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Priority Axis
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Resumo | Summary

GPS Azores - Geographical and Political Scenarios for Maritime
Spatial Planning in the Azores and North Atlantic

North Atlantic recent intensive use and resources exploitation, specifically in the Azores
require a new maritime planning culture. Portugal has developed initiatives under a
global Maritime Strategy, however, sector policies integration is still lacking and
coordination is very fallible. Structured in 5 coherent tasks, GPS Azores will contribute
to fill this knowledge gap and support Maritime Spatial Planning.

AZCLUST_Tourism - Combined CGE and Satellite Accounts
Methodologies for the Measurement of the Impacts of Tourism

The purpose of the current project is to combine a CGE (Computable General
Equilibrium) model and a TSA (Tourism Satellite Account) to improve the analysis of the
impact of tourism. CGE models have been extensively used to analyze the impact of
tourism. TSAs have been used to better characterize tourism sectors in certain regions
or countries. A CGE model and TSA already exist for the Azores but the potential from
joining them has never been atte

eAZFlora-Electronic Flora of the Azores for Smartphones and
Tablets

The 2020 European Strategy and the 2010 proposal of the European Commission for
unifying innovation were contextualized for the Azores by the RIS3 strategy. Considering
the three priority areas defined for the Azores: i) Agriculture, Livestock and
Agroindustry; ii) Fisheries and Sea and iii) Tourism, the eAZFlora project is in line with
the European guidelines for innovation and falls unquestionably in the Tourism regional
priority area.The pro

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

CLUSTER-Start CLUSTER Turismo

Este projeto desenvolve as metodologias de definição de cluster aplicadas ao turismo
nos Açores. Compreende a aplicação de algoritmos para delimitação do cluster, a
caracterização das empresas e agentes intervenientes e a avaliação das interações com
outras atividades na região. Prevê a constituição de bases de dados, realização de
inquéritos, sistematização e disponibilização de informação e identificação de
estratégias colaborativas.

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

Forest-Eco2 integrates Ecological & Economic research on Azorean forest. Eight work
packages, organized into four areas, will target natural forest, exotic woodland, and
FOREST-ECO2-Towards an Ecological and Economic valorization of production forest in three islands (São Miguel, Terceira, Pico): Project coordination;
the Azorean Forest
Ecological valorization ? Biodiversity & Ecosystem Services; Economic valorization ?
Economic & Social Services; Integration & Outreach - Holistic spatial analysis and
stakeholder involvement.

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

ERUPÇÃO - Avaliação do impacto de erupções vulcânicas explosivas
na economia do mar, no turismo e na agricultura e suas
repercussões no sistema económico e no bem-estar social nos
Açores

Avaliar o impacto de uma erupção vulcânica explosiva na economia do mar, no turismo
e na agricultura, visando a mitigação do risco de rotura ou colapso do sistema
económico e do bem-estar social regionais e a melhoria da capacidade de resposta a
situações de catástrofe. Com base em simulações computacionais, serão criados
cenários eruptivos para a preparação de planos especiais de emergência de proteção
civil para o risco vulcânico nos Açores.

SMART - SMART-TOURISM

Este projeto desenvolve um modelo de avaliação e acompanhamento do turismo 3.0.,
aplicado aos Açores. Compreende a aplicação de técnicas inovadoras de tratamento de
big data nos social media, avaliando a atividade das empresas e dos turistas. Prevê a
criação de bases de dados, realização de inquéritos, sistematização e disponibilização
de informação, formação e identificação de fatores críticos de desenvolvimento, com
aplicação dos modelos STAR e

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

BEMAP-ET: Bovine embryonic metabolism assessment as a
strategy to predict pregnancy success

Bovine embryonic metabolism assessment as a strategy to predict pregnancy success
will be evaluated in BEMAP-ET. For such purpose, metabolic patterns of embryos will be
assessed and embryos divided in four groups, according their metabolic activity. Then
each group will be, transferred to cycled heifers, correlating embryonic
mortality/aborts, and ability to produce offspring with their metabolomics results.

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

O projeto PROAAcXXIs pretende colmatar a falta de cenários climáticos e suas
implicações nos processos hidrológicos nas pequenas ilhas num enquadramento de
PROAAcXXIs - Projecções das Alterações Climática nos Açores para
Alteração Climática (AC), operacionalizando esse conhecimento à realidade dos Açores
o século XXI - Implicações Hidrológicas de interesse Agronómico e
através de ferramentas compatíveis com a escala das atividades e sensibilidade dos
Ambiental
principais sectores que dela dependem (agricultura e ambiente). Particular ênfase será
dado ao estudo dos regimes de precipit

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

PhyBa_CO2 - Phytoplankton-bacteria interactions: from
coexistence to coevolution in a changing ocean

Studies on interaction between phytoplankton and bacteria under increasing CO2
concentrations are scarce and short, considering only a small number of generations.
PhyBa_CO2 will determine whether those interactions may affect species evolution
potential. Moreover, the results will set the first stone on the understanding of
potential consequences of those interactions to future ocean?s productivity, food value
and nutrient cycling.

TU-SÉNIOR 55+ - Turismo sénior e bem-estar no destino Açores:
criação de um produto cultural

O projeto TU-SÉNIOR 55+ propõe a conceção de produtos turísticos culturais para os
seniores, que preencham as necessidades multidimensionais das pessoas idosas no
incremento da saúde e bem-estar. Compõe-se de dois estudos multimétodo e multisítio. Compreende um estudo sobre as motivações, aspirações e expetativas dos
seniores relativamente a um programa cultural de envelhecimento ativo e saudável e
uma auscultação dos stakeholders do setor.

SIMSEA - Agent-based Modelling and Simulation for Conservation
and Resource Management in Azorean Seamounts

This project relies on a multi-disciplinary team to tackle the management and
conservation of seamount resources problem, capturing different aspects and the
dynamics of seamount ecosystem by using agent-based modelling simulation (ABMS)
software tools. Using the already available data on Azorean seamounts, it is expected to
create models for marine ecosystems and for a socio-economic component to feed the
ABMS software tool with scenarios for di

Impacts of Marine Litter in the Azores (LIXAZ)

The objective of this research project is to assess the risks and impact of marine litter in
the Azores. Specifically, we aim to quantify the threats for local marine fauna by
monitoring plastic ingestion by different species, and also by characterizing the
contaminants and metals that are associated with plastic items and end up in the food
web. The project also intends to develop an interaction index between floating marine
litter and turtles.

Recolonisation potential hosted by seamounts for faunal recovery
in disturbed deep-sea environments (RECO)

The possible effects of deep-sea mining were mimicked at two different abyssal sites in
the Pacific Ocean. Data from these unique disturbance experiments will be used to
estimate faunal recovery, food web structure and connectivity. The role of nearby
seamounts is analysed in detail to estimate their importance in providing new colonists
for disturbed habitats. Comparisons are planned with Atlantic seamounts and
extrapolations will be made for p

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

IMAR-INSTITUTO DO MAR

IMAR-INSTITUTO DO MAR

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
DECISIONLARM
PÚBLICAS

Pretende-se instalar um sistema de monitorização multitécnica a implementar no
deslizamento profundo que mobiliza os terrenos sobranceiros ao núcleo urbano do
Lajedo. Este deslizamento ocupa uma área de cerca de 106.276 m3 e encontra-se em
fase de rotura declarada. O sistema consiste na monitorização da deformação do solo e
da pressão de água, que atua ao nível do(s) plano(s) de rotura, por intermédio de
métodos geotécnicos (e.g., inclinómetros

IMAR-INSTITUTO DO MAR

Mapping deep-sea biodiversity and ?Good Environmental Status?
in the Azores: assisting with the implementation of EU Marine
Strategy Framework Directive ? MapGES

MapGES will employ different methods ranging from desktop studies to build upon past
scientific results, to collection of new imagery data using state-of-the-art technologies,
to method to measure Good Environmental Status, to state-of-the-art species
distribution models coupled with analysis of North Atlantic circulation to predict
changes in biodiversity, and new methods to identify key locations with conservation or
blue growth potential.

IMAR-INSTITUTO DO MAR

Efeitos do whale watching em cachalotes - avaliação das
perturbações para um ecoturismo sustentável. (Whale watching
effects on sperm whales - disturbance assessment towards a
sustainable ecotourism)

This project will investigate how sperm whale exposure to whale watching (WW) may
impact fitness enhancing behaviours, like foraging and reproduction, and/or cause
additional energetic expenditures. It will also determine individual exposure rate to
assess potential for cumulative effects from repeated disturbance. Current WW
management instruments will be reviewed in the light of the Project results. Outcomes
of this Project will be instrumental

EcoDiveAz ? Rumo ao Crescimento Sustentável do mergulho com
tubarões e jamantas nos Açores

Este projecto pretende apoiar a gestão/crescimento sustentado do mergulho com
tubarões/jamantas nos Açores. Combinaremos uma abordagem analítica e
experimental, modelação de dados de pescas e telemetria, observação e marcação com
tecnologia de ponta. Em parceria com a indústria faremos uma avaliação do potencial
de novos locais de mergulho. Finalmente serão propostas medidas de gestão
acompanhadas da projecção de impactes socioeconómicos.

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

ASPAZOR-Ecosystem impacts and socioeconomic benefits of
Asparagopsis armata in the Azores

This project investigates how the non-indigenous cryptic species complex A. armata, a
high-profile invasive red seaweed, impacts Azorean ecosystem services and biodiversity
under current and future environmental scenarios. In addition this project tests whether
A. armata has the potential to turn into a profitable marine resource in Azores,
providing guidance on the amount of biomass accessible for economical sustainable
exploitation through the

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

A fragmentação dos habitats naturais é uma realidade. Os corredores ecológicos
surgem como solução na restituição da conectividade entre populações selvagens, mas,
CONNECT.GENE - Avaliação do impacto da estrutura funcional dos
existe pouca informação sobre a relação entre a estrutura destes corredores e a sua
corredores ecológicos na conservação da biodiversidade genética
eficácia.Este conhecimento é primordial na conservação de espécies e ecossistemas, e
de espécies ameaçadas
como suporte nas opções de gestão integrada. Assim, pretende-se apresentar um
projeto para avaliação a eficiência d

IMAR-INSTITUTO DO MAR

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP

TURGEO-Definição da capacidade de carga para uso turístico de
geossítios: uma ferramenta para a sustentabilidade e valorização
turística dos recursos naturais dos Açores

O presente projeto visa estabelecer uma metodologia para definir a capacidade de
carga para uso turístico de geossítios dos Açores e a sua aplicação, segundo ?casos de
estudo?, a sítios com elevada pressão turística ou onde o seu usufruto por visitantes e
turistas coloque maior pressão e ameaças à integridade dos valores naturais
presentes.O projeto está alinhado com as políticas turísticas e ambientais da Região,
assentes na promoção do turism
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Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

88.990,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

117.227,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

96.270,66

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

123.172,21

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

125.094,33

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

101.263,56

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

112.583,16

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.499,92

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

123.416,59

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

81.996,78

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

55.463,86

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

123.200,73

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

120.019,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

104.899,53

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

125.970,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

125.868,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.027,74

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

118.219,56

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

124.154,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

120.474,24

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;
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Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

Programa Operacional Regional dos Açores

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

Programa Operacional Regional dos Açores

2-Melhorar o Acesso às Tecnologias
da Informação e da Comunicação,
bem como a sua Utilização e
Qualidade

Programa Operacional Regional dos Açores

2-Melhorar o Acesso às Tecnologias
da Informação e da Comunicação,
bem como a sua Utilização e
Qualidade

Programa Operacional Regional dos Açores

2-Melhorar o Acesso às Tecnologias
da Informação e da Comunicação,
bem como a sua Utilização e
Qualidade

Programa Operacional Regional dos Açores

2-Melhorar o Acesso às Tecnologias
da Informação e da Comunicação,
bem como a sua Utilização e
Qualidade

Programa Operacional Regional dos Açores

2-Melhorar o Acesso às Tecnologias
da Informação e da Comunicação,
bem como a sua Utilização e
Qualidade

Programa Operacional Regional dos Açores

2-Melhorar o Acesso às Tecnologias
da Informação e da Comunicação,
bem como a sua Utilização e
Qualidade

Programa Operacional Regional dos Açores

2-Melhorar o Acesso às Tecnologias
da Informação e da Comunicação,
bem como a sua Utilização e
Qualidade

% cofinanciamento |
% EU funding

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

O.T.A. - OBSERVATÓRIO DO TURISMO DOS AÇORES GREEN GARDENS - AZORES

FISHMETRICS, LDA

UNILEITE - UNIÃO DAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS
DE LACTICÍNIOS DA ILHA DE S. MIGUEL, UCRL

FUNDO DE MANEIO - CONSULTORIA, RECURSOS
HUMANOS E INVESTIMENTOS LDA

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

BOA FRUTA - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTA, LDA

MONIZ & PIMENTEL PESCAS, LDA

FISHVISION

Lactis Iodo e selénio

NaTOUReza

Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira

PINNAPLE COMPOSITE

MP-Aqua

Resumo | Summary

O projeto visa a consolidação científica e tecnológica do Garden Tourism nos Açores
através da investigação, da formação, da construção de ferramentas informáticas e de
outras formas de disseminação do conhecimento. Levanta questões de investigação em
torno dos critérios de avaliação da qualidade ambiental e patrimonial associada aos
jardins; das correlações entre a visão dos peritos e as experiências dos utilizadores; bem
como das estratégias e

O projeto FISHVISION propõe desenvolver um sistema inovador de reconhecimento de
espécies de pescado e determinação automática de tamanhos. Tem por objetivo
automatizar o sistema FISHMETRICS desenvolvido para obter imagens tridimensionais
de pescado em lotas e a bordo, cujas medidas são atualmente realizadas manualmente
por um operador humano, num computador, através de visualização de imagens.

Descrição sumária das operaçõesA Unileite em parceria com a Fundação Gaspar
Frutuoso pretende desenvolver o Projecto de Biodisponibilidade ambiental de iodo e
selénio em ambiente vulcânico: solo, erva de pastagem e leite da ilha de São Miguel,
Açores/Lactis Mais. Objectivos específicos - Identificar factores ambientais associados à
disponibilidade ambiental dos microelementos Iodo e Selénio;- Criação de mapas com a
distribuição de

Projeto de I&D em contexto empresarial promovido pela Fundo de Maneio em
interação com o CEEAplA. Visa o estudo de dinâmicas da oferta e da procura nos
segmentos do turismo de natureza e aventura, perspetivando o desenvolvimento de
novos produtos e serviços para esses mercados, que melhorem e consolidem, ao longo
da cadeia de valor, o desempenho competitivo, a utilização de tecnologia, as práticas de
sustentabilidade e a experiência turística.

Numa Região marcada por debilidades no ecossistema de inovação, nomeadamente no
que se refere às ligações entre o setor privado e as entidades do Sistema Científico e
Tecnológico, o TERINOV apresenta-se como uma estrutura importante no reforço das
competências destas entidades e na promoção da transferência de conhecimento para
o setor empresarial regional, criando as condições para atrair empresas já instaladas na
Região e facilitando a instalaç

O presente projeto tem como objetivos, o desenvolvimento de eco compósitos
reforçados por fibras de ananás, para componentes de arquitetura e mobiliário urbano
e que através das suas vantagens tecnológicas tenha ainda um efeito arrastador da
tecnologia em diferentes indústrias, nomeadamente: arquitetura de interiores,
embarcações, indústria aeronáutica, entre outros.

Este projeto terá seguimento em três fases. Inicialmente vai-se construir um centro de
investigação e inovação para estudos de reprodução em cativeiro e cultivo larvar de
espécies marinha. A segunda fase do projeto passará por ensaios experimentais no
crescimento de juvenis de lírio, que serão adquiridos a uma entidade externa e pela
captura e aclimatização de elementos selvagens para a constituição de um grupo de
reprodutores. Para fazer face ao

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

149.683,29

197.023,12

155.014,15

198.228,95

9.504.149,47

189.783,94

289.700,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

127.230,80

157.618,50

100.759,20

158.583,16

8.078.527,05

151.827,15

231.760,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/02

2019/12/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/30

2019/01/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2014/09/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2020/07/01

Portugal

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Prioridade de Investimento | Investment Priority

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

WASTE WOOD COMPOSITE

O presente projeto tem como objetivo a realização de atividades de I&D, com vista ao
desenvolvimento de Eco Compósitos reforçados por resíduos de madeira, com
propriedades pós-deformáveis, para utilização em componentes de arquitetura e
mobiliário urbano e que através das suas vantagens tecnológicas, tenha ainda um efeito
arrastador da tecnologia em diferentes indústrias, nomeadamente: arquitetura de
interiores, embarcações, indústria aeronáutica

192.904,66

FEDER

144.678,49

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Projeto de Modernização Administrativa - Inteligente e Eficiente

Com este projeto pretende-se modernizar mais ainda a administração pública,
nomeadamente a Câmara Municipal da Ribeira Grande e consequentemente o
Concelho, ilha e arquipélago dos Açores, tornando-a inteligente e eficiente e
contribuindo para tornar os Açores numa ?smart islands?. Esta candidatura melhorará
as relações entre a autarquia, cidadãos e agentes económicos, dotará a câmara de
equipamentos que proporcionarão uma melhoria da eficiência

236.954,44

FEDER

201.411,27

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/08/11

2016/10/20

Portugal

Praia Smart City

O projeto Praia Smart City tem como objetivo melhorar o acesso às tecnologias de
informação e comunicação bem como a sua utilização e qualidade, tendo por base o
propósito de:1 - Fomentar o uso das TIC como ponte entre os cidadãos e a
administração;2 - Reduzir os tempos e custos processuais por via do uso das TIC no
relacionamento entre a administração e os cidadãos/empresas;3 - Disseminar e
promover o uso das TIC como ferramentas de trab

939.752,93

FEDER

798.789,99

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2014/01/02

2018/12/29

Portugal

Modernização Administrativa - Município de Lajes das Flores

Pretende-se implementar um sistema que promova o acesso às tecnologias pelos
Munícipes de forma a contribuir para o incremento da qualidade de vida ao
disponibilizar ferramentas que coloquem a tecnologia ao serviço dos cidadãos, sendo
que o objetivo passa pela simplificação, celeridade e segurança de acesso à informação
e transparência na relação entre a administração e o Munícipe.Na disponibilização de
serviços online aos cidadãos, através da cr

102.380,14

FEDER

87.023,12

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/09/15

2018/05/20

Portugal

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE
DO SERVIÇO AO CIDADÃO - RIAC I.P.

Rede Integrada de Apoio ao Cidadão - Reforço da Administração
Pública Digital

O projecto RIAC é caracterizado por princípios em que proximidade, modernidade e
simplicidade adjetivam a relação com o cidadão de um conceito que transformou a face
visível da administração pública açoriana. Esta operação prevê investimentos - infraestruturas, equipamentos, sensibilização e desenvolvimento do software, que visam a
qualificação do serviço prestado, reforço da sua abrangência e, sobretudo, o reforço da
sua disponibilização pela v

1.990.652,67

FEDER

1.692.054,77

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2014/10/31

2018/05/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

O Município de Vila Franca do Campo pretende apresentar candidatura no âmbito do
Aviso N.º ACORES-50-2015-16 referente ao Eixo Prioritário 2 ? Melhorar o acesso às
Tecnologias da Informação e da Comunicação.Neste âmbito, a estratégia de
Modernização Administrativa - Município de Vila Franca do Campo
modernização administrativa e reestruturação organizacional da Câmara Municipal de
Vila Franca do Campo, assenta num quadro ordenado de ações/projetos, desde a
reorganização funcional (implementação sistema gest

1.127.393,87

FEDER

958.284,79

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/03/07

2019/12/31

Portugal

PDL Sm@rt Governance

Para prosseguir os objetivos enunciados em documento próprio o município de Ponta
Delgada irá desenvolver no âmbito deste projeto uma atuação concertada que abrange
as seguintes vertentes: Solução integrada de gestão documental e de informação e
serviços ao cidadãoPágina Web do Municipio - Concepção e Produção da Nova
PáginaPlataforma electrónica para o Orçamento ParticipativoSolução de marketing
territorial e aplicações móveis - Platafor

451.763,00

FEDER

383.998,55

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/04/30

2017/08/31

Portugal

Modernização Administrativa - Portal da Energia

A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção Regional da
Energia, pretende apresentar candidatura no âmbito do PO Açores 2020, Aviso N.º
ACORES-50-2015-16 referente ao Eixo Prioritário 2- Melhorar o acesso às Tecnologias
da Informação e da Comunicação, bem como a sua utilização e qualidade, mais
precisamente no âmbito do objetivo específico 2.3.1-Reduzir os custos de contexto
através do reforço da disponibilidade e fom

88.382,00

FEDER

75.124,70

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/07/17

2018/01/31

Portugal

MARQUES BRITAS S.A.

MUNICIPIO DA RIBEIRA GRANDE

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA

MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES

MUNICIPIO DE PONTA DELGADA

SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E
TURISMO

2

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-02-0550-FEDER-000015

ACORES-02-0550-FEDER-000016

ACORES-03-0651-FEDER-000001

ACORES-03-0651-FEDER-000002

ACORES-03-0651-FEDER-000003

ACORES-03-0651-FEDER-000005

ACORES-03-0651-FEDER-000006

ACORES-03-0651-FEDER-000007

ACORES-03-0651-FEDER-000009

ACORES-03-0651-FEDER-000010

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional dos Açores

2-Melhorar o Acesso às Tecnologias
da Informação e da Comunicação,
bem como a sua Utilização e
Qualidade

Programa Operacional Regional dos Açores

2-Melhorar o Acesso às Tecnologias
da Informação e da Comunicação,
bem como a sua Utilização e
Qualidade

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

HSEIT Digital ? Melhor Hospital, Mais Cidadania

Tendo em vista a melhoria na prestação de cuidados de saúde, a operação tem como
foco a implementação de uma solução de transformação digital, assente num novo
modelo de relacionamento com o utente. Baseada em mudanças tecnológicas, a
solução assenta em três linhas operacionais (Processo Clinico Eletrónico, Experiência do
Utente e Segurança da Informação), cujo objetivo consiste em otimizar os processos
existentes, alcançando mais valor em Saúde.

853.776,50

FEDER

725.710,03

FRCT - website

Nos últimos anos o FRCT tem vindo a adquirir notoriedade a nível Internacional através
da participação em vários projetos financiados por programas de financiamento
europeus.Na sequência dessa dinâmica tornou-se cada vez mais premente a
necessidade de construir um Website que se posicione como meio de comunicação
primordial entre o FRCT e os respetivos promotores, pelo que as funções que vierem a
ser desenhadas para o Web-site devem prossegui

5.898,82

FEDER

5.014,00

Fomento do Empreendedorismo e Inovação na Região Autónoma
dos Açores

Com este projeto pretende-se contribuir para o fomento do empreendedorismo e
incubação de novas empresas nos Açores, bem como apoiar e valorizar a criação de
empresas, especialmente as de base tecnológica, mas também as que, inseridas numa
ótica de desenvolvimento local, tenham como foco o aproveitamento dos recursos
endógenos açorianos. Pretende-se ainda aumentar a competitividade das empresas
açorianas e a criação de valor através do recurso à

1.307.791,68

FEDER

1.111.622,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Startup Weekend Azores

Projeto promovido pela Ass. Nonagon em protocolo c/ Startup Weekend
internacional,parceiro Google for Entrepeneurs,no Parque de C&T de S.
Miguel.Enquadrado no Plano Est. para o Fomento do Empreendedorismo,centro de
competência regional na RIS3 Açores, e integrante no SCTA,o Nonagon configura-se
como aposta forte na promoção e facilitação do nascimento de empresas, através da
Incubadora Go-ON e parcerias internacionais.O Startup Weekend Azores,ins

16.824,49

FEDER

14.300,82

Praia Links

A Estratégia Praia Links, resultante do Plano Estratégico de Desenvolvimento Local da
Praia da Vitória 2020, e que tem como polo agregador a Praia Links ? Incubadora de
Negócios e Ninho de Empresas, tem como visão criar e consolidar um Ecossistema de
Empreendedorismo e Inovação no Concelho da Praia da Vitória.Mas a Estratégia é mais
do que uma Incubadora de negócios. Decorrente da sua visão, consubstancia-se em três
programas ? Praia Links Incu

191.410,00

FEDER

EmpreendeBTec1

O projeto insere-se no âmbito da incubadora de empresas de base tecnológica que
estará alojada futuramente no Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira ?
TERINOV.Com este projeto pretende-se, através da organização de três eventos,
divulgar/promover o conceito de empreendedorismo de base científico e tecnológico, as
infraestruturas da incubadora de empresas, as valências e competências que esta terá
para oferecer e, desde logo, estimular

9.634,47

Startup Angra - Dinamização de uma Rede de Suporte

Com vista à construção de um ecossistema empreendedor e de criação de negócio, a
Incubadora de Empresas de Base Local, Startup Angra e, respetiva equipa de Gestão,
traçou um Plano de Ação que incluí um rol de eventos, infra descritos, entre o período
temporal de outubro de 2016 e maio de 2017, com o objetivo de tornar a marca Startup
Angra conhecida e reconhecida pelos serviços que presta, exaltando os seus benefícios,
objetivos, valores e disrup

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/07/20

2019/12/31

Portugal

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/07/16

2017/12/16

Portugal

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/01/01

2017/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/01

2016/09/30

Portugal

162.698,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2018/04/30

Portugal

FEDER

8.189,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/04/30

Portugal

66.998,85

FEDER

56.949,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO NONAGON - PARQUE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE S.MIGUEL

Competência, Fomento e Capacitação para o Empreendedorismo

Os workshops MasterClass em Inteligência Competitiva, Marketing Internacional e
Propriedade Intelectual a serem organizados pela Associação Nonagon, privilegiarão um
modelo dinâmico de interacção e participação dos destinatários: potenciais
empreendedores, empreendedores e empresários com os consultores/ coaches/
palestrantes em cada um dos campos de conhecimento dos referidos workshops. Os
participantes e os especialistas referidos terão a o

24.414,99

FEDER

20.752,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/03

2017/03/21

Portugal

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA DO ATLÂNTICO

O Projeto ?AÇORES A CORES - PROMOÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COM
SUSTENTABILIDADE? apresenta uma proposta de (in) formação por uma equipa técnica
AÇORES A CORES - PROMOÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COM especializada, num formato de 9 sessões em todas as ilhas do Arquipélago. E a
SUSTENTABILIDADE
organização de um II Simpósio Internacional dedicado aos Contributos conceptuais e
práticos da Economia Solidária no âmbito da RIS 3 Açores, nos moldes realizado em
setembro de 2016.Todas estas ações têm com propósito contr

17.671,52

FEDER

15.020,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/06

2018/07/31

Portugal

27.143,75

FEDER

23.072,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/02

2017/10/31

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

HOSPITAL DE SANTO ESPÍRITO DA ILHA TERCEIRA,
EPER

FUNDO REGIONAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SDEA - SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL DOS AÇORES, EPER

ASSOCIAÇÃO NONAGON - PARQUE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE S.MIGUEL

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA

PCTTER - ASSOCIAÇÃO PARQUE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA ILHA TERCEIRA

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

ASSOCIAÇÃO NONAGON - PARQUE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE S.MIGUEL

Fomento e Capacitação para o Empreendedorismo e Inovação

O Startup Weekend é organizado salvaguardando os princípios definidos pela
organização sem fins lucrativos com o mesmo nome, fundada em 2007, nos Estados
Unidos da América. A organização tem como principal objetivo proporcionar eventos de
empreendedorismo em diversas localizações por todo o mundo, em parceria/protocolo
com agentes/promotores locais, onde são fomentadas ideias de inovação e negócios
empreendedores. O conceito base assenta na organ
A operação carateriza-se pela necessária adaptação ao novo uso - Incubadora de
Empresas e a exigência da legislação atual no que se refere a serviços desta natureza.
Deste modo, e de acordo com as condicionantes arquitetónicas locais, caraterísticas do
espaço existente, procedeu-se em conformidade à melhoria das condições adaptadas às
necessidades e cumprimento da legislação desta natureza.

623.940,60

FEDER

530.349,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/04

2020/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-000015

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO

Reabilitação e Remodelação de Edifício existente com vista à sua
adaptação para incubadora de empresas do Concelho de São
Roque do Pico

ACORES-03-0651-FEDER-100001

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DESTILLAZORES, UNIPESSOAL LDA

Jens Holger Gentner

Construção de armazém industrial para a fabricação de óleos essenciais

181.069,53

FEDER

135.802,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/27

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100002

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Venda ambulante de gelados, bebidas, crepes e bolos

Venda ambulante de gelados, bebidas, crepes e bolos

96.499,68

FEDER

62.724,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100004

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Alojamento mibilado para turistas

Alojamento mibilado para turistas

299.937,87

FEDER

194.959,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100005

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DIALOGUEMOMENTS - ACTIVIDADES TURÍSTICAS,
UNIPESSOAL, LDA

The Nook Hostel

The Nook Hostel

236.382,14

FEDER

141.829,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/08/01

2015/11/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100006

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação de estabelecimento de alojamento local

Instalação de estabelecimento de alojamento local

299.920,49

FEDER

194.948,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/11/17

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100007

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LAJIDO'S VINTAGE, UNIPESSOAL LDA

Empreendimento de alojamento local e snack-bar

Empreendimento de alojamento local e snack-bar

181.716,66

FEDER

118.115,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/01/16

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100010

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Remodelação e instalação de imóvel para alojamento local

Remodelação e instalação de imóvel para alojamento local

264.405,08

FEDER

171.863,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/05

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100011

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Animação turística em meio rural e ecoturismo

Animação turística em meio rural e ecoturismo

50.661,89

FEDER

32.930,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/06/03

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100012

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PATRICIATUR, UNIPESSOAL LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

278.919,82

FEDER

181.297,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/10/30

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100013

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CEREASLY - CEREALGAMES.NET, LDA

CEREAL GAMES

CEREAL GAMES

27.777,12

FEDER

19.443,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/04/07

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100017

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZORES LIFE SCIENCE, LDA

Produção e comercialização de Produtos Dermocosméticos

Produção e comercialização de Produtos Dermocosméticos

146.582,57

FEDER

102.607,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100019

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MARGARIDA & MIGUEL - TURISMO E ALOJAMENTO,
Adaptação de imóvel para a instalação de um alojamento local
LDA

Adaptação de imóvel para a instalação de um alojamento local

140.710,80

FEDER

84.426,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/26

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100020

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PICO FORMOSO-ALOJAMENTOS TURÍSTICOS, LDA

Remodelação e Adaptação de Adega para Alojamento Local

Remodelação e Adaptação de Adega para Alojamento Local

108.156,54

FEDER

70.301,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/01/23

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100024

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CASAS DE SÃO ROQUE, LDA

Alojamento local

Alojamento local

289.498,67

FEDER

173.699,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/01

2016/10/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100025

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JRJF - INVESTIMENTOS, LDA

Hostel Casa das Palmeiras

Hostel Casa das Palmeiras

294.385,18

FEDER

176.631,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/16

2016/12/31

Portugal
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ACORES-03-0651-FEDER-100029

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ÁVILA GOULART, UNIPESSOAL LDA

Hugo Miguel Domingos Ávila Goulart - Casa do Dias Leal

Criação de empreendimento para alojamento local nas Lajes do Pico

299.679,59

FEDER

194.791,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/30

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100031

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BARROCAS DO MAR - ALOJAMENTO, LDA

instalação de dois empreendimentos de alojamento local em São
Roque do Pico

instalação de dois empreendimentos de alojamento local em São Roque do Pico

299.548,84

FEDER

194.706,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/26

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100032

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FUGA INSPIRADA LDA

Alojamento Local - Casa dos Manos

Alojamento Local - Casa dos Manos

99.047,30

FEDER

54.476,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/11/01

2016/10/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100035

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BELO CAMPO - ALOJAMENTO LOCAL E ATIVIDADES
AO AR LIVRE, LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

298.917,98

FEDER

194.296,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/01

2016/12/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100037

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MANTA RAY LODGE AZORES, LDA

Joana da Rocha Novo Vaz Pereira - Em nome de empresa a criar

Joana da Rocha Novo Vaz Pereira - Em nome de empresa a criar

222.879,34

FEDER

144.871,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/11/13

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100038

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Hortelã-Pimenta

Hortelã-Pimenta

38.776,72

FEDER

23.266,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/11/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100039

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CADEIRA AO NORTE, LDA

Instalação de estabelecimento de alojamento local

Instalação de estabelecimento de alojamento local

250.130,04

FEDER

150.078,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/11/05

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100040

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

NÉLIA & PEDRO DECQ MOTA - TURISMO, LDA

Nélia & Pedro Decq Mota - Turismo, Lda. - ´A Casa do Simão´

Nélia & Pedro Decq Mota - Turismo, Lda. - ´A Casa do Simão´

112.794,72

FEDER

67.676,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/07/15

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100041

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BLACKSAND, LDA

Indoor SkatePark

Indoor SkatePark

100.641,48

FEDER

60.384,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/11/05

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100042

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MP VET, LDA

Clínica Veterinária de Fajã de Baixo, Lda. (empresa a constituir)

Clínica Veterinária

299.484,05

FEDER

194.664,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/05/27

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100043

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BASALTO, ALOJAMENTO E ACTIVIDADES
TURÍSTICAS, LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

292.066,53

FEDER

189.843,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/20

2016/12/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100045

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ACHADÓBVIO RESTAURAÇÃO LDA

Estabelecimento de restauração/churrascaria

Estabelecimento de restauração/churrascaria

158.204,77

FEDER

94.922,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/07/28

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100048

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

HOSTEL 18, LDA

Hostel, organização de eventos, projetos de arquitetura

Hostel, organização de eventos, projetos de arquitetura

261.161,26

FEDER

169.754,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/02/13

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100049

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SINTRASILVEIRA, LDA

Alojamento Sintra Silveira

Alojamento Sintra Silveira

298.645,01

FEDER

194.119,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100052

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

NÚMERO RELÂMPAGO - UNIPESSOAL LDA

Mobsta

Criação e instalação de marca de street fashion - Mobsta

282.587,00

FEDER

169.552,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/07

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100056

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BRUNO ROCHA PEREIRA, UNIPESSOAL LDA

Rent-a-Car

Rent-a-Car

293.993,87

FEDER

176.396,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100059

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DIOGO & BRUNO, LDA

Criação de rent-a-car

Criação de rent-a-car

293.373,98

FEDER

190.693,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/20

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100062

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CENTRO MÉDICO DA RUA DA PALHA, UNIPESSOAL
LDA

Criação de clínica dentária e de medicina especializada em Angra
do Heroísmo

Criação de clínica dentária e de medicina especializada em Angra do Heroísmo

229.890,45

FEDER

149.428,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/13

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100063

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

WATER 4 FUN, UNIPESSOAL LDA

Criação de empresa de atividades marítimo turísticas

Criação de empresa de atividades marítimo turísticas

167.914,57

FEDER

100.748,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/20

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100067

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

HORIZONPRECIOUS - COMÉRCIO E ALUGUER DE
AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDA

Criação de empresa de aluguer de veículos automóveis

Criação de empresa de aluguer de veículos automóveis

295.194,41

FEDER

177.116,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/05/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100068

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BRUNO GOULART NEVES, UNIPESSOAL LDA

Rent-a-car

Rent-a-car

286.513,25

FEDER

186.233,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/31

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100070

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GERAZORES, UNIPESSOAL LDA

Quinta da Serraria

Quinta da Serraria

108.198,29

FEDER

59.509,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/22

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100075

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

José Pedro Duarte Gonçalves

Venda ambulante de gelados soft e outras sobremesas

89.725,82

FEDER

58.321,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/20

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100076

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Orlanda Filipa Jacinto Simas

Orlanda Filipa Jacinto Simas

298.657,00

FEDER

194.127,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/31

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100079

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BOM RUMO, UNIPESSOAL LDA

Hostel - Filipe José de Brum Fernandes

Reconstrução e ampliação de uma moradia para adaptação a Hostel

202.719,45

FEDER

131.767,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/26

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100080

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ESPAÇO EM CENA, LDA

Artes & Companhia

Artes & Companhia

101.274,66

FEDER

70.892,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/12/31

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100081

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

NAUTIÇORES, LDA

PROJECTO EMPRESA OPERADORA MARÍTIMO-TURÍSTICA E
ANIMAÇÃO TURÍSTICA NAS FLORES

criação de uma empresa centrada em atividades marítimo-turísticas, nomeadamente o
aluguer de embarcação, na ilha das Flores

286.137,74

FEDER

200.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/28

2016/11/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100084

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LUÍS ELEUTÉRIO, LDA

Instalação de clínica médica dentária na cidade de Lagoa

Instalação de clínica médica dentária na cidade de Lagoa

295.970,85

FEDER

192.381,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/13

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100085

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Criação de Clínica de Fisioterapia

Criação de Clínica de Fisioterapia

96.916,75

FEDER

67.841,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/01/07

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100086

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ALOJAMENTOS PONTAS NEGRAS, LDA

Gonçalo Miguel Machado Ramalho

Gonçalo Miguel Machado Ramalho

257.362,58

FEDER

167.285,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/02

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100087

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LANÇASORRISOS UNIPESSOAL, LDA

Instalação de SPA, com serviços de cabeleireiro e estética no Hotel Criação de SPA, com serviços de cabeleireiro e estética no Hotel Caracol, em Angra do
Caracol, em Angra do Heroísmo
Heroísmo

188.902,06

FEDER

113.917,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/06

2016/07/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100091

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MARCO PESSOA, UNIPESSOAL LDA

GERAÇÃO BENFICA - AÇORES

27.848,48

FEDER

16.709,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/01

2016/11/30

Portugal

GERAÇÃO BENFICA - AÇORES
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ACORES-03-0651-FEDER-100093

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ESPAÇO RISO - CLÍNICA DENTÁRIA, LDA

Clínica dentária

Clínica dentária

154.596,03

FEDER

100.487,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/23

2016/08/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100094

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MONTE DA GUIA - ALOJAMENTO LOCAL, LDA

Sílvia Correia Pereira de Oliveira - em nome de empresa a criar

Alojamento Local e Aluguer de Scooters

299.017,50

FEDER

194.361,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/06/09

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100095

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

HORTA RENT, DE MORAIS, LDA

Alexandra Neves Azevedo Medeiros Morais - em nome de empresa
Alexandra Neves Azevedo Medeiros Morais - em nome de empresa a criar
a criar

157.431,49

FEDER

102.330,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/16

2016/11/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100096

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ILHÉU DO AREEIRO, UNIPESSOAL LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

296.819,03

FEDER

192.932,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/30

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100098

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RICARDO GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Clínica dentária

Clínica dentária

82.925,37

FEDER

58.047,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/07/11

2015/04/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100099

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MUNDO PRÓXIMO - LDA

Criação de empreendimento com 3 moradias para alojamento local Criação de empreendimento com 3 moradias para alojamento local

167.267,25

FEDER

91.996,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/06

2016/05/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100103

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RODRIGO & COSTA, LDA

Criação de rent a car e alojamento

Criação de rent a car e alojamento

298.458,92

FEDER

179.075,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/08/04

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100105

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

REPLACEFUTURE - RENT-A-CAR, LDA

Rent and Go

Rent and Go

250.314,91

FEDER

150.188,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100106

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MB WAY - ALUGUER DE VEÍCULOS, LDA

Rent-a-Car Brasil Lda

Rent-a-Car

292.855,55

FEDER

200.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100107

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

REFÚGIO - ALOJAMENTO LOCAL, LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

222.240,80

FEDER

144.456,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/09

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100110

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MÓNICA BUGALHO VIEIRA, UNIPESSOAL LDA

Basalto - Clube de Campo

Basalto - Clube de Campo

162.877,69

FEDER

97.726,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/09/04

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100114

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PAPELIMPARÁVEL, UNIPESSOAL LDA

instalação de unidade industrial de fabricação de artigos de papel
no Azores Parque

instalação de unidade industrial de fabricação de artigos de papel no Azores Parque

299.224,73

FEDER

179.534,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/04/30

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100117

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RODRIGUES & CAROLINA - RESTAURAÇÃO, LDA

Estabelecimento de restauração Sr Frango da Guia

Estabelecimento de restauração Sr Frango da Guia

84.587,55

FEDER

50.752,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/07/17

2015/09/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100119

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MAR DE VIDA - ATIVIDADES DOS MUSEUS, LDA

Museu das espécies marinhas

Instalação de Museu de espécies marinhas

298.204,00

FEDER

193.832,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100124

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PICO DOCE, LDA

Pastelaria/Snack-Bar

Pastelaria/Snack-Bar

221.877,80

FEDER

144.220,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/13

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100125

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ITINERANTE CHARME LDA

Remodelação e ampliação de edifício antigo no centro histórico de
Remodelação e ampliação de edifício e adaptação a Hostel
Angra do Heroísmo para funcionar c

299.631,28

FEDER

179.778,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/10/24

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100126

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BISCOITO BRAVO, LDA

Instalação de alojamento local na freguesia dos Biscoitos Ilha
Terceira

Alojamento local

87.534,96

FEDER

52.520,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/09

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100127

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

INSTITUTO MÉDICO E DENTÁRIO ELEUTÉRIO, LDA

Criação de empresa para instalação de clínica dentária e medicina
especializada na Ribeira Grande

Criação de empresa para instalação de clínica dentária e medicina especializada na
Ribeira Grande

206.641,34

FEDER

134.316,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/13

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100128

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BATISTA & BATISTA - TURISMO LDA

Diogo Batista & António Batista, Lda. (empresa a constituir) Turismo de habitação em espaço rural

Criação de uma empresa para exploração de uma unidade de turismo em espaço rural
na modalidade de turismo de habitação

284.803,53

FEDER

170.882,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100130

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FACTORY 76, LDA

Hostel Procion

Hostel Procion

228.744,01

FEDER

137.246,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/09/19

2016/12/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100131

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SORRISO PARTICULAR LDA

Criação de uma empresa com o objectivo de, na área da medicina
dentária, adquirir e explorar uma unidade móvel de saúde oral e
pública e abrir e explorar um consultório fixo

Criação de uma empresa com o objectivo de, na área da medicina dentária, adquirir e
explorar uma unidade móvel de saúde oral e pública e abrir e explorar um consultório
fixo

237.977,96

FEDER

154.685,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100135

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FILIPA PICANÇO, LDA

Criação de empresa de design gráfico, de comunicação, de imagem Criação de empresa de design gráfico, de comunicação, de imagem corporativa, de
corporativa, de interiores, industri
interiores, industri

85.101,45

FEDER

51.060,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/11/19

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100136

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

TIMEDIAGONAL UNIPESSOAL LDA

Rent-a-Car - Empresa a Constituir

295.226,63

FEDER

200.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/17

2015/06/15

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100137

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BETTENCOURT & MACHADO - SERVIÇOS DE
OFTALMOLOGIA, LDA

Instalação de clínica de optometria e oftalmologia na vila das Lajes,
Instalação de clínica de optometria e oftalmologia na vila das Lajes, ilha Terceira.
ilha Terceira.

299.835,91

FEDER

194.893,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/06/17

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100139

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MOTA & ANGLIN - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, LDA

Unidade de alojamento local

Unidade de alojamento local

289.398,44

FEDER

173.639,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/12/16

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100140

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CATIDENTE CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA,
UNIPESSOAL LDA

Abertura de clinica dentária

Abertura de clinica dentária

185.732,13

FEDER

139.299,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/27

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100141

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ATLANTIC HOME - AZORES, LDA

Carolina, Graça e Artur, Lda. (em nome de empresa a constituir) Estabelecimento de hospedagem

Estabelecimento de hospedagem

53.340,59

FEDER

32.004,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/08

2016/06/01

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100142

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SCORPION INSPIRATION - LDA

Moradia para Alojamento Local

Moradia para Alojamento Local

277.286,35

FEDER

166.371,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/05/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100143

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SARREIRA & MORAIS RIBEIRA, LDA

ATIV-A-MENTE, C.E.R.C.

ATIV-A-MENTE, C.E.R.C.

77.134,37

FEDER

46.280,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/06/05

2015/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100144

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

O CHOCOLATINHO, LDA

O Chocolatinho

O Chocolatinho

89.561,30

FEDER

53.736,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/06/01

2016/06/21

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100147

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CENTRO DE CUIDADOS VISUAIS LOURENÇO, LDA

Remodelação e adaptação de espaço comercial para instalação de Remodelação e adaptação de espaço comercial para instalação de consultório na cidade
consultório na cidade da Horta e Vila das Lajes das Flores
da Horta e Vila das Lajes das Flores

299.591,41

FEDER

200.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/11

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100148

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PIXFISH - ATIVIDADES DESPORTIVAS, LDA

Pesca desportiva

135.387,45

FEDER

88.001,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/24

2016/12/31

Portugal

Rent-a-Car

Pesca desportiva
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ACORES-03-0651-FEDER-100152

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

UP RENT II - RENT-A-CAR, LDA

Aluguer de Viaturas e bicicletas

Aluguer de Viaturas e bicicletas

239.826,63

FEDER

167.878,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100156

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

THE GREEN HOSTEL, LDA

Dora Lobato & Filipe Coelho, Lda. - Green Hostel

The Green Hostel - Ponta Delgada

284.609,84

FEDER

170.765,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100160

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VANDA & JÚLIO - EVENTOS, LDA

Espaço de Eventos

Remodelação de espaço para a realização de eventos

298.268,27

FEDER

193.874,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/09

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100162

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Alojamento local

Alojamento local

170.010,00

FEDER

110.506,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/02/02

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100163

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ATLANTIC HERITAGE, UNIPESSOAL LDA

Quinta do Pinhal, em nome da empresa a criar

Criação de empreendimento para alojamento local e aluguer de scooters na Ilha do Pico

287.196,64

FEDER

186.677,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/15

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100164

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SÓNIA DUTRA MEDEIROS - CLÍNICA MÉDICA, LDA

Criação de empresa para exames ecográficos

Criação de empresa para exames ecográficos

75.074,01

FEDER

48.798,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/09

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100165

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DECIFROCEANO - UNIPESSOAL LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

293.701,14

FEDER

190.905,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/27

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100170

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RESTAURAÇORES - RESTAURAÇÃO E SIMILARES, LDA

instalação de snack-bar pastelaria no r/chão da R. da Misericórdia, instalação de snack-bar pastelaria no r/chão da R. da Misericórdia, 2, 4 e 6, Ponta
2, 4 e 6, Ponta Delgada
Delgada

263.810,42

FEDER

158.286,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/03/25

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100172

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

XPRÌ - RESTAURANTES & HOTELARIA, LDA

Estabelecimento de restauração/churrascaria e take-away

Estabelecimento de restauração/churrascaria e take-away

298.985,06

FEDER

179.391,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100173

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

UP RENT - RENT A CAR, LDA

Aluguer de veículos automóveis ligeiros

Aluguer de veículos automóveis ligeiros

294.212,63

FEDER

176.527,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/15

2016/12/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100180

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MLV INVESTIMENTOS LDA

TURISMO DE HABITAÇÃO - SENHORA DO CABO

TURISMO DE HABITAÇÃO - SENHORA DO CABO

156.541,91

FEDER

93.925,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100181

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

OCEAN BREEZE - EMPREENDIMENTO TURÍSTICO,
LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

152.691,72

FEDER

99.249,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/27

2016/12/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100184

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AFECTOS TURISMO, LDA

Quinta da Eira

Casas de Campo Quinta da Eira

290.950,82

FEDER

174.570,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/17

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100185

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ATLANTIKEMBRACE - LDA

Hostel do Pópulo

Remodelação e ampliação de edifício para adaptação a alojamento local

193.186,25

FEDER

115.911,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/06/23

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100186

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ESPAÇO CORAÇÃO, UNIPESSOAL,LDA

Instalação de clínica médica especializada em cardiologia em Angra
Instalação de clínica médica especializada em cardiologia em Angra do Heroísmo
do Heroísmo

182.845,83

FEDER

118.849,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/12/18

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100187

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CRUZ DO CANÁRIO, UNIPESSOAL LDA

Instalação de 3 bungalows em madeira na freguesia do Porto
Judeu, Angra do Heroísmo

Instalação de 3 bungalows em madeira na freguesia do Porto Judeu, Angra do Heroísmo

98.921,15

FEDER

59.352,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/03/10

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100188

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CARANGRA IV ALUGUER DE VEÍCULOS, UNIPESSOAL
Rent-a-Car
LDA

Rent-a-Car

297.473,31

FEDER

178.483,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/16

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100192

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MONTEIRO & CASTANHEIRA, LDA

Mauro Almeida Castanheira - A Criar

Aluguer de embarcações de recreio

297.669,39

FEDER

200.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/15

2016/06/01

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100193

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VISTA MONTANHA - ALOJAMENTO E ATIVIDADES
TURÍSTICAS, LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

274.096,46

FEDER

178.162,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100194

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PICO DREAMS - ALOJAMENTO E ATIVIDADES
TURÍSTICAS, LDA

instalação de uma unidade de alojamento local na ilha do Pico

instalação de uma unidade de alojamento local na ilha do Pico

272.080,83

FEDER

176.852,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/15

2016/12/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100195

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SARA VILLAGE, LDA

Alojamento local

Alojamento local

295.160,00

FEDER

191.854,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100198

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MELO'S PLACE - LOCAL ACCOMMODATION,
UNIPESSOAL LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

195.262,48

FEDER

126.920,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100200

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

HRR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA

Remodelação de edíficio no centro de Ponta Delgada para
funcionar como unidade de alojamento local

Remodelação de edíficio para funcionar como unidade de alojamento local

288.162,88

FEDER

172.897,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/20

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100201

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

HGRR - RESTAURAÇÃO, LDA

Remodelação do rés do chão de um edíficio na rua Machado dos
Santos para restauração e loja de produtos regionais

Remodelação do rés do chão de um edíficio para restauração e loja de produtos
regionais

269.336,15

FEDER

161.601,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100203

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SERRALHARIA DA VARIANTE, LDA

Serralharia Agrícola e Civil

Serralharia Agrícola e Civil

297.720,99

FEDER

193.518,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/04/15

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100204

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VILA BARCA - EMPREENDIMENTO TURÍSTICO, LDA

Instalação de estabelecimento de alojamento local

Instalação de estabelecimento de alojamento local

195.889,40

FEDER

127.328,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/11/24

2016/12/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100205

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação de hostel na freguesia de Urzelina, Velas

Instalação de hostel na freguesia de Urzelina, Velas

245.825,48

FEDER

172.077,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/05

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100206

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

NOVA RURIS MONTANHA, LDA

Consultoria em Agropecuaria e Agro Industria

Criação de empresa de consultoria em Agropecuaria e Agro Industria

208.196,57

FEDER

135.327,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/03

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100207

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

R AND I MARINE SOLUTIONS - CONSTRUÇÃO E
REPARAÇÃO NAVAL, LDA

Reparação e manutenção de embarcações

Reparação e manutenção de embarcações

298.422,59

FEDER

193.974,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/10

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100208

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PRÓTEA DA HORTA - SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO,
LDA

Unidade de restauração

Criação de um restaurante em zona industrial na Horta

294.582,54

FEDER

191.478,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/15

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100211

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

INSULA ATLANTIS - ENOTURISMO, LDA

Enoturismo

Reconstrução de moradias para Alojamento Local e Enoturismo

284.710,44

FEDER

185.061,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100212

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ANIMALIA QB - SERVIÇOS DE VETERINÁRIA E
AGRÍCOLAS, LDA

Abertura de um espaço destinado a uma clinica veterinária

Abertura de um espaço destinado a uma clinica veterinária

112.622,08

FEDER

78.835,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/08/19

2016/12/31

Portugal
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ACORES-03-0651-FEDER-100213

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DENTAL CEREC LAB, LDA

Criação de empresa especializada no fabrico de próteses dentárias Criação de empresa especializada no fabrico de próteses dentárias em Angra do
em Angra do Heroísmo
Heroísmo

299.969,35

FEDER

179.981,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/06/23

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100216

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PORTOPIM BAY, ATIVIDADES TURÍSTICAS, LDA

Alojamento local

Alojamento local

293.672,47

FEDER

190.887,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/07

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100218

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RBRPT - ESPECIALIDADES GASTRONÓMICAS E
COMÉRCIO, LDA

Restaurante Ramires - Capital do Frango da Guia - Portas do Mar

Restaurante Ramires - Capital do Frango da Guia - Portas do Mar

271.562,82

FEDER

162.937,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/06/26

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100221

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Criação de uma hamburgueria gourmet e crêperie francesa em
Angra do Heroísmo

Criação de uma hamburgueria gourmet e crêperie francesa em Angra do Heroísmo

74.848,79

FEDER

44.909,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/05/12

2016/04/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100222

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PEDRO MACKAY - UNIPESSOAL LDA

Coffee House

Coffee House

38.594,14

FEDER

23.156,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/03/17

2015/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100225

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VASCO JULIANO LIMA, UNIPESSOAL LDA

Criação de empresa de consultoria

Criação de empresa de consultoria

49.496,46

FEDER

29.697,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/08/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100232

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

COSTUMES DE VERÃO - AGÊNCIA DE VIAGENS,
ALUGUER E HOTELARIA, LDA

Organização de passeios turísticos e aluguer de UTVs, moto4,
bicicletas, tuk tuks e motas de água

Organização de passeios turísticos e aluguer de UTVs, moto4, bicicletas, tuk tuks e
motas de água

298.379,98

FEDER

179.027,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/07/10

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100233

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FRIENDLY ANSWER, LDA

Rent-a-car

Rent-a-car

299.916,48

FEDER

179.949,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/07/10

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100235

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VIVIANA & MOTA - SERVIÇOS VETERINÁRIOS, LDA

Empresa de Prestação de Serviços na Área de Medicina Veterinária Empresa de Prestação de Serviços na Área de Medicina Veterinária

88.013,60

FEDER

50.588,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/10/24

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100236

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZUL SINGULAR-TURISMO E LAZER, UNIPESSOAL
LDA

instalação de 8 alojamentos tendas destinadas ao Glamping

instalação de 8 alojamentos tendas destinadas ao Glamping

294.170,51

FEDER

191.210,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/06/29

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100237

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GELADOS DO ATLÂNTICO, PRODUÇÃO E VENDA DE
GELADOS ARTESANAIS, UNIPESSOAL LDA

Gelataria de fabrico próprio de gelados artesanais,

Gelataria de fabrico próprio de gelados artesanais

146.170,79

FEDER

95.011,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/06/28

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100238

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BLOCOBET - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, LDA

Criação de Fábrica de Betao e Blocos

Criação de Fábrica de Betão e Blocos

296.789,00

FEDER

192.912,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/08

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100239

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZUL CARISMÁTICO, LDA

Aluguer de Embarcações de Recreio e Animação Turística

Aluguer de Embarcações de Recreio e Animação Turística

298.969,48

FEDER

179.381,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/07/10

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100240

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VALE DOS COCOS, LDA

Alojamento local

Alojamento local

296.525,73

FEDER

192.741,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100241

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CASAS RÚSTICAS DOS VIMES LDA

Turismo no espaço rural

Criação de empreendimento para turismo em espaço rural na ilha de São Jorge

253.791,63

FEDER

177.654,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/06/15

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100242

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BESTAZORES - BOAT CHARTER, LDA

Aluguer de catamaran sem skipper

Criação de empresa para o desenvolvimento de turismo de recreio náutico

299.751,00

FEDER

194.838,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100249

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação de moradia destinada a alojamento local

Instalação de moradia destinada a alojamento local

65.937,35

FEDER

39.562,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/09/26

2015/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100250

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

QUOTIDIANO POSITIVO, LDA

Empreendimento de alojamento local/Apartamentos Almeida
Garret

Empreendimento de alojamento local/Apartamentos Almeida Garret

298.007,38

FEDER

178.804,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/10/20

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100255

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MEDEIROS MACHADO VIEIRA - TURISMO EM
ESPAÇO RURAL, LDA

´A Casa Cisaltina´ - Turismo Rural

´A Casa Cisaltina´ - Turismo Rural

233.272,23

FEDER

139.963,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/06/13

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100258

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CASAS DE FÉRIAS DO ATLÂNTICO, LDA

Remodelação de edíficios no centro da Horta e Santa Cruz das
Flores para alojamento local

Remodelação de edíficio para alojamento local

210.777,90

FEDER

141.675,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/06/30

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100259

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BRUNO & PAULA TERCEIRA, LDA

Azoresrun - A forma mais fácil para programar as suas férias de
sonho

Criação de um portal na internet denominado Azoresrun

11.791,76

FEDER

6.485,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/08

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100261

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VILLA MARIENSE, LDA

Remodelação/Ampliação de uma moradia para alojamento local
em Santa Maria

Remodelação/Ampliação de uma moradia para alojamento local em Santa Maria

144.468,80

FEDER

101.128,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100262

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SERVIMASCOTE - SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, LDA Catering

Criação de um restaurante com serviço de catering em Ponta Delgada

282.157,43

FEDER

169.294,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/01/06

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100265

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GOULART E GOULART - PASTELARIA, LDA

Criação de Pastelaria

Criação de Pastelaria

245.539,23

FEDER

159.600,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/15

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100266

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GOULART E FILHOS - ALOJAMENTO, LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

243.019,50

FEDER

157.962,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/06/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100267

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Alojamento Local

Alojamento Local

253.728,25

FEDER

164.923,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100269

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DELÍCIAS DA MARIA - PADARIA E PASTELARIA, LDA

Padaria - Pastelaria

Padaria - Pastelaria

235.656,44

FEDER

153.176,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/30

2016/12/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100270

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VALESA, LDA

Praia dos Santos Guesthouse

Reconstrução e adaptação de uma moradia a Guesthouse com conceito bike friendly
hotel

284.720,30

FEDER

170.832,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/08

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100271

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VITE - CLINICA DO NORDESTE- ATIVIDADES
VETERINÁRIAS, LDA

Instalação de uma clínica veterinária no Nordeste

Instalação de uma clínica veterinária no Nordeste

210.976,24

FEDER

126.585,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/06/30

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100274

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PMA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Patrícia Damião de Medeiros - empresa a constituir

instalação de Apartamentos Turísticos 4 estrelas no Caminho do Concelho, Mosteiros,
Ponta Delgada

236.356,64

FEDER

141.813,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/10/10

2016/12/29

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100276

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PLUSAUDITORIUM, EVENTS LDA

Organização de eventos

Remodelação de imóvel e instalação de empresa de organização de eventos

245.419,89

FEDER

147.251,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/06/15

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100278

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PRAIA DE SANTOS, LDA

Praia de Santos Lda.

Praia de Santos Lda.

229.468,67

FEDER

137.681,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/01

2016/09/30

Portugal
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ACORES-03-0651-FEDER-100281

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BRUNO RODRIGUES RAPOSO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Aluguer de Palcos e Video Hall

Aluguer de Palcos e Video Hall

192.511,00

FEDER

115.506,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/15

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100283

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Casa de Campo Nelson Pontes

Casa de Campo Nelson Pontes

273.613,64

FEDER

164.168,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100285

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BOHEMIAN MOUNTAIN LDA

Cervejaria Brianda

Criação de empresa de produção de cerveja artesanal

77.432,22

FEDER

50.330,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100287

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

TOLIVETHEAZORES, UNIPESSOAL LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

265.458,97

FEDER

159.275,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/15

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100288

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Criação de empresa de Organização de Eventos - iDOazores

Criação de empresa de Organização de Eventos - iDOazores

51.502,34

FEDER

30.901,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/08/14

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100290

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RICARDO, MÓNICA & PAULA, LDA

Alojamento Local - Happy Ecohouse - Azorean Guest House

Alojamento Local - Happy Ecohouse - Azorean Guest House

138.401,71

FEDER

83.041,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/06/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100293

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

HÉLDER COSTA, UNIPESSOAL LDA

Alojamento Local - Cedros - Faial

Alojamento Local - Cedros - Faial

132.066,99

FEDER

85.843,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/03

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100294

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

NATUREZA SEM BARREIRAS, LDA

Criação de empresa para o desenvolvimento da atividade de
circuitos turísticos através de TUK TUK

Criação de empresa para o desenvolvimento da atividade de circuitos turísticos através
de TUK TUK

72.924,06

FEDER

36.462,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/02/26

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100295

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BEST RIDE RENT A CAR, LDA

Rent-a-Car

Rent-a-Car

288.468,13

FEDER

173.080,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100298

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PORTAL DOS VIMES, ALOJAMENTO LOCAL, LDA

Alojamento Local de S. João do Pico

Alojamento Local de S. João do Pico

179.616,43

FEDER

116.750,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/31

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100302

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZORESTOUCH, LDA

Remodelação e adaptação de moradia para casa de campo

Remodelação e adaptação de moradia para casa de campo

273.216,85

FEDER

163.930,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/02

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100303

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AMBIENTE 18'' - GESTÃO AMBIENTAL DO
TRIÂNGULO, LDA

Produção de Biodiesel

Produção de Biodiesel

296.675,31

FEDER

200.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/21

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100305

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VARANDAS DA CALOURA, LDA

Varandas da Caloura - Alojamento Local

Varandas da Caloura - Alojamento Local

157.352,81

FEDER

94.411,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/06/15

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100306

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SUSETE VILLAGE - ALOJAMENTO LOCAL, LDA

Alojamento local

Alojamento local

191.566,00

FEDER

124.517,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100314

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SERPA & RAPOSO - PRODUÇÃO DE AUDIO E
ILUMINAÇÃO, LDA

Aquisição de Equipamentos

Aquisição de Equipamentos

299.654,00

FEDER

179.792,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/08/28

2015/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100317

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

UP AÇORES - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO, LDA

UP - Tecnologias de Informação e Comunicação

UP - Tecnologias de Informação e Comunicação

126.744,24

FEDER

88.720,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/01

2016/12/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100319

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SAO JORGE SPOT - ALOJAMENTO, LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

259.815,13

FEDER

181.870,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100320

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

TRANQUILPROPOSAL UNIPESSOAL LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

54.201,00

FEDER

32.520,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/06/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100323

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Projeto de Investimento num Restaurante com Cafetaria

Restaurante com Cafetaria

262.011,80

FEDER

157.207,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100325

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

TRILHO E HARMONIA - UNIPESSOAL LDA

Passeios by Sarah

Passeios by Sarah

40.094,51

FEDER

24.056,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/08/11

2016/12/21

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100327

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SAINT JORGE FARM AND BUNGALOWS, LDA

Alojamento Local

Alojamento Local

207.947,34

FEDER

145.563,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100328

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZOREANATURE - ALUGUER DE BENS RECREATIVOS
Aluguer de bens recreativos e desportivos
E DESPORTIVOS, LDA

Aluguer de bens recreativos e desportivos

288.959,00

FEDER

200.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100332

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VIVÊNCIAS RURAIS - ALOJAMENTO E TURISMO, LDA

155.236,20

FEDER

93.141,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100334

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JOANNA FRANCO - VETERINÁRIA, UNIPESSOAL LDA Vet Care - Veterinária

Criação de uma clínica médica veterinária em Ponta Delgada

33.512,30

FEDER

21.783,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100339

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PICO DA VIGIA - AGROTURISMO E ACTIVIDADES
TURÍSTICAS, LDA

Criação de unidade de alojamento em Agroturismo e
disponibilização de atividades de animação turística

Criação de unidade de alojamento em Agroturismo e disponibilização de atividades de
animação turística

293.334,62

FEDER

176.000,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2014/04/30

2016/04/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100342

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CSA - GESTÃO DE RESTAURANTES, LDA

Estabelecimento de restauração e bar ´Pé n´Areia´

Estabelecimento de restauração e bar ´Pé n´Areia´

279.174,04

FEDER

160.525,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/26

2017/06/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100345

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LEANDRO & HELDER - RESTAURAÇÃO, LDA

MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO BAR / RESTAURANTE DA FAJÃ
GRANDE LAJES DAS FLORES

MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO BAR / RESTAURANTE DA FAJÃ GRANDE LAJES DAS
FLORES

267.861,82

FEDER

170.092,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/05

2017/05/04

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100347

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Pico 477

Pico 477

79.740,19

FEDER

51.432,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/02

2017/12/18

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100348

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CLÍNICA BRÍGIDA LOUREIRO, LDA

Instalação de clínica médica dentária no centro de Angra do
Heroísmo

Instalação de clínica médica dentária no centro de Angra do Heroísmo

47.637,32

FEDER

30.487,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/13

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100349

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FALARTE - CLÍNICA DE TERAPIA DA FALA, LDA

Instalação de clínica de terapia da fala e psicologia em Angra do
Heroísmo

Instalação de clínica de terapia da fala e psicologia em Angra do Heroísmo

75.093,27

FEDER

48.059,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/06/18

2017/08/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100350

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

NUNO MENDONÇA CAROLAS, UNIPESSOAL LDA

Instalação de uma oficina de torneiro mecânico em Angra do
Heroísmo

Instalação de uma oficina de torneiro mecânico em Angra do Heroísmo

93.914,58

FEDER

57.757,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/07

2017/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100351

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

J.A.M. - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação de
Equipamentos Elétricos

Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação de Equipamentos Elétricos

299.268,69

FEDER

202.006,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/09/30

Portugal

unidade de alojamento mobilado para turistas em Rabo de Peixe, a
unidade de alojamento mobilado para turistas em Rabo de Peixe, a ´Quinta do Paraízo´
´Quinta do Paraízo´
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ACORES-03-0651-FEDER-100352

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CAIS DA SARDINHA, LDA

Sanck-bar

Instalação de Snack-bar

296.138,22

FEDER

202.912,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/23

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100353

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Veterinária

criação de uma empresa que pretende a prestação de serviços veterinários em
ambulatório e explorações de bovinos na ilha do Faial

41.147,20

FEDER

27.568,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/02

2017/12/01

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100355

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Another View Azores (AVA)

Instalação de uma empresa destinada à captação de imagem aérea e vídeo e respetivo
tratamento dos mesmos em São Miguel

46.246,93

FEDER

24.048,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/01

2017/10/19

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100356

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LOPES E PAIVA - AZORES FISHING, LDA

Pesca Turística - Azores Fishing

Pesca Turística - Azores Fishing

39.233,25

FEDER

17.654,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/07

2017/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100357

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PARAÍSO DAS DELICIAS, LDA

Pastelaria ´Sabores Divinos´

Estabelecimento para confeção e comercialização de panificação, pastelaria e refeições
rápidas.

274.912,62

FEDER

178.693,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/01

2019/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100359

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação de clínica de fisioterapia e terapia da fala em Santa Cruz
Instalação de clínica de fisioterapia e terapia da fala em Santa Cruz da Graciosa
da Graciosa

183.065,82

FEDER

130.892,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/01

2018/04/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100360

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VIVER MAIOR, UNIPESSOAL LDA

Criação de empresa na àrea de geriatria na ilha de S. Jorge

79.066,20

FEDER

56.532,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2018/05/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100362

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PRÓTESE DIGITAL, UNIPESSOAL LDA

Criação de laboratório de próteses dentárias com tecnologia digital Criação de laboratório de próteses dentárias com tecnologia digital

219.909,77

FEDER

162.733,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/05/31

2018/10/17

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100363

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Gabinete de psicologia

Gabinete de psicologia

16.520,51

FEDER

10.738,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/13

2017/12/11

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100365

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

NÓIA, SOUSA & VIEIRA, LDA

Natur Azores - frozen yogurt

Natur Azores - frozen yogurt

215.204,62

FEDER

128.046,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/21

2017/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100366

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SAILPICO, LDA

Projeto empresa operadora marítimo-turística e animação turística
Criação de empresa operadora marítimo-turística e de animação turística
na Ilha Terceira

300.000,00

FEDER

157.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100367

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LEONOR SOARES & ROSA - MEDICINA DENTÁRIA,
LDA

Instalação de consultório dentário

Instalação de consultório dentário

113.747,19

FEDER

84.172,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2018/11/10

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100368

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CLÍNICA DA BOA NOVA, LDA

Instalação de uma Clínica de Saúde

Instalação de uma Clínica de Saúde

296.965,50

FEDER

201.970,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2017/11/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100369

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BRUNO MAIA & NÁDIA VASCONCELOS, LDA

Criação de uma policlínica na cidade da Praia da Vitória

Criação de uma policlínica na cidade da Praia da Vitória

290.744,69

FEDER

186.076,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/11

2018/06/01

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100370

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

HARMONIA PERIFÉRICA UNIPESSOAL LDA

Empreendimento de turismo no espaço rural ´5 QUINTAS´

instalação de empreendimento de Turismo no Espaço Rural, na modalidade de Casas de
Campo – “5 Quintas”

237.467,84

FEDER

134.061,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100372

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RUI CERQUEIRA - CONSULTORIA, UNIPESSOAL LDA

Rui Cerqueira - Consultoria

criação de empresa prestadora de serviços na área da consultoria a empresas

41.324,39

FEDER

28.100,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/01

2016/05/27

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100373

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

WE ARE MAD - DESIGN E COMUNICAÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

Filipa Nascimento Bensaude

Atividades de design

40.752,93

FEDER

25.266,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100374

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ALESSIA BERGERONE - GELADOS, UNIPESSOAL LDA

Vero - Gelado Tradicional Italiano

Criação de Gelataria Tradicional Italiana

124.809,00

FEDER

84.870,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/05

2019/03/01

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100375

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

NATURA LIST, UNIPESSOAL LDA

Capacitação e modernização da Naturalist, Science & Tourism

Capacitação e modernização da Naturalist, Science & Tourism

118.506,46

FEDER

78.806,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/03/01

2017/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100377

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SINÓNIMO POSSÍVEL UNIPESSOAL LDA

Instalação da primeira Nutellaria dos Açores no centro da cidade
de Ponta Delgada.

Nutellaria Ponta Delgada

269.161,61

FEDER

193.796,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/14

2017/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100378

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FISIOVELAS - FISIOTERAPIA & SAÚDE, UNIPESSOAL
LDA

Gabinete de Fisioterapia

Gabinete de Fisioterapia

151.060,21

FEDER

101.210,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100379

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BENEFITSUCESS - Unipessoal, L.da

Desenvolvimento de plataforma digital de gestão de notícias e
conteúdos - ´Açores Clipping´

Desenvolvimento de plataforma digital de gestão de notícias e conteúdos - Açores
Clipping

102.260,03

FEDER

65.446,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/19

2017/06/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100380

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

THK - TERCEIRA TUK TOURS, LDA

Tuk Tuks Terceira

Criação de empresa para passeios com Tuk Tuk´s

150.294,69

FEDER

112.721,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/03/20

2019/03/19

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100381

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MARIA PIC-NIC, UNIPESSOAL LDA

Maria Pic-Nic

Confeção de Picnics

129.386,21

FEDER

76.984,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/05/01

2018/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100382

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CLÍNICA DENTÁRIA CLÁUDIA PAIM, UNIPESSOAL
LDA

Abertura de Clinica dentária na freguesia de Santa Cruz, Praia da
Vitória

Instalação de clínica médica dentária na Rua do Cruzeiro, 10 B, Santa Cruz, Praia da
Vitória, Terceira

115.412,49

FEDER

83.096,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/08/01

2017/07/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100384

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ALVES RICARDO & ALVES RICARDO RESTAURANTES, LDA

Supléxio

Instalação do Supléxio Hamburgers, Sandes e Bebidas, Rua Pedro Homem, 68 C, Ponta
Delgada

117.697,33

FEDER

68.264,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/15

2017/05/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100386

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ABSOLUTVET ABSOLUTANIMAL - SERVIÇOS
VETERINÁRIOS UNIPESSOAL LDA

CLINICA VETERIN??RIA DAS FETEIRAS

CLINICA VETERINÁRIA DAS FETEIRAS

106.009,30

FEDER

57.245,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/03/20

2019/03/15

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100391

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ILHEU DOS SORRISOS, UNIPESSOAL LDA

Criação de clinica dentária

Criação de clinica dentária

288.763,15

FEDER

184.808,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/10/14

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100392

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DREAMPOTENTIAL LDA

Azores Spot

Implementação do estabelecimento Azores Spot

267.473,47

FEDER

165.833,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/17

2017/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100393

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SPARKYWAY, LDA

Pickuz

Pickuz

66.975,28

FEDER

44.203,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/08/22

2017/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100394

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

IVO MARQUES, UNIPESSOAL LDA

Empresa a criar

Empresa a criar

298.508,98

FEDER

197.015,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100395

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SORRISO DESENVOLTO LDA

Criação de clínica dentária

Instalação de clínica dentária na R. Santo Espírito, 69, R/C, Angra do Heroísmo, Terceira

165.587,43

FEDER

112.599,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/24

2019/01/17

Portugal

Criação de empresa na área de geriatria na ilha de S. Jorge
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ACORES-03-0651-FEDER-100397

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ORGULHO MÁGICO LDA

O Churrasco

O Churrasco

282.196,09

FEDER

155.207,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/07

2017/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100398

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZORES ESSENTIALS, LDA

Azores Essentials Lda- Instalação

Azores Essentials Lda- Instalação

39.795,33

FEDER

21.489,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2017/05/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100399

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Sabores do Mar

Instalação de um estabelecimento de restauração e bar, Sabores do Mar

196.838,45

FEDER

114.166,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100400

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

NATIVE PIXEL SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA

Digital XPTO

Criação de empresa de Base Tecnológica

43.667,25

FEDER

22.706,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/01

2017/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100401

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZORES DREAM SAIL - YACHT CHARTER, LDA

Projeto empresa animação turistica

Criação de empresa para atividade marítimo-turística

299.500,00

FEDER

179.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/01

2018/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100402

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GMT HOSPITALITY, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Luzia

Organização, monitorização e utilização da user generated data relevante à indústria
turística

88.017,53

FEDER

58.971,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/29

2017/10/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100403

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Centro Médico Dr.ª Joana Raposo

Centro Médico Dr.ª Joana Raposo

290.282,37

FEDER

156.752,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/15

2016/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100405

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Implementação de um Parque de Wakeboard

Implementação de um Parque de Wakeboard

101.514,75

FEDER

56.002,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/06

2017/03/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100406

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

TWIRL - SCHEDULING SOLUTIONS, LDA

Instalação de empresa de criação de soluções informáticas para
gestão de recursos humanos e controlo biométrico.

Instalação de empresa de criação de soluções informáticas para gestão de recursos
humanos e controlo biométrico.

113.380,00

FEDER

83.901,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/15

2017/06/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100407

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DIABO A QUATRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Hostel e Restaurante Indiano

instalação de um Hostel e de um Restaurante de comida indiana

291.575,65

FEDER

201.510,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100410

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

POLICLÍNICA DA RUA DIREITA, UNIPESSOAL LDA

Abertura de clínica médica especializada em Angra do Heroísmo

Abertura de clínica médica especializada em Angra do Heroísmo

299.904,13

FEDER

200.756,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/05

2019/03/23

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100411

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DREAM YELLOW WORLD, LDA

Abetura de Hostel no centro histórico de Angra do Heroísmo.

Abertura de Hostel no centro histórico de Angra do Heroísmo

238.549,37

FEDER

171.755,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/01

2019/05/15

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100412

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Recuperação de uma moradia em ruínas para instalação de uma
fábrica de doçaria tradicional, na freguesia de Santo Amaro Velas.

Instalação de uma fábrica especializada na produção de espécies, a Pé do Pico

104.316,97

FEDER

77.194,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/08

2019/06/14

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100413

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ORTOAÇOR, UNIPESSOAL LDA

Criação de serviços de ortoprotesia

Criação de serviços de ortoprotesia

112.934,02

FEDER

83.571,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/09

2019/10/10

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100415

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MARGINAL DE CARVALHO & DUTRA, LDA

Marginal Club - Projeto de Instalação

Marginal Club - Projeto de Instalação

87.194,13

FEDER

59.292,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/17

2016/12/29

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100416

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Joana Cardoso, Sociedade a Constituir

Food Truck

30.989,59

FEDER

17.664,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100418

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AÇORES PARA SEMPRE, UNIPESSOAL LDA

?Livin´ it´

Consultadoria a nível de design e comunicação

57.750,92

FEDER

35.805,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/07/01

2020/07/01

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100419

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação do Empreendimento Turístico «Casas da Chaminé»

Instalação do Empreendimento Turístico «Casas da Chaminé»

268.226,82

FEDER

140.819,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/10/01

2019/08/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100422

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Criação de empresa de animação turística na Ilha Terceira.

Criação de empresa de animação turística na Ilha Terceira.

34.743,33

FEDER

20.846,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/01

2017/05/15

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100423

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RETIRO ATLÂNTICO, UNIPESSOAL, LDA

Bioma - Yurt Retreat

Bioma - Yurt Retreat

200.315,30

FEDER

130.204,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/10/16

2019/10/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100424

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Criação de empresa nas áreas do Design, Web, Programação,
Produção de Vídeos, Marketing e Publicidade

Criação de empresa nas áreas do Design, Web, Programação, Produção de Vídeos,
Marketing e Publicidade

293.931,96

FEDER

201.153,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100426

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DRA MARGARIDA BICUDO - CLÍNICA MÉDICA
DENTÁRIA, UNIPESSOAL LDA

Consultorio de Medicina Dentária

Consultorio de Medicina Dentária

281.548,95

FEDER

173.152,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2018/01/31

2019/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100427

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SINGULAR COMPROMISSO UNIPESSOAL LDA

Singular Bistro

Singular Bistro

290.684,68

FEDER

188.945,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/08/01

2017/12/24

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100431

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Momentos Felizes

Momentos Felizes

240.496,74

FEDER

180.372,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2018/01/02

2019/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100432

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

REGO & ESTRELA- SOCIEDADE DE FISIOTERAPIA, LDA Criação de Clínica de Fisioterapia

Criação de Clínica de Fisioterapia

148.167,48

FEDER

100.753,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/09/01

2017/12/31

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100434

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CALOURA MAR TURISMO, LDA

Casa da Vinhateira

Casa da Vinhateira

227.129,76

FEDER

129.463,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/09/11

2018/06/30

Portugal

ACORES-03-0651-FEDER-100435

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DESATINADO DAS PANELAS UNIPESSOAL LDA

Criação de Restaurante Típico Regional

Criação de Restaurante Típico Regional

195.150,34

FEDER

117.090,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/21

2018/12/31

Portugal

O setor do turismo constitui um dos pilares da economia dos Açores pelo seu papel na
geração de riqueza e na criação de postos de trabalho. Nos últimos anos tem-se
registado um aumento assinalável ao nível da disponibilidade de estruturas e serviços
da indústria do turismo. Assim, o futuro apresenta grandes desafios e obriga a novas
estratégias para a afirmação do destino Açores e para o incremento de receitas que
garantam a sustentabilidade da

809.746,72

FEDER

688.284,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2014/06/01

2017/02/28

Portugal

AÇÕES COLETIVAS PARA A PROMOÇÃO NO EXTERIOR DAS
EMPRESAS AÇORIANAS

Participação em atividades no exterior de modo a fomentar as exportações regionais.
Desenvolvimento de outras atividades paralelas que complementem e reforcem a
capacitação das empresas dos Açores nos mercados externos. Os objetivos são os de
disponibilizar às empresas oportunidades diferenciadas de promoção dos produtos
regionais, em segmentos de mercado que contribuam para o seu reposicionamento
comercial. Além destes, com a promoção global dos

990.305,42

FEDER

841.759,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2014/01/01

2017/12/31

Portugal

Blue Business Forum - Participação da Região Autónoma dos
Açores

O fórum internacional de negócios da economia do mar é um certame onde empresas
expõem os produtos e soluções, participam em encontros e debatem as grandes
temáticas do oceano em conferências, workshops e seminários. Nesta edição, o BBF
mostrou projetos de investigação, tecnologia e inovação, tendo contado com a
presença de instituições académicas e de jovens empresas, bem como agentes
promotores de políticas marítimas.

106.956,84

FEDER

90.913,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/22

2017/03/07

Portugal

ACORES-03-0752-FEDER-000001

ACORES-03-0752-FEDER-000002

ACORES-03-0752-FEDER-000004

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

74%

74%

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS Ações de Promoção Turísticas com repercussão nos Mercados
PÚBLICAS
Externos

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

10

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-03-0752-FEDER-000005

ACORES-03-0752-FEDER-000006

ACORES-03-0752-FEDER-000007

ACORES-03-0752-FEDER-000008

ACORES-03-0752-FEDER-000009

ACORES-03-0752-FEDER-000010

ACORES-03-0752-FEDER-000012

ACORES-03-0752-FEDER-000013

ACORES-03-0752-FEDER-000014

ACORES-03-0752-FEDER-000017

ACORES-03-0752-FEDER-000018

ACORES-03-0752-FEDER-000019

ACORES-03-0752-FEDER-000020

ACORES-03-0752-FEDER-000021

ACORES-03-0752-FEDER-000022

ACORES-03-0752-FEDER-000023

ACORES-03-0752-FEDER-000024

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0752-FEDER-000026

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0752-FEDER-100001

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0752-FEDER-100004

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0752-FEDER-100005

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0752-FEDER-100006

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0752-FEDER-100007

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0752-FEDER-100008

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

CÂMARA DO COMÉRCIO DE ANGRA DO HEROISMO AZORES ATLANTIC HUB

O projeto a desenvolver, consiste na elaboração de um plano detalhado de
implementação de um Hub Logístico nos Açores e elaboração de peças constituinte de
um projeto de investimento (económico-financeiro) para apresentação aos órgãos de
financiamento competentes, a identificar durante o projeto. Pretende-se demonstrar a
viabilidade técnica e financeira do hub, bem como as suas vantagens ao nível
estratégico para a Região, abordando diversas temá

304.380,46

FEDER

258.723,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

SDEA - SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL DOS AÇORES, EPER

MARCA AÇORES - Uma Marca Agregadora de Valor Acrescentado
para a Região

Promoção e valorização dos produtos e recursos endógenos dos Açores e criação de
uma marca agregadora de valor a Marca Açores que se apresenta com uma natureza
transversal a toda a economia regional, capaz de induzir valor acrescentado, aumentar
a visibilidade e notoriedade dos produtos regionais e impulsionar a expansão para
novos mercados.Pretende-se ainda apostar na comercialização de bens agroalimentares promovendo, através de um conjunt

3.429.000,00

FEDER

2.914.650,00

Promoção dos Produtos Turísticos dos Grupos Central e Ocidental

A presente candidatura pretende desenvolver um conjunto de ações promocionais de
captação de turistas nos principais mercados Europeus que têm ligações diretas para os
Açores, tendo por base duas dinâmicas a de captação direta para as ilhas do Grupo
Central e a captação através da distribuição dos fluxos que entram por Ponta Delgada,
visto esta ser a principal gateway dos Açores e na qual se concentra a maioria das
ligações diretas com esses merc

2.392.081,97

FEDER

ASSOCIAÇÃO TURISMO DOS AÇORES - CONVENTION
Promoção do Destino Açores - 5 Estações IATA
AND VISITORS BUREAU

Esta candidatura sustenta a implementação e o desenvolvimento de uma operação de
promoção do destino Açores para as seguintes cinco estações IATA, de 1 de Janeiro de
2014 a 31 de Março de 2016. A ATA desenvolve as suas acções de promoção em
articulação e parceria com os seus associados, entidades privadas que representam a
maioria do tecido empresarial do sector do turismo nos Açores. A promoção dos
destinos turísticos é uma actividade contínua e

16.895.237,78

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
Internacionalização do Artesanato dos Açores
EMPRESARIAL

O projeto Internacionalização do Artesanato dos Açores assenta na capacitação das
microempresas artesanais, adotando as mais diversas estratégias que as tornem mais
competitivas, criando ferramentas para a sua sustentabilidade e investindo na sua
promoção, divulgação, numa perspetiva de favorecer a comercialização de produtos de
tradição açoriana, de qualidade, facultando espaços e equipamentos e criando novos
circuitos de mercado.

74%

SDEA - SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL DOS AÇORES, EPER

A Internacionalização da Economia Açoriana assenta na criação de incentivos ao
investimento e desenvolvimento de ferramentas que possibilitem captar investimento
externo. Estas condicionantes assumem um papel fundamental no crescimento
económico, pois configuram-se como políticas estruturais de mercado, permitindo a
criação de condições, a médio e longo prazo, para um desenvolvimento sustentável e
duradouro. No âmbito da Agenda Açoriana para a

74%

Aumentar as exportações nos mercados destino tradicionais e promover a entrada em
novos mercados, recorrendo à Marca Açores, com marca ?umbrella?. A Marca Açores
Ações coletivas - Atividades de apoio à exportação, Açores_Export constitui uma oportunidade para as empresas açorianas e assume uma inegável
CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DOS AÇORES
_2016
importância no acesso e fidelização de mercados, tendo em vista induzir valor
acrescentado aos produtos e aos serviços açorianos, fomentar o alargamento da base
económica de exportação e criar emprego e riqueza.

% cofinanciamento |
% EU funding

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2014/07/18

2017/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2014/01/01

2018/03/31

Portugal

2.033.269,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2014/03/03

2017/09/30

Portugal

FEDER

14.360.952,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2014/01/01

2017/05/30

Portugal

191.633,51

FEDER

162.888,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

1.893.226,53

FEDER

1.609.242,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2014/01/01

2017/12/31

Portugal

562.505,94

FEDER

478.130,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2018/03/31

Portugal

A presente candidatura apresenta um conjunto de ações que pretendem contribuir para
a organização e estruturação da oferta de um subproduto cultural com um elevado
potencial para captação de fluxos turísticos para os Açores. Enquadrado no património
imaterial dos Açores, o Carnaval é um acontecimento com uma forte expressão em
algumas ilhas dos Açores, com especial incidência na ilha Terceira, seguindo-se a
Graciosa e São Miguel. Para além disso,

373.380,64

FEDER

317.373,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/01/01

2018/12/31

Portugal

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DOS AÇORES AÇÃO PROMOCIONAL- THE TALL SHIP LISBOA

Promover os Açores em todas as suas vertentes incluindo a sua localização privilegiada
de modo a aumentar a sua visibilidade e consequentemente contribuir para o
aparecimento de novas oportunidades para as empresas no exterior.Com este objetivo,
pretende-se participar no evento The Tall Ship Races a realizar no exterior, mas com
impactos diretos na Região.A participação no evento The Tall Ship Races vem, na
continuidade duma estratégia de

38.299,88

FEDER

32.554,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2016/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO TURISMO DOS AÇORES - CONVENTION Promoção do Destino Açores nos EUA, Canadá e Espanha ? Verão
AND VISITORS BUREAU
IATA 2016 e Inverno IATA 2016/17

Esta candidatura sustenta a implementação e o desenvolvimento de uma operação de
promoção do destino Açores nos mercados EUA, Canadá e Espanha para as estações
IATA compreendidas entre 1 de Abril de 2016 e 31 de Março de 2017, mais
concretamente, Verão IATA 2016 e Inverno IATA 2016/17. A ATA desenvolve as suas
acções de promoção em articulação e parceria com os seus associados, entidades
privadas que representam a maioria do tecido empresarial do

5.397.457,97

FEDER

4.587.839,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
Promoção Internacional do Artesanato dos Açores
EMPRESARIAL

Participação das empresas artesanais dos Açores na Feira Internacional de Artesanato
em Lisboa, renovando a visibilidade das atividades artesanais açorianas, reforçando
assim a competitividade destas unidades produtivas, procurando garantir e promover a
imagem da sua qualidade e a introdução de conceitos atuais aplicados à produção
artesanal.

198.500,00

FEDER

168.725,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

A fidelização, o acesso a novos mercados e o alargamento da base económica de
exportação são determinantes para o reforço da competitividade das empresas dos
Açores. A presente operação, com a designação Açores Export 2017 contempla
atividades de apoio e de capacitação do tecido empresarial através da participação em
feiras e eventos nos mercados externos, no desenvolvimento de atividades
promocionais e na organização de encontros empresariais qu

561.958,71

FEDER

477.664,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/05/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO TURISMO DOS AÇORES - CONVENTION Promoção do Destino Açores na Alemanha, Itália e Escandinávia ?
AND VISITORS BUREAU
Verão IATA 2016 e Inverno IATA 2016/17

Esta candidatura sustenta a implementação e o desenvolvimento de uma operação de
promoção do destino Açores nos mercados Alemanha, Itália e Escandinávia (Suécia,
Dinamarca, Finlândia e Noruega) para as estações IATA compreendidas entre 1 de Abril
de 2016 e 31 de Março de 2017, mais concretamente, Verão IATA 2016 e Inverno IATA
2016/17. A ATA desenvolve as suas acções de promoção em articulação e parceria com
os seus associados, entidades privada

1.086.818,32

FEDER

923.795,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

74%

ASSOCIAÇÃO TURISMO DOS AÇORES - CONVENTION Promoção do Destino Açores no Reino Unido, França, Holanda e
AND VISITORS BUREAU
Suíça ? Verão IATA 2016 e Inverno IATA 2016/17

Esta candidatura sustenta a implementação e o desenvolvimento de uma operação de
promoção do destino Açores no Reino Unido, França, Holanda e Suíça para as estações
IATA compreendidas entre 1 de Abril de 2016 e 31 de Março de 2017, mais
concretamente, Verão IATA 2016 e Inverno IATA 2016/17. A ATA desenvolve as suas
acções de promoção em articulação e parceria com os seus associados, entidades
privadas que representam a maioria do tecido empresar

713.524,10

FEDER

606.495,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

74%

Esta candidatura sustenta a implementação e o desenvolvimento de uma operação de
promoção do destino Açores em Portugal, Áustria e Bélgica para as estações IATA
ASSOCIAÇÃO TURISMO DOS AÇORES - CONVENTION Promoção do Destino Açores em Portugal, Áustria e Bélgica ? Verão compreendidas entre 1 de Abril de 2016 e 31 de Março de 2017, mais concretamente,
AND VISITORS BUREAU
IATA 2016 e Inverno IATA 2016/17
Verão IATA 2016 e Inverno IATA 2016/17. A ATA desenvolve as suas acções de
promoção em articulação e parceria com os seus associados, entidades privadas que
representam a maioria do tecido empresarial do sec

954.132,36

FEDER

811.012,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

187.820,00

FEDER

159.647,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
PROMOÇÃO DOS AÇORES NOS MERCADOS EXTERNOS
PÚBLICAS

Nos últimos anos tem-se registado um aumento assinalável ao nível da disponibilidade
de estruturas e serviços da indústria do turismo. Assim, o futuro apresenta grandes
desafios e obriga a novas estratégias para a afirmação do destino Açores e para o
incremento de receitas que garantam a sustentabilidade da indústria do turismo.Nesse
sentido, o Governo dos Açores proporcionará as condições para que o setor do turismo
se torne mais competitivo

313.000,00

FEDER

266.050,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2019/04/30

Portugal

74%

ASSOCIAÇÃO TURISMO DOS AÇORES - CONVENTION Incremento da Notoriedade dos Açores nos Mercados Emissores
AND VISITORS BUREAU
Portugal, Espanha e Itália

Esta candidatura sustenta a implementação e o desenvolvimento de uma operação de
promoção do destino Açores em Portugal, Espanha e Itália para o período
compreendido entre 1 de Abril e 31 de Dezembro de 2017. A Turismo dos Açores/ATA
desenvolve as suas acções de promoção em articulação e parceria com os seus
associados, entidades privadas que representam a maioria do tecido empresarial do
sector do turismo nos Açores, bem como o Governo Regional

2.656.843,04

FEDER

2.258.316,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

74%

COOPERATIVA UNIÃO AGRICOLA CRL

Participação em Feiras e Eventos

Participação em Feiras e Eventos

52.735,19

FEDER

26.367,60

2018/12/31

Portugal

EZEQUIEL MOREIRA DA SILVA & FILHOS LDA

Promoção de Produtos Açorianos

Promoção de Produtos Açorianos

120.207,66

FEDER

35.251,83

2016/11/15

2019/12/31

Portugal

74%

FÁBRICA DE LICORES - EDUARDO FERREIRA &
FILHOS LDA

Promoção de produtos Açorianos 2016/2019

Promoção de produtos Açorianos 2016/2019

250.698,44

FEDER

162.953,98

2016/11/16

2017/12/31

Portugal

74%

AZORES WINE COMPANY, MRI, LDA

Promoção da atividade internacional da Azores Wine Company

Promoção da atividade internacional da Azores Wine Company

126.250,00

FEDER

82.062,50

2017/01/31

2019/01/30

Portugal

74%

COOPERATIVA VITIVINÍCOLA DA ILHA DO PICO C.R.L. Marketing Internacional 2017

Marketing Internacional 2017

91.921,09

FEDER

59.748,71

2017/02/15

2018/12/31

Portugal

74%

Privado

Sabores dos Açores para o mundo

374.521,56

FEDER

156.277,15

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

74%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2017/03/14

2020/03/13

Portugal

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ART - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TURISMO TURISMO DOS AÇORES

ART - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TURISMO TURISMO DOS AÇORES

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DOS AÇORES

ART - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TURISMO TURISMO DOS AÇORES

Nome da Operação | Operation Name

Internacionalização da Economia Açoriana

Desenvolvimento do Produto Turístico Cultural - O Carnaval nos
Açores

AÇORES_EXPORT_2017 AÇÕES COLETIVAS DE APOIO À
EXPORTAÇÃO

A presente candidatura pretende desenvolver um conjunto de ações ligas à
estruturação e qualificação da oferta turística do Destino Açores. As ações que se
Estruturação e Qualificação da Oferta Turística dos Grupos Central pretendem implementar destinam-se ao mercado Nacional, não descurando no entanto
e Ocidental - EQUOTUR
os mercados estratégicos Europeus definidos como prioritários pelo Turismo dos
Açores, nomeadamente o mercado Escandinavo, e a Europa Central, nomeadamente a
Holanda, Alemanha e Espanha, dado o crescente aumento d

Sabores dos Açores para o mundo

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

11

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-03-0853-FEDER-000001

ACORES-03-0853-FEDER-000002

ACORES-03-0853-FEDER-000003

ACORES-03-0853-FEDER-000004

ACORES-03-0853-FEDER-000005

ACORES-03-0853-FEDER-000006

ACORES-03-0853-FEDER-000008

ACORES-03-0853-FEDER-000009

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

% cofinanciamento |
% EU funding

74%

74%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE Tradição e inovação no reforço da competitividade das empresas
EMPRESARIAL
artesanais dos Açores

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DOS AÇORES

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

FEDER

652.750,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2014/01/01

2018/04/30

Portugal

Desenvolvimento de atividades de apoio às empresas, resultantes da parceria do
Governo dos Açores, através da SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial
dos Açores, e a entidade promotora numa aposta conjunta da promoção na Região dos
recursos e produções locais, e, a capacitação das empresas em fatores competitivos
que reduzam os constrangimentos dos mercados regional, em especial as micro e
pequenas empresas que operam nas ilhas de men

270.736,11

FEDER

230.125,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2014/03/01

2016/08/31

Portugal

267.649,84

FEDER

227.502,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2014/01/02

2017/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

CÂMARA DO COMÉRCIO DE ANGRA DO HEROISMO Qualificação e Promoção de Bens e Serviços Transacionáveis

Com as ações propostas procuramos, qualificar e simultaneamente diversificar e inovar
a oferta, quer de produtos regionais, quer de serviços turísticos.Ação 1 ? Qualificação
dos agentes turísticos e diversificação da ofertaA atividade do turismo tem sofrido
enormes mudanças nos últimos anos, quer com a crescente utilização das novas
tecnologias de informação, quer, mais recentemente, com a liberalização do espaço
aéreo na Região.Este panora

203.941,60

FEDER

173.350,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/01/05

2017/12/31

Portugal

MUNICIPIO DA RIBEIRA GRANDE

Elaboração e Divulgação do Guia do Investidor da Ribeira Grande

Esta candidatura assenta essencialmente na elaboração do guia do investidor e sua
divulgação em diversos pontos do concelho onde a malha empresarial é mais expressiva
e com maior potencial de crescimento. O guia do Investidor terá incidência em 5
vertentes: 1ª ? Caracterização atual da situação estrutural da economia da Região
Autónoma dos Açores; 2ª - Caracterização atual da situação estrutural económica e
social do concelho da Ribeira Grande; 3

49.560,00

FEDER

42.126,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/30

2015/12/17

Portugal

Qualidade & Inovação

O Projeto Qualidade & Inovação, com cabimento nos instrumentos da política pública
em vigor e a RIS3 Açores, direciona-se para a eficiência e capacitação empresarial, que
proporcione uma acrescida dinamização da iniciativa privada na vida económica
regional, fortalecendo a respetiva estrutura empresarial e reforçando a base produtiva
local, potenciando assim a adesão das empresas à Marca Açores e contribuindo, deste
modo, para o crescimento das e

1.237.750,43

FEDER

1.052.087,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2014/01/01

2018/12/31

Portugal

Feira e Fórum do Mel

Considerando ainda que é imprescindível aprofundar a diversificação da base produtiva
regional e de aumentar a produção e a qualidade dos produtos e favorecer o seu
posicionamento a nível nacional e internacional, na prossecução contínua do binómio
inovação e tradição e no desenvolvimento de estratégias de marketing e de
comunicação, que reforcem a imagem da Região possuidora de mais-valias de carater
ambiental, afigura-se de primordial importânc

31.844,88

FEDER

27.068,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/10

2016/12/31

Portugal

566.263,90

FEDER

481.324,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2019/03/30

Portugal

127.856,08

FEDER

108.677,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2017/04/30

Portugal

Parque Empresarial da ilha Graciosa

Criação de uma estrutura viária interna assente no Caminho Municipal; Requalificação
da rede viária que dá acesso à zona industrial, realização de passeios e arranjos
exteriores que visem o aumento da confortabilidade da zona e divisão física dos lotes;
Criação de lugares de estacionamento público; Construção de rede de água, de rede de
drenagem pluvial, rede de drenagem residual, rede elétrica e construção de 3
ecopontos.

1.081.671,13

FEDER

919.420,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/02

2018/11/30

Portugal

Centro de Acolhimento Empresarial da Horta

Reconversão e ampliação de uma infraestrutura municipal preexistente, para a criação
de um Centro de Acolhimento Empresarial. A intervenção contempla a reformulação e
introdução de novas áreas cobertas; ampliação das galerias; novas redes de
infraestruturas e espaços de apoio, incluindo estacionamento.

1.173.457,02

FEDER

997.438,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/02

2018/04/30

Portugal

i-TERMAL - Inovação em Termalismo & Turismo Termal

O Projeto i-TERMAL acomoda iniciativas nas ilhas e concelhos da Região Autónoma dos
Açores, nomeadamente nas ilhas São Miguel, Graciosa, Faial e Terceira, procurando dar
um contributo válido para o reforço e sustentabilidade do setor turístico, um dos atuais
principais pilares económicos dos Açores, sendo que os recursos termais e
hidrominerais não estão igualmente representados nas diferentes ilhas dos Açores. Este
contributo inclui a criação e

798.811,37

FEDER

678.989,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

162.404,85

FEDER

138.044,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2018/02/28

Portugal

29.237,24

FEDER

24.851,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

74%

74%

74%

INOVA INSTITUTO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA
DOS AÇORES

Competitividade e Ambiente

74%

ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DA ILHA TERCEIRA

ORIENTA_EMPRESAS Ações Coletivas de Apoio ao Tecido
Empresarial do Grupo Oriental

Capacitação Empresarial 2016 - Ações Coletivas de Promoção e
Dinamização dos Produtos e Serviços dos Açores

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DOS AÇORES

ACORES-03-0853-FEDER-000016

767.942,01

120.193,85

74%

3-Competitividade das Empresas
Regionais

Ações de divulgação do conhecimento das técnicas tradicionais, com base no
aproveitamento de recursos naturais e na criatividade associada à produção artesanal,
também ela um produto turístico; apoio às empresas artesanais registadas no Centro
Regional de Apoio ao Artesanato, através de diversas ações de promoção da marca
coletiva de certificação Artesanato dos Açores, como por exemplo a realização de
exposições, feiras e outras iniciativas de

FEDER

3-Competitividade das Empresas
Regionais

Programa Operacional Regional dos Açores

País |
Country

141.404,53

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-000015

Data Fim |
Finish Date

74%

ACORES-03-0853-FEDER-000011

Programa Operacional Regional dos Açores

Data Início |
Start Date

Intervir junto da empresas, empresários, responsáveis técnicos e empreendedores de
modo a sensibilizar estes agentes para a importância de uma gestão integrada, racional
e eficiente, reduzindo impactos das atividades económicas na área do ambiente e do
consumo de energia, aumentando a sustentabilidade e a competitividade das empresas.

74%

ACORES-03-0853-FEDER-000014

Prioridade de Investimento | Investment Priority

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE PONTA
DELGADA (ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS
DE S. MIGUEL E SANTA MARIA)

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

Objetivo Temático | Thematic
Objective

CÂMARA DO COMÉRCIO DE ANGRA DO HEROISMO COMPETITIVIDADE E COOPERAÇÃO EMPRESARIAL

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

74%

ACORES-03-0853-FEDER-000010

Programa Operacional Regional dos Açores

CAPACITAÇÃO DAS EMPRESAS REGIONAIS PARA A
COMPETITIVIDADE

Resumo | Summary

Com este projeto pretende-se dotar as empresas de novos meios, formas e ferramentas
que estimulem o espirito inovador e consonantes com as exigências do mercado atual.
O projeto integra 4 ações distintasAção 1 Sessões de Esclarecimento Workshops para
incremento da Competitividade, relacionadas com temáticas de importância para a
atividade empresarial, desde questões legais e jurídicas, a financiamento, desafios e
oportunidades em áreas de ativi

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE PONTA
DELGADA (ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS
DE S. MIGUEL E SANTA MARIA)

ACORES-03-0853-FEDER-000013

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

74%

74%

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

MUNICÍPIO DA HORTA

Desenvolvimento de ações coletivas no grupo oriental (ilhas de S, Miguel e de Santa
Maria) orientadas para a inovação empresarial, o empreendedorismo, mercado interno.
Desenvolvimento de serviços de apoio às empresas na área do marketing,
benchmarking e cooperação empresarial.Realização de ações promocionais conjuntas,
seminários e workshops.
Realização de eventos com enfoque nos produtos e serviços regionais de modo a
aumentar a sua visibilidade junto do consumidor final, com o objetivo de dinamizar o
mercado interno regional e o fomento de novas atividades que reforcem a estratégia
das empresas regionais.

74%

INOVA INSTITUTO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA
DOS AÇORES

74%

Capacitar as empresas regionais apoiando o desenvolvimento de estratégias
diferenciadoras com base na qualidade, unicidade dos produtos dos Açores, dando
CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 2017 - Ações coletivas de promoção e continuidade à estratégia já implementada de consciencialização das empresas
CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DOS AÇORES
dinamização dos produtos e serviços dos Açores
regionais para o valor que estão a criar na economia e para a necessidade da
implementação de estratégias de proximidade e de desenvolvimento de novas
oportunidades de negócios junto dos residentes, dos visitantes e nos

ACORES-03-0853-FEDER-000017

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DOS AÇORES Encontros Empresariais

Organização de encontros empresariais que contribuam para o apoio ao
desenvolvimento de estratégias empresariais que aumentem a competitividade das
empresas regionais. Desenvolvimento de ações que contribuam para o
desenvolvimento de fatores críticos da competitividade e para a partilha de boas
práticas e ações conjuntas das empresas regionais.Em termos de investimento a
operação destina-se à realização de três encontros empresariais a realiza

ACORES-03-0853-FEDER-000018

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE PONTA
DELGADA (ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS
DE S. MIGUEL E SANTA MARIA)

TUR_IMPROVE Projeto de capacitação das PME

Desenvolvimento de ações que contribuam para a melhoria dos serviços direcionados
ao setor do turismo, tendo como alvo preferencial as empresas do setor e as de outros
serviços complementares.

169.103,81

FEDER

143.738,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/12/31

Portugal

Capacitação e Desenvolvimento Empresarial na Região Autónoma
dos Açores

Com este projeto pretende-se, genericamente, contribuir para a capacitação e
desenvolvimento empresarial dos Açores, bem como apoiar e valorizar as empresas dos
Açores, especialmente as de base tecnológica, mas também as que, inseridas numa
ótica de desenvolvimento local, tenham como foco o aproveitamento dos recursos
endógenos açorianos. Pretende-se ainda aumentar a competitividade das empresas
açorianas e a criação de valor.

1.028.805,68

FEDER

874.484,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2014/10/01

2018/03/31

Portugal

324.187,00

FEDER

275.558,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

175.635,13

FEDER

149.289,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/21

2017/11/27

Portugal

4.888.041,45

FEDER

4.154.835,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/31

2018/04/30

Portugal

554.950,81

FEDER

471.708,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/01

2018/05/31

Portugal

242.386,62

FEDER

206.028,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/01

2020/09/30

Portugal

ACORES-03-0853-FEDER-000020

ACORES-03-0853-FEDER-000021

ACORES-03-0853-FEDER-000022

ACORES-03-0853-FEDER-000023

ACORES-03-0853-FEDER-000026

ACORES-03-0853-FEDER-000027

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

74%

74%

74%

74%

74%

SDEA - SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL DOS AÇORES, EPER

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE Circuito regional de artesanato -competitividade e inovação das
EMPRESARIAL
empresas artesanais nos Açores

MUNICÍPIO DE LAGOA-AÇORES

O projeto Circuito de artesanato regional-competitividade e inovação das empresas
artesanais nos Açores assenta na adoção de estratégias para a comercialização de
produtos de tradição açoriana, de qualidade, facultando espaços e equipamentos e
criando novos circuitos de mercado.As mostras de artesanato que constituem este
circuito continuam a ser o principal canal de distribuição e escoamento dos produtos
artesanais, grande parte associadas a e

Conforme previsto no mapeamento aprovado no âmbito do PO Açores 2020, o Parque
Industrial da Chã do Rego d`Água encontra-se localizado nos limites do concelho de
Melhoramento das Infraestruturas do Parque Industrial da Chã do Lagoa e afastado do centro urbano, junto aos nós viários que ligam as três cidades
Rego d`Água
Lagoa, Ponta Delgada e Ribeira Grande.Não obstante a adequada acessibilidade às
redes viárias que ligam os restantes concelhos, verifica-se que a circulação interna no
próprio Parque Industrial, bem como
A Empreitada de Construção do Parque Multissetorial da Ilha Terceira - Ampliação do
Parque de Feiras e Exposições visa a construção de um pavilhão multiusos implantado
ao longo do lado sul da Alameda Central e é constituído por um pavilhão e zonas de
apoio, criando uma área coberta de cerca de 6200 m2, sendo também parte integrante
desta empreitada o prolongamento da referida Alameda, a rede viária circundante ao
pavilhão, o parque de estacioname

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

Empreitada de Construção do Parque Multissetorial da Ilha
Terceira - Ampliação do Parque de Feiras e Exposições

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO

Na Zona Industrial de São Roque, a Câmara Municipal de São Roque do Pico adquiriu um
terreno que pretende lotear e infraestruturar, sendo a procura de novos lotes elevada,
Infraestruturação do Parque Empresarial - Zona Industrial de Santo
uma vez que esta zona industrial funciona já como zona de logística de apoio ao Porto
António - São Roque do Pico
Comercial de São Roque do Pico. Nesta zona industrial é ainda necessário ampliar a
rede de distribuição de energia e de abastecimento de água.Ver documento anexo.

SOCIEDADE DE GESTÃO AMBIENTAL E
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA - AZORINA, S.A.

Valorização de Sobrantes Florestais - Produção, Caraterização e
Qualificação do Óleo Essencial de Cryptomeria japónica D. Don

Promover a produção do óleo essencial de criptoméria dos Açores, a partir dos
sobrantes da exploração florestal; Caraterizar e qualificar o óleo essencial, através da
sua parametrização, ao longo do ciclo anual da criptoméria, em diferentes cotas de
altitude e de povoamentos instalados em diferentes tipos de solos, informação
fundamental à valorização e exportação deste produto endógeno e para o aumento da
industrialização do setor; Aumentar a co
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

ACORES-03-0853-FEDER-000029

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100005

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100006

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100007

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100008

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100009

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100010

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100011

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100012

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100013

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100015

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100017

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100018

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100019

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100020

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100021

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100022

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100023

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0853-FEDER-100024

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0954-FEDER-000001

ACORES-03-0954-FEDER-000002

ACORES-03-0954-FEDER-000003

ACORES-03-0954-FEDER-000004

ACORES-03-0954-FEDER-000005

ACORES-03-0954-FEDER-000006

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais
3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

3-Competitividade das Empresas
Regionais

% cofinanciamento |
% EU funding

74%

74%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A promoção e a divulgação dos produtos artesanais açorianos são fundamentais e
encontrar estratégias inovadoras para tal é um dos grandes objetivos deste serviço,
VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
criando projetos que conduzam à circulação de produtos artesanais e à melhoria da
Competitividade e inovação das empresas artesanais nos Açores
EMPRESARIAL
economia local.Os mercados de artesanato continuam a ser o principal canal de
distribuição e escoamento dos produtos artesanais e constituem uma importante
oportunidade de contato entre o artesão e o seu
Instalação de unidade piloto para produção de fungos micorrízicos Instalação de unidade piloto para produção de fungos micorrízicos arbusculares para
MICOAZORICA, LDA
arbusculares para aplicação em substrato.
aplicação em substrato

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

629.500,00

FEDER

535.075,00

56.643,38

FEDER

35.118,90

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2018/01/02

2020/12/31

Portugal

2014/05/27

2016/12/31

Portugal

2015/12/01

2016/12/31

Portugal

2014/06/26

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/04/21

2019/07/31

Portugal

2015/06/26

2019/05/06

Portugal

2015/06/11

2018/05/31

Portugal

2015/09/04

2018/08/31

Portugal

2016/02/11

2018/12/31

Portugal

2016/05/16

2018/12/31

Portugal

2016/09/02

2019/08/01

Portugal

2016/09/02

2019/09/01

Portugal

2017/03/02

2019/12/31

Portugal

2017/04/05

2020/07/31

Portugal

2017/04/21

2019/08/01

Portugal

2017/08/07

2017/12/31

Portugal

74%

URA TECNOLOGIAS DE VIAGENS, UNIPESSOAL LDA

URACTIVE - Tours & Activity Management and Distribution System Desenvolvimento de plataforma web e mobile para empresas de Turismo

378.883,57

FEDER

242.485,48

74%

SALSICHARIA IDEAL MJCM, LDA

Implementação do referencial normativo NP EN ISO 22000:2005 Sistema de Gestão da Segurança Alimentar

Implementação do referencial normativo NP EN ISO 22000:2005 - Sistema de Gestão da
Segurança Alimentar

75.753,84

FEDER

45.452,30

74%

COPRAVE - SOCIEDADE AVÍCOLA LDA

implementação de um sistema de segurança alimentar ISO 22000

implementação de um sistema de segurança alimentar ISO 22000

237.602,82

FEDER

130.681,55

74%

S S C C - SOLUÇÕES AGROPECUÁRIAS, S.A.

Implementação de um sistema de gestão - ISO 22000

Implementação de um sistema de gestão - ISO 22000

390.178,34

FEDER

214.598,09

74%

SICOSTA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CARNES LDA

Implementação de um sistema de gestão da segurança alimentar Implementação de um sistema de gestão da segurança alimentar - NP EN ISO 22000
NP EN ISO 22000

405.484,49

FEDER

223.016,47

74%

COINGRA-COMPANHIA GRAFICA DOS AÇORES LDA

Inovação do processo produtivo

Aquisição de equipamentos para inovação do processo produtivo

71.500,00

FEDER

35.750,00

74%

PANAZORICA - AGÊNCIA DE VIAGENS LDA

Central de reservas turística

Central de reservas turística

91.430,18

FEDER

48.458,00

74%

TTS LAB, LDA

TRAVEL SMS

TRAVEL SMS

307.798,24

FEDER

200.068,86

74%

MENDONÇA & KAY, LDA

Meka Center - Clínica da Mulher

Meka Center - Clínica da Mulher

330.611,37

FEDER

175.224,03

74%

ATLÂNTICOLINE S.A.

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade

454.530,30

FEDER

204.538,64

74%

NORMA-AÇORES,SOCIEDADE DE ESTUDOS E APOIO Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no implementação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho e Gestão
AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL S.A.
Trabalho
Ambiental

62.382,40

FEDER

31.191,20

74%

GECITE-AÇOR, CONSULTORES ENGENHARIA, LDA

Criação do produto AZORES2SAFE e Certificação p/ medição ruído

Criação do produto AZORES2SAFE e Certificação p/ medição de ruído

41.092,00

FEDER

23.011,52

74%

SPA LIVE LDA

Inovação e Qualidade na Produção de Serviços de Instalações
Hidráulicas

Inovação e Qualidade na Produção de Serviços de Instalações Hidráulicas

449.543,92

FEDER

238.258,28

74%

CUSTOMPROJECT - SOFTWARE, LDA

workplace

workplace

100.114,00

FEDER

53.060,42

74%

GASTRODERMA - GASTRENTERELOGIA E
DERMATOLOGIA LDA

Gastroderma, Lda. - investimento em inovação produtiva

Investimento em inovação produtiva

228.278,64

FEDER

118.419,54

74%

NATURALREASON, LDA

Implementação de sistemas de certificação de produto e do
processo e aquisição de equipamentos relacionados

Implementação de sistemas de certificação de produto e do processo e aquisição de
equipamentos relacionados

426.799,00

FEDER

226.203,47

74%

MARQUES AMBIENTE, LDA

Produção de óleos essenciais

Produção de óleos essenciais

68.220,86

FEDER

36.157,06

IF de Dívida & Garantias - PO Açores - PI 3.2

Com a presente candidatura pretende-se efetuar um reforço do FD&G, ou caso
necessário a constituição de um novo fundo de fundos, para a gestão de IF de
dívida/garantias. Esta dotação permitirá disponibilizar uma Linha de Crédito com
Garantia Mútua para apoio ao financiamento de PME da região autónoma dos Açores,
facilitando assim o acesso ao crédito bancário por parte das empresas viáveis,
nomeadamente visando o apoio ao emprego, ao investimento,

2.000.000,00

FEDER

2.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

2016/10/01

2020/12/31

Portugal

IF de Dívida & Garantias - PO Açores - PI 3.3

Com a presente candidatura pretende-se efetuar um reforço do FD&G, ou caso
necessário a constituição de um novo fundo de fundos, para a gestão de IF de
dívida/garantias. Esta dotação permitirá disponibilizar uma Linha de Crédito com
Garantia Mútua para apoio ao financiamento de PME da região autónoma dos Açores,
facilitando assim o acesso ao crédito bancário por parte das empresas viáveis,
nomeadamente visando o apoio ao emprego, ao investimento,

2.000.000,00

FEDER

2.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

2016/10/01

2020/12/31

Portugal

IF de Dívida & Garantias - PO Açores - PI 3.4

Com a presente candidatura pretende-se efetuar um reforço do FD&G, ou caso
necessário a constituição de um novo fundo de fundos, para a gestão de IF de
dívida/garantias. Esta dotação permitirá disponibilizar uma Linha de Crédito com
Garantia Mútua para apoio ao financiamento de PME da região autónoma dos Açores,
facilitando assim o acesso ao crédito bancário por parte das empresas viáveis,
nomeadamente visando o apoio ao emprego, ao investimento,

6.000.000,00

FEDER

6.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

2016/10/01

2020/12/31

Portugal

IF de Capital & Quase Capital - PO Açores - PI 3.1

Com a presente candidatura pretende-se efetuar um reforço do FC&QC, ou caso
necessário a constituição de um novo fundo de fundos, para a gestão de IF de
capital/quase capital. Esta dotação permitirá disponibilizar Linhas de Financiamento a
Entidades Veículo de Business Angels, a Fundos de Capital de Risco ou a Operações de
Capital Reversível, para apoio ao financiamento de PME da região autónoma dos
Açores.Este ponto encontra-se devidamente jus

3.000.000,00

FEDER

3.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

2016/10/01

2020/12/31

Portugal

IF de Capital & Quase Capital - PO Açores - PI 3.2

Com a presente candidatura pretende-se efetuar um reforço do FC&QC, ou caso
necessário a constituição de um novo fundo de fundos, para a gestão de IF de
capital/quase capital. Esta dotação permitirá disponibilizar Linhas de Financiamento a
Entidades Veículo de Business Angels, a Fundos de Capital de Risco ou a Operações de
Capital Reversível, para apoio ao financiamento de PME da região autónoma dos
Açores.Este ponto encontra-se devidamente jus

1.000.000,00

FEDER

1.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

2016/10/01

2020/12/31

Portugal

IF de Capital & Quase Capital - PO Açores - PI 3.3

Com a presente candidatura pretende-se efetuar um reforço do FC&QC, ou caso
necessário a constituição de um novo fundo de fundos, para a gestão de IF de
capital/quase capital. Esta dotação permitirá disponibilizar Linhas de Financiamento a
Entidades Veículo de Business Angels, a Fundos de Capital de Risco ou a Operações de
Capital Reversível, para apoio ao financiamento de PME da região autónoma dos
Açores.Este ponto encontra-se devidamente jus

4.000.000,00

FEDER

4.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

2016/10/01

2020/12/31

Portugal

2.000.000,00

FEDER

2.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

2016/10/01

2020/12/31

Portugal

2014/03/12

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/30

Portugal

2014/06/01

2016/12/31

Portugal

2014/12/30

2016/12/31

Portugal

2014/06/01

2015/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/08/13

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2015/06/30

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/07/15

2016/12/31

Portugal

2014/06/01

2016/12/31

Portugal

2014/02/01

2015/12/31

Portugal

2014/12/30

2016/12/31

Portugal

74%

74%

74%

74%

74%

74%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

ACORES-03-0954-FEDER-000007

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

IF de Capital & Quase Capital - PO Açores - PI 3.4

Com a presente candidatura pretende-se efetuar um reforço do FC&QC, ou caso
necessário a constituição de um novo fundo de fundos, para a gestão de IF de
capital/quase capital. Esta dotação permitirá disponibilizar Linhas de Financiamento a
Entidades Veículo de Business Angels, a Fundos de Capital de Risco ou a Operações de
Capital Reversível, para apoio ao financiamento de PME da região autónoma dos
Açores.Este ponto encontra-se devidamente jus

ACORES-03-0954-FEDER-100001

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ANGOTUR, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS

OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E
BEBIDAS

199.998,98

FEDER

93.999,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100002

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AGRITRACTORES LDA

Edifício de comércio e oficina de manutenção de máquinas e
equipamentos agrícolas e industriais - Agritractores, Lda.

Edifício de comércio e oficina de manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas e
industriais - Agritractores, Lda.

189.174,00

FEDER

83.236,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100003

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ANTONIO RODRIGUES MOTA & FILHOS LDA

António Rodrigues Mota & Filhos, Lda. - Remodelação/restyling do António Rodrigues Mota & Filhos, Lda. - Remodelação/restyling do Euromotas em Ponta
Euromotas em Ponta Delgada
Delgada

97.660,76

FEDER

39.064,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100005

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA

Remodelação de estabelecimento

Remodelação de estabelecimento

140.415,76

FEDER

58.974,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100008

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AUTO-AÇOREANA DE RUI & GASTÃO LDA

Remodelação/restyling do stand MINI.

Remodelação/restyling do stand MINI.

195.103,37

FEDER

85.845,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100009

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AUTO-AÇOREANA DE RUI & GASTÃO LDA

Remodelação/restyling do stand BMW

Remodelação/restyling do stand BMW

199.125,94

FEDER

83.632,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100010

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

QUINTA EXPERIENCE-ANIMAÇÃO TURÍSTICA, LDA

Snack-bar e Gelataria Marca ´Quinta dos Açores´

Snack-bar e Gelataria Marca ´Quinta dos Açores´

198.406,24

FEDER

83.330,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100012

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ANDRADE, ALVES & FILHOS - COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Andrade, Alves & Filhos, Lda. - Remodelação de instalações
comerciais

Andrade, Alves & Filhos, Lda. - Remodelação de instalações comerciais

64.003,22

FEDER

26.881,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100013

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ANGRAMOTOS - COMÉRCIO DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, LDA

Remodelação da Angra Motos

Remodelação da Angra Motos

164.071,54

FEDER

72.191,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100014

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

IBER KING, RESTAURAÇÃO S.A.

Iber King, Restauração S.A. - Estabelecimento Burger King São
Miguel

Iber King, Restauração S.A. - Estabelecimento Burger King São Miguel

472.960,73

FEDER

222.291,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100015

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

IBER KING, RESTAURAÇÃO S.A.

Iber King, Restauração S.A. - Estabelecimento Burger King Terceira Iber King, Restauração S.A. - Estabelecimento Burger King Terceira

473.415,83

FEDER

222.505,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100016

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO OCEÂNICA
LDA

Criação da atividade de armazenagem não frigorífica

Criação da atividade de armazenagem não frigorífica

136.306,36

FEDER

57.248,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100018

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

From Azores

Criação de Plataforma denominada From Azores

76.756,44

FEDER

30.702,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100019

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GOLD EVOLUTION, LDA

Instalação de espaço comercial

Instalação de espaço comercial

196.762,67

FEDER

82.560,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100020

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VIPAÇOR, TINTAS E VERNIZES LDA

Criação de dois estabelecimentos Vipaçor

Criação de estabelecimento comercial e remodelação do estabelecimento comercial
existente

151.287,35

FEDER

63.540,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
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ACORES-03-0954-FEDER-100021

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JOÃO CORRÊA MONIZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA Instalação de uma cervejaria

Instalação de uma cervejaria

168.963,56

FEDER

79.412,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100022

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MICRO-HORTA,COMERCIO E INFORMATICA LDA

Alteração das instalações da empresa, obras de remodelação e aquisição de
equipamento para modernização

146.535,59

FEDER

65.941,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100023

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ELECTRO MOISÉS ELECTRÓDOMÉSTICOS LDA

Abertura de novo estabelecimento dedicado ao comércio de electrodomésticos e
similares, informática, aparelhos de climatização e outros com assistência e instalação
em Angra do Heroísmo

786.469,79

FEDER

216.544,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100024

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

TUTTI FOOD, LDA

Criação de espaço de restauração com horário alargado e diversos segmentos (snackbar, pastelaria e casa de gelados) em Angra do Heroísmo

199.953,62

FEDER

107.974,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100026

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE,
LIMITADA

Venda de pão e doçaria

Venda de pão e doçaria

199.827,20

FEDER

93.918,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100027

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

A.H.BORGES LDA

A. H. Borges, Lda. - Deslocalização de Instalações

A. H. Borges, Lda. - Deslocalização de Instalações

170.420,49

FEDER

71.576,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100028

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LANDA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
BRINQUEDOS E PAPELARIA LDA

Criação de espaço de armazém

Criação de espaço de armazém

183.809,33

FEDER

73.523,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100030

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MICAELENSE - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
LDA

Criação de uma Plataforma - Azores4You

Criação de uma Plataforma - Azores4You

48.866,65

FEDER

19.546,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100033

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Criação de novos serviços: Gelataria e takeaway; Ampliação de
Serviços existentes: Pastelaria/Padaria

Diversificação dos serviços prestados no estabelecimento ´A Merenda´ localizado na
Ribeira Grande

133.071,63

FEDER

59.882,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100034

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VERDEMAÇA - ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, LDA

Instalação e exploração da Pastealria e Restaurante TAMAR

Instalação e exploração da Pastealria e Restaurante TAMAR

181.288,73

FEDER

85.205,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100036

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FABRICA DE APERITIVOS PEROLA DA ILHA LDA

Fábrica de Aperitivos Pérola da Ilha, Lda

Transferência da unidade fabril dos congelados da empresa para a fábrica de aperitivos
sita na Canada da Adutora, Fajã de Cima

141.071,41

FEDER

56.428,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100037

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

A.MONIZ-PRODUTOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LDA

A. Moniz - Produtos, Máquinas e Equipamentos, Lda. - Azores
Parque

A. Moniz - Produtos, Máquinas e Equipamentos, Lda. - Azores Parque

195.234,35

FEDER

81.998,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100038

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

COOPERATIVA AGRICOLA DE LACTICINIOS DO FAIAL
Cooperativa Agrícola e de Lacticinios do Faial
CRL

Cooperativa Agrícola e de Lacticinios do Faial

93.978,93

FEDER

44.170,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100039

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CONTROLAUTO AÇORES - INSPECÇÃO TÉCNICA DE
VEÍCULOS LDA

Modernização Centro de Inspeção de Veículo da Praia da Vitória

Modernização Centro de Inspeção de Veículo da Praia da Vitória

143.843,10

FEDER

63.290,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100040

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CONTROLAUTO AÇORES - INSPECÇÃO TÉCNICA DE
VEÍCULOS LDA

Modernização Centro de Inspeção de Veículo de Angra do
Heroísmo

Modernização Centro de Inspeção de Veículo de Angra do Heroísmo

108.522,81

FEDER

47.750,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100041

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

QUINTA DOS AÇORES - PRODUÇÃO ALIMENTAR,
LDA

Ampliação de Snack/Gelataria

Ampliação de Snack/Gelataria

199.616,19

FEDER

93.819,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100042

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DELFIM VARGAS-FABRICO DE CAIXILHARIAS,
LIMITADA

Delfim Vargas - Fabricação de Caixilharias, Limitada

Criação de fábrica de lacagem de metais

169.423,00

FEDER

79.628,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100043

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DELFIM VARGAS-FABRICO DE CAIXILHARIAS,
LIMITADA

Delfim Vargas - Fabricação de Caixilharias, Limitada

Criação de serralharia metalomecânica

164.562,20

FEDER

77.344,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100044

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DELFIM VARGAS-FABRICO DE CAIXILHARIAS,
LIMITADA

Delfim Vargas - Fabricação de Caixilharias, Lda

Remodelação do posto de vendas da Ilha do Pico

62.032,03

FEDER

27.914,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100049

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação de loja e oficina

Instalação de loja e oficina

94.012,63

FEDER

42.305,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100052

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ADELINO PEDRO - COMÉRCIO DE PEÇAS
AUTOMÓVEL LDA

Adelino pedro - Comércio de Peças Automóvel, Lda

Construção de armazém e aquisição de equipamentos

190.032,56

FEDER

93.115,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100053

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

NORBRITAS, PRODUÇÃO DE BRITAS, TRANSPORTES
E ESCAVAÇÕES, S.A.

Norbritas, Produção de Britas, Transportes e Escavações,
Unipessoal, Lda.

Norbritas, Produção de Britas, Transportes e Escavações, Unipessoal, Lda.

193.828,56

FEDER

94.975,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100055

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

aquisição de máquina de cortar

Aquisição de uma máquina de cortar pedra tipo ponte para aumento da capacidade
produtiva

63.750,00

FEDER

28.687,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100056

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

IBERSOL MADEIRA E AÇORES, RESTAURAÇÃO S.A.

Ibersol Madeira e Açores, Restauração S.A. - Restyling Pasta Caffé e
Restyling dos estabelecimentos Pasta Caffé e Ò Kilo
Ò Kilo

69.660,44

FEDER

30.165,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100057

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PARREIRA AZOR, LDA

Remodelação e modernização de equipamentos e infraestruturas

Remodelação e modernização de equipamentos e infraestruturas

87.520,17

FEDER

35.008,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100058

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BENTRANS - CARGA E TRANSITÁRIOS S.A.

Remodelação e ampliação Armazem Nordela

Remodelação e ampliação Armazem Nordela

1.973.730,26

FEDER

468.621,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100059

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

J.H.ORNELAS & CA,SUCESSOR LDA

Abertura de estabelecimento de comércio por grosso e a retalho de Abertura de estabelecimento de comércio por grosso e a retalho de tintas, mobiliário e
tintas, mobiliário e material de escritório. Abertura PA Repsol Sª
material de escritório. Abertura PA Repsol Sª Maria e Remodelação Armazém Birmánia
Maria e Remodelação Armazém Birmánia Sª Maria
Sª Maria

1.631.215,12

FEDER

524.815,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100062

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ALMEIDA & AZEVEDO, S.A.

Criação de um supermercado com serviço de talho, peixaria,
refeições rápidas, padaria e cafetaria

Criação de um supermercado com serviço de talho, peixaria, refeições rápidas, padaria
e cafetaria

704.998,88

FEDER

253.974,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100063

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VARELA & CA LDA

Aquisição equipamentos área ambiente

Aquisição equipamentos para área ambiente

729.635,60

FEDER

317.814,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100064

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

EMANUEL SILVEIRA & FILHOS, ARMAZÉM DE FRIO,
LDA

Equipamentos de congelação de peixe, polvo, e lapas, viatura com
Equipamentos de congelação de peixe, polvo, e lapas, viatura com caixa isotermica e
caixa isotermica e motor de frio, e sistema de rastreabilidade de
motor de frio, e sistema de rastreabilidade de embalagens de peixe e marisco
embalagens de peixe e marisco

79.393,14

FEDER

35.726,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100065

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Ampliação de uma loja de comércio a retalho

Ampliação de uma loja de comércio a retalho

198.504,40

FEDER

97.267,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100066

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AUTO-ELGE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE
AUTOMOVEIS LDA

Ampliação do Stand de Vendas Nissan e aquisição de
equipamentos

Ampliação do Stand de Vendas Nissan e aquisição de equipamentos

199.989,00

FEDER

83.237,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100068

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LUBRISECA - COMBUSTÍVEIS DA RIBEIRA SECA LDA

Criação de armazém comercial especializado em produtos para
agricultura e oficina de reparação automóvel.

Criação de armazém comercial especializado em produtos para agricultura e oficina de
reparação automóvel.

187.782,52

FEDER

97.646,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100070

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA S.A.

Reforço da Competitividade Empresarial

Reforço da Competitividade Empresarial

178.567,09

FEDER

71.426,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100073

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

NUTRIMETICS CONSULTANT - CRUZ & KOURI COSMÉTICA NATURAL LDA

Espaço para organização de eventos

Espaço para organização de eventos

43.174,72

FEDER

18.133,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100075

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PARPRAN - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S.A.

Parpran - Sociedade Imobiliária, S.A. - NAKO (loja de produtos
regionais, com talho, cafetaria, restaurante e take-away)

Criação de loja de produtos regionais, talho, cafetaria/snack-bar e uma churrascaria
take-away com serviço drive-in em Ponta Delgada

1.199.323,32

FEDER

551.688,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100076

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MANUEL DE SOUSA NUNES & CA, LDA

Loja de comércio a retalho de Fitofarmacêuticos

Construção de uma loja de comércio de Fitofarmacêuticos

77.946,02

FEDER

36.634,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100077

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SOLEDADE & FILHOS, LDA

Realização de obras de adaptação e aquisição de equipamentos
informáticos

Realização de obras de adaptação e aquisição de equipamentos informáticos

58.269,00

FEDER

23.307,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100078

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

QUIROGA & FONSECA, LDA

Instalação de estabelecimento de restauração

Instalação de estabelecimento de restauração

63.164,91

FEDER

29.687,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100080

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JOÃO ANTÓNIO VIEIRA LOURENÇO LIMITADA

Remodelação de estabelecimento comercial para funcionar como
supermercado em Santa Cruz das Flores

Remodelação de estabelecimento comercial para funcionar como supermercado em
Santa Cruz das Flores

199.926,88

FEDER

99.963,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100082

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JOÃO ANTÓNIO VIEIRA LOURENÇO LIMITADA

Remodelação de estabelecimento comercial para funcionar como
supermercado

Remodelação de estabelecimento comercial para funcionar como supermercado

199.990,68

FEDER

99.995,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100083

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

COOPERATIVA AGRÍCOLA DA COSTA NORTE, CRL

Cooperativa Costa Norte

Construção de um armazém comercial

437.923,98

FEDER

205.824,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Micro - Horta, Comércio e Informática, Lda
Abertura de novo estabelecimento dedicado ao comércio de
electrodomésticos e similares, informática, aparelhos de
climatização e outros com assistência e instalação em Angra do
Heroísmo
Criação de espaço de restauração com horário alargado e diversos
segmentos (snack-bar, pastelaria e casa de gelados) em Angra do
Heroísmo

Prioridade de Investimento | Investment Priority

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/02/01

2015/09/30

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/06/30

2016/12/31

Portugal

2014/06/05

2016/12/31

Portugal

2014/06/23

2016/12/31

Portugal

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

2014/07/15

2015/12/31

Portugal

2014/12/01

2016/12/31

Portugal

2015/06/01

2016/11/30

Portugal

2014/06/09

2016/12/31

Portugal

2014/05/13

2016/12/30

Portugal

2014/05/12

2016/06/21

Portugal

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

2014/06/30

2016/12/31

Portugal

2014/06/30

2016/12/31

Portugal

2014/07/17

2016/12/31

Portugal

2014/06/11

2016/12/31

Portugal

2014/06/11

2016/12/31

Portugal

2014/06/11

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/06/16

2015/12/31

Portugal

2015/05/15

2016/12/31

Portugal

2014/06/27

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/06/30

Portugal

2014/07/04

2016/12/31

Portugal

2014/12/01

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/04/01

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/06/30

2016/12/31

Portugal

2014/06/30

2016/12/31

Portugal

2014/07/04

2016/12/31

Portugal

2014/06/17

2016/12/31

Portugal

2014/06/19

2015/12/31

Portugal

2014/06/12

2015/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/06/30

2015/07/31

Portugal

2014/06/24

2015/12/31

Portugal

2014/06/30

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/06/27

2016/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

ACORES-03-0954-FEDER-100084

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

remodelação da Loja Caldeiras, e instalação da Loja Água Quente,
ambas localizadas nas Furnas

remodelação da Loja Caldeiras, e instalação da Loja Água Quente, ambas localizadas
nas Furnas

56.819,26

FEDER

22.727,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100085

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação de Boutique de Pão

Instalação de Boutique de Pão

199.831,97

FEDER

83.929,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100086

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Ampliação da Atividade de Artur Oliveira

Aquisição de equipamentos produtivos para aumento da capacidade instalada

199.850,00

FEDER

103.922,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100087

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AÇOROTEL-COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Açorotel - Comercialização de Equipamentos para Hotelaria,
PARA HOTELARIA, INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO
Indústria e Distribuição Alimentar, Lda. - Remodelação de
ALIMENTAR LDA
armazéns

Açorotel - Comercialização de Equipamentos para Hotelaria, Indústria e Distribuição
Alimentar, Lda. - Remodelação de armazéns

180.023,21

FEDER

72.009,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100088

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

COJAGRIFA - COOPERATIVA DE JOVENS
AGRICULTORES DO FAIAL CRL

Instalação de talho

Instalação de talho

39.079,04

FEDER

17.585,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100091

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

JAF - José Almerindo Freitas

JAF - José Almerindo Freitas

158.928,04

FEDER

82.642,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100092

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.

Oliveira Leitão & Pena, SA

Oliveira Leitão & Pena, SA

176.724,53

FEDER

77.758,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100097

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BRUNO & TELMA, LDA

Remodelação de snack-bar em Angra do Heroísmo

Remodelação de snack-bar em Angra do Heroísmo

92.035,59

FEDER

38.654,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100101

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LUÍS MANUEL MELO - SERVIÇOS DE LAVANDARIA
UNIPESSOAL LDA

Aquisição de novos equipamentos

Aquisição de novos equipamentos

30.098,00

FEDER

12.039,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100109

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CLÍNICA CORÔNIS, LDA

Clínica privada

Clínica privada

944.035,97

FEDER

548.226,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100111

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

C.A.L.-CLINICA DO APARELHO LOCOMOTORSOCIEDADE DE MEDICOS LDA

Centro de Diagnóstico Tomografia Axial Computorizada (TAC) de
Alta Resolução

Centro de Diagnóstico Tomografia Axial Computorizada (TAC) de Alta Resolução

774.670,00

FEDER

408.770,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100113

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MARLAINE & RUI - APARTAMENTOS TURÍSTICOS,
LDA

Construção/adaptação de seis apartamentos turísticos de 4
estrelas

Construção/adaptação de seis apartamentos turísticos de 4 estrelas

481.704,10

FEDER

196.309,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100114

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JOÃO MEDEIROS, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento da atividade de passeios turísticos no Grupo
Central

Desenvolvimento da atividade de passeios turísticos no Grupo Central

196.720,11

FEDER

102.294,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100115

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PICO SPORT LDA

Scuba Diving Upgrade & Technical Diving

Scuba Diving Upgrade & Technical Diving

164.758,35

FEDER

93.912,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100116

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GAIVOTA - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Gaivota - Empreendimentos Turísticos, Lda - Restyling da unidade
hoteleira

Gaivota - Empreendimentos Turísticos, Lda - Restyling da unidade hoteleira

194.932,66

FEDER

85.770,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100117

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MARIA MARQUES MOREIRA, LDA

instalação de empreendimento de Turismo de Habitação na Praça
5 de Outubro, 15-17, Ponta Delgada

instalação de empreendimento de Turismo de Habitação na Praça 5 de Outubro, 15-17,
Ponta Delgada

172.005,20

FEDER

72.242,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100118

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RURALTUR - GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS,LDA

Inovação e Modernização das Casas D´Arramada

Inovação e Modernização das Casas D´Arramada

12.410,03

FEDER

5.584,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100119

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SAILAZORES - ACTIVIDADES NÁUTICAS, LDA

Projecto CONSOLIDAR

Projecto CONSOLIDAR

200.000,00

FEDER

120.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100120

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MÁRIO JOSÉ SOARES, UNIPESSOAL LDA

Empresa em nome individual de animação marítimo-turística

Empresa em nome individual de animação marítimo-turística

96.509,38

FEDER

59.835,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100121

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PAULOS DIVE AND SAIL, LDA

Paulos, Lda (empresa a constituir) - Embarcação Hélia 44

Aquisição de uma embarcação para turismo de recreio naútico

715.110,04

FEDER

493.425,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100123

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

HALIOTIS - ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS,
LDA

Haliotis - Atividades Marítimo-Turísticas, Lda. - Dive Center do Faial Haliotis - Atividades Marítimo-Turísticas, Lda. - Dive Center do Faial

188.508,00

FEDER

107.449,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100125

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CARREIRO & CA LDA

Passeios de Bicicleta

Passeios de Bicicleta

99.000,67

FEDER

49.500,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100126

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AÇORSONHO HOTÉIS, LDA

Açorsonho, Lda. - Restyling de Unidades de Alojamentos

Açorsonho, Lda. - Restyling de Unidades de Alojamentos

175.028,17

FEDER

73.511,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100127

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FUTURISMO-EMPRESA DE TURISMO NAUTICO LDA

Futurismo - Empresa de Turismo Náutico, Lda.

Futurismo - Empresa de Turismo Náutico, Lda.

168.148,09

FEDER

87.246,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100128

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Aquisição de imóvel de elevado valor patrimonial e posterior
adaptação a unidade de Turismo no Espaço Rural

Aquisição de imóvel de elevado valor patrimonial e posterior adaptação a unidade de
Turismo no Espaço Rural

199.846,87

FEDER

99.923,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100129

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PICO ISLAND ADVENTURES, UNIPESSOAL LDA

criação de empresa de animação turística de Canoagem de mar, a
partir da ilha do Pico

criação de empresa de animação turística de Canoagem de mar, a partir da ilha do Pico

85.481,50

FEDER

48.724,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100130

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Criação e desenvolvimento do serviço de animação turística que
assenta na actividade marítimo-turística vocacionada para a
SEAFREE - AZORES INTERNATIONAL CHARTERS, LDA
realização de charters de longo curso, nomeadamente viagens
transat

Aquisição de embarcação e equipamentos para o desenvolvimento da atividade de
passeios marítimo-turísticos

426.700,71

FEDER

254.829,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100131

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DESTINOS MÁGICOS, LDA

Criação de casa de campo´Abrigo da Cascata´

instalação de empreendimento de TER, CC: ´Abrigo da Cascata´ em São Jorge

198.718,45

FEDER

108.386,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100132

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CALYPSO - ACTIVIDADES MARÍTIMO TURÍSTICAS,
UNIPESSOAL LDA

Aquisição de equipaemntos de animação turistica em actividades
maritimas

Aquisição de uma nova embarcação entre outros equipamentos para expansão da
oferta de pacotes de animação turística

140.311,98

FEDER

86.993,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100135

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ROSA & MANUEL RITA, EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LDA

Ampliação do Hotel Comodoro Guest House

Ampliação do Hotel Comodoro Guest House

199.952,00

FEDER

103.975,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100136

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AQUA-AÇORES, TURISMO AQUÁTICO, VENDA E
ALUGUER DE EQUIPAMENTOS LDA

Aquaçores

remodelação/beneficiação da embarcação ´Moby Dick´, instalação de Quiosque no
aeroporto do Pico

184.358,00

FEDER

105.084,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100142

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PÁTIO TURISMO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Turismo no espaço rural

Criação de unidade de Agroturismo

239.930,76

FEDER

91.458,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100143

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RUI CARLOS CAMPOS - ANIMAÇÃO TURÍSTICA,
UNIPESSOAL LDA

Passeios turísticos de tuk tuk

Passeios turísticos de Tuk Tuk

42.239,15

FEDER

24.921,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100144

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

O VIANDANTE - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
LDA

Aquisição de embarcação

Aquisição de embarcação

128.888,00

FEDER

70.888,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100145

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Casa de Campo - Quinta das Amoras

Casa de Campo - Quinta das Amoras

161.241,95

FEDER

70.946,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100147

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

REGO COSTA & TAVARES LDA

Remodelação dos balcões de S. Miguel e aquisição de equipamento
Remodelação dos balcões de S. Miguel e aquisição de equipamento informático
informático

199.281,41

FEDER

79.712,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100148

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CRMORAIS HOTÉIS - SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE HOTÉIS, LDA

Carlos Cruz Medeiros Morais - Em nome de empresa a criar

Remodelação do Hotel Horta

199.282,25

FEDER

93.662,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100149

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MYSTIC ISLANDS, UNIPESSOAL LDA

Mystic Islands

Mystic Islands

763.171,13

FEDER

358.690,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100153

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CRIAÇÕES NATURAIS - EXPLORAÇÃO DE NASCENTES Criações Naturais, Lda. - Requalificação/beneficiação da Poça da D.
Requalificação/beneficiação da Poça da D. Beija
DE AGUAS QUENTES LDA
Beija

189.195,28

FEDER

98.381,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100154

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

WHALES BAY - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS,
LDA

WHALES BAY AZORES ISLANDS

1.984.862,26

FEDER

1.012.279,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100156

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Remodelação de duas moradias para adaptação a casas de campo Remodelação de duas moradias para adaptação a casas de campo

88.644,45

FEDER

44.322,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100158

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ATLANTIANGRA, LDA

Criação de empresa de animação marítimo-turística em Angra do
Heroísmo.

Criação de empresa de animação marítimo-turística em Angra do Heroísmo.

81.365,82

FEDER

40.682,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100163

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LUIS FILIPE MOTA, UNIPESSOAL LDA

Casa da Falésia

Casa da Falésia

94.951,96

FEDER

37.980,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

WHALES BAY AZORES ISLANDS

Prioridade de Investimento | Investment Priority

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2014/05/27

2016/12/31

Portugal

2014/02/10

2015/06/30

Portugal

2014/12/23

2016/04/20

Portugal

2015/04/20

2016/12/31

Portugal

2014/06/06

2016/12/31

Portugal

2015/03/09

2016/12/31

Portugal

2014/03/21

2016/12/31

Portugal

2014/06/14

2016/12/31

Portugal

2015/05/15

2015/08/31

Portugal

2014/06/26

2016/12/31

Portugal

2014/08/30

2016/12/31

Portugal

2015/03/02

2016/12/31

Portugal

2015/03/16

2016/12/31

Portugal

2014/06/01

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2015/03/24

2016/12/31

Portugal

2014/03/12

2015/12/31

Portugal

2015/07/31

2016/11/30

Portugal

2015/04/30

2015/09/30

Portugal

2014/06/30

2016/12/31

Portugal

2014/01/01

2016/12/30

Portugal

2014/05/07

2016/06/30

Portugal

2014/04/24

2016/12/30

Portugal

2014/06/30

2016/12/31

Portugal

2014/05/12

2016/12/31

Portugal

2014/09/09

2016/12/31

Portugal

2015/05/31

2016/12/31

Portugal

2014/05/08

2016/12/31

Portugal

2014/05/23

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/03/31

Portugal

2015/02/01

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2015/04/24

2016/12/31

Portugal

2014/06/28

2016/12/31

Portugal

2014/03/03

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/04/01

2016/12/31

Portugal

2014/04/20

2016/06/30

Portugal

2014/07/17

2016/12/31

Portugal

2014/05/14

2016/12/31

Portugal

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

2014/07/23

2016/12/31

Portugal

2016/02/15

2016/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

ACORES-03-0954-FEDER-100164

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JOSE DE SIMAS MONIZ & FILHOS LDA

Casas do Vale - Casa do Forneiro - Turismo em Espaço Rural

Criação de empreendimento de Turismo em Espaço Rural

198.341,00

FEDER

83.303,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100165

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Restaurante ´O SILVA´

Restaurante ´O SILVA´

26.142,51

FEDER

13.071,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100166

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Aquisição de veículo automóvel de frio, armário congelador,
máquina de hambúrguers e bomba de calor

Aquisição de veículo automóvel de frio, armário congelador, máquina de hambúrguers e
bomba de calor

41.876,20

FEDER

20.938,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100167

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

OORANGOTANGO, LDA

Domingues & Andrade, Lda

Loja de Animais e consultório veterinário

13.465,96

FEDER

5.386,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100168

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Expansão da Atividade de Carlos Sebastião

Expansão da Atividade de Carlos Sebastião

319.451,71

FEDER

183.684,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100169

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Sutherland

Sutherland

3.729,97

FEDER

1.864,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100172

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Remodelação e modernização da atividade comercial

Atividades fotográficas

7.425,69

FEDER

3.712,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100173

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JOSÉ ALBERTO TAVARES - COMÉRCIO DE PRODUTOS Expansão - Instalação de unidade logistico de distribuição na ilha
ALIMENTARES, EQUIPAMENTO HOTELEIRO, LDA
do Pico

Deslocalização de unidade comercial para zona industrial com armazém e posto de
exposição

266.561,27

FEDER

118.619,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100174

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

INDÚSTRIA AÇOREANA TURISTICO-HOTELEIRA
(I.A.T.H.) S.A.

Modernização Unidade Hoteleira - Hotel Bahia Praia

Modernização Unidade Hoteleira - Hotel Bahia Praia

111.001,43

FEDER

61.050,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100175

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RENTANGRA - COMÉRCIO E ALUGUER DE
AUTOMÓVEIS LDA

Beneficiação de unidade hoteleira existente no centro histórico de
Remodelação e beneficiação de unidade hoteleira em Angra do Heroísmo
Angra do Heroísmo

36.452,80

FEDER

19.803,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100176

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BEAUTY AÇORES, LDA

Beauty Açores

Beauty Açores

2.538,00

FEDER

1.015,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100177

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação de loja de vendas no Porto Judeu

Instalação de loja de vendas no Porto Judeu

10.647,11

FEDER

5.323,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100178

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

REPRAÇORES-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.

Remodelação e requalificação do edifício de armazenagem sito na
Remodelação e requalificação do edifício de armazenagem sito na Terceira
Terceira

235.664,74

FEDER

154.360,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100180

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ETMAL - EMPRESA TERCEIRENSE DE MADEIRAS LDA

Aquisição de equipamentos para a produção de aparas de madeira Aquisição de equipamento destinado á reutilização dos resíduos de madeira gerados
através do aproveitamento de resíduos de serração.
pela atividade da empresa

70.774,52

FEDER

36.095,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100181

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DO COLÉGIO, LDA Peixeirada

Peixeirada

31.549,29

FEDER

13.250,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100182

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Fábio Moreira Cabral - Atividades Fotográficas

Fábio Moreira Cabral - Atividades Fotográficas

13.860,18

FEDER

6.237,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100183

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PEDRO PACHECO FREITAS, UNIPESSOAL LDA

Centro Dietético Pedro Pacheco Freitas - Praia da Vitória

Centro Dietético Pedro Pacheco Freitas - Praia da Vitória

7.670,83

FEDER

3.835,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100184

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Remodelação e beneficiação de restaurante típico

Remodelação e beneficiação de restaurante típico

99.681,05

FEDER

49.500,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100185

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Implementação de uma Loja de Pronto a Vestir

Implementação de uma Loja de Pronto a Vestir

5.808,91

FEDER

2.323,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100186

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MANUEL DE SOUSA NUNES & CA, LDA

Manuel de Sousa Nunes e Cª,Lda

Manuel de Sousa Nunes e Cª,Lda

14.493,33

FEDER

6.522,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100187

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ROSA & MANUEL RITA, EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LDA

Construção de dois apartamentos T1 e armazém de apoio para
ampliação do COMODORO GUEST HOUSE

Construção de dois apartamentos T1 e armazém de apoio para ampliação do
COMODORO GUEST HOUSE

255.900,22

FEDER

143.973,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100189

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FORNERIA SÃO DINIS - RESTAURAÇÃO, LDA

Ampliação/expansão do estabelecimento de restauração Forneria
São Dinis

Ampliação/expansão do estabelecimento de restauração Forneria São Dinis

121.255,43

FEDER

66.690,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100190

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CALÇADA DO CAIS - GESTÃO TURISTICA, LDA

Calçada do Cais

Implementação de Restaurante denominado Calçada do Cais

188.540,78

FEDER

93.327,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100191

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ANGRAMAR- SPORT FISHING, UNIPESSOAL LDA

Projecto de animação turística - vertente marítimo-turística

Projecto de animação turística - vertente marítimo-turística

311.250,17

FEDER

168.379,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100192

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

OCTOPUS, ACTIVIDADES NÁUTICAS LDA

Aquisição de equipamentos para realização de actividade marítimo
Aquisição de equipamentos para realização de actividade marítimo turística
turística

30.186,82

FEDER

16.602,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100193

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SIPLAÇOR-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS E
Aquisição de três moldes para EPS
EMBALAGENS DOS AÇORES LDA

Aquisição de três moldes para EPS

31.099,88

FEDER

12.439,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100194

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DULÇORES - PANIFICAÇÃO E DOÇARIA, LDA

INSTALAÇÃO CAFÉ/BAR NO CENTRO DA CALHETA PARA VENDA
DIRETA AO PÚBLICO DE PRODUTOS FABRICO PRÓPRIO.

Instalação de um bar para venda de produtos de fabrico própio em São Jorge

14.995,61

FEDER

7.497,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100195

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DBM AZORES - SPORT FISHING AND DIVE, LDA

Aquisição de embarcação e equipamento de pesca

Aquisição de embarcação e equipamento de pesca

93.628,69

FEDER

47.003,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100197

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

INSCO - INSULAR DE HIPERMERCADOS S.A.

Meu Super - Furnas

Meu Super - Furnas

77.627,38

FEDER

31.827,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100198

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JOSÉ CARLOS PIRES, UNIPESSOAL LDA

Instalação de uma loja de souvenirs

Instalação de uma loja de souvenirs

7.020,00

FEDER

3.510,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100199

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

COOPERATIVA UNIÃO AGRICOLA CRL

Restaurante da Associação Agrícola de São Miguel

Restaurante da Associação Agrícola de São Miguel

200.000,00

FEDER

91.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100200

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SOTERMÁQUINAS-SOCIEDADE TERCEIRENSE DE
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS S.A.

Modernização - Sotermáquinas S.A.

Modernização - Sotermáquinas S.A.

179.299,15

FEDER

98.923,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100201

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Take away de pizzas italianas

Take away de pizzas italianas

13.267,12

FEDER

6.633,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100202

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LÍDER FRUTAS - COMERCIO DE ALIMENTARES, LDA

Loja hortifrutas Oceanus

Loja hortifrutas Oceanus

14.763,60

FEDER

5.905,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100203

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GATELEVEN, UNIPESSOAL, LIMITADA

Renovação e Expansão de Espaço Comercial no Aeroporto João
Paulo II

Renovação e Expansão de Espaço Comercial no Aeroporto João Paulo II

250.558,27

FEDER

101.654,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100205

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FUTURISMO-EMPRESA DE TURISMO NAUTICO LDA

Animação turística

Animação turística

662.108,65

FEDER

364.159,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100206

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

INSCO - INSULAR DE HIPERMERCADOS S.A.

Meu Super - Ponta Garça

Meu Super - Ponta Garça

46.070,54

FEDER

19.349,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100207

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Ampliação e remodelação de carpintaria

Ampliação de uma oficina de carpintaria

138.244,32

FEDER

78.281,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100209

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CÁTIA LEANDRO, UNIPESSOAL LDA

Aquisição de tenda para organização de eventos

Aquisição de tenda para organização de eventos

3.943,35

FEDER

1.577,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100210

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

INSCO - INSULAR DE HIPERMERCADOS S.A.

Meu Super - Agua de Pau

Meu Super - Água de Pau

58.460,04

FEDER

23.968,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100214

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

TALHO DO MARCELO, LDA

Exploração de um espaço de talho existente no mercado municipal
Exploração de um talho no Mercado Municipal de Santa Cruz da Graciosa
de Santa Cruz da Graciosa.

30.736,57

FEDER

15.983,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100215

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PICOS DE AVENTURA - ANIMAÇÃO E LAZER, S.A.

Expansão da Capacidade Produtiva

Expansão da Capacidade Produtiva

1.517.258,84

FEDER

830.244,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100217

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VIPFIDELITY - MARKETING SOLUTIONS, LDA

VipFidelity

VipFidelity

469.132,15

FEDER

309.804,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Prioridade de Investimento | Investment Priority

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
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processos de inovação;
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mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
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mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
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04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/10/01

2016/12/31

Portugal

2014/10/01

2016/12/31

Portugal

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

2015/02/03

2015/03/15

Portugal

2014/11/19

2016/10/30

Portugal

2014/08/14

2014/12/12

Portugal

2015/05/07

2015/07/31

Portugal

2015/03/13

2018/09/01

Portugal

2015/03/12

2016/03/31

Portugal

2014/07/05

2016/12/31

Portugal

2015/08/01

2016/07/13

Portugal

2014/06/01

2016/03/31

Portugal

2015/01/23

2018/12/01

Portugal

2014/09/03

2016/12/31

Portugal

2014/07/15

2015/04/30

Portugal

2015/01/22

2016/01/21

Portugal

2014/12/02

2015/12/31

Portugal

2015/03/28

2018/09/30

Portugal

2015/04/21

2015/08/31

Portugal

2015/07/01

2016/07/01

Portugal

2015/04/25

2018/10/13

Portugal

2015/05/19

2018/03/31

Portugal

2015/04/01

2016/12/31

Portugal

2015/12/28

2018/03/31

Portugal

2015/05/02

2018/05/02

Portugal

2015/06/01

2016/05/01

Portugal

2015/05/14

2015/12/31

Portugal

2015/05/15

2017/12/31

Portugal

2015/05/22

2017/11/30

Portugal

2015/09/21

2016/10/07

Portugal

2015/06/01

2015/12/31

Portugal

2015/07/08

2016/12/31

Portugal

2015/07/24

2016/07/24

Portugal

2015/07/01

2015/07/14

Portugal

2015/06/10

2017/06/09

Portugal

2015/06/25

2018/12/31

Portugal

2015/06/22

2016/02/29

Portugal

2015/07/09

2019/03/03

Portugal

2015/06/27

2015/12/31

Portugal

2015/06/30

2016/02/29

Portugal

2015/07/08

2018/03/30

Portugal

2015/07/07

2017/12/31

Portugal

2016/05/01

2018/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

ACORES-03-0954-FEDER-100219

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ATLANTICALFABETO UNIPESSOAL LDA

Prestação de Serviços de Produção de filmes/vídeos/programas de
Prestação de Serviços de Produção de filmes/vídeos/programas de TV
TV

15.400,95

FEDER

7.854,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100220

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZORIS FAIAL GARDEN, S.A.

Remodelação e beneficiação do Faial Resort Hotel

Remodelação e beneficiação do Faial Resort Hotel

538.350,55

FEDER

308.769,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100221

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

INSCO - INSULAR DE HIPERMERCADOS S.A.

Meu Super - Santa Clara

Meu Super - Santa Clara

113.025,06

FEDER

51.812,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100222

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BUBBLES TARGET LDA

DrinksPro

DrinksPro

13.835,46

FEDER

5.534,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100223

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZORES PRINCESS ALICE DIVING, LDA

Liveaborad

Animação Turística - Liveaboard

608.462,22

FEDER

365.077,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100225

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

COSTAMÉRICA-IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES,
Modernização MAKE ME NUTS
UNIPESSOAL LDA

Modernização MAKE ME NUTS

11.009,59

FEDER

4.403,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100226

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Paulo José Nunes Arruda

Remodelação de restaurante

14.975,00

FEDER

6.738,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100227

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Remodelação do Estabelecimento ´Lanchonete da Cidade´

Remodelação do Estabelecimento ´Lanchonete da Cidade´

14.600,00

FEDER

5.840,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100228

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

WAHOO DIVING, UNIPESSOAL LDA

Come Dive with Wahoo!

Aquisição de uma nova embarcação entre outros equipamentos de forma a poder
alargar a oferta de pacotes de mergulho, na ilha de Santa Maria

134.404,09

FEDER

87.362,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100229

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JOÃO CORRÊA MONIZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA Modernização de uma Cervejaria

Modernização de uma Cervejaria

14.813,68

FEDER

5.925,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100230

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MARQUES, SOUSA E REIS - COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO, LDA

Beneficiação e modernização do supermercado

Modernização/Beneficiação do Supermercado Bom Dia

111.606,50

FEDER

47.900,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100231

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FRIMÁRIO - PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Prevê-se a instalação de uma câmara de frio para prestação de
Instalação de uma câmara de frio para prestação de serviço de armazenagem frigorífica
serviço de armazenagem frigorífica no parque industrial da Praia da
no parque industrial da Praia da Vitória
Vitória.

166.754,91

FEDER

89.213,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100232

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FRIMÁRIO - PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Deslocalização de unidade comercial para parque industrial

Deslocalização de unidade comercial para parque industrial

132.466,52

FEDER

69.544,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100233

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SERRALHARIA DO OUTEIRO LDA

Parque de recolha, tratamento e valorização de residuos plásticos
das Murtas

Implementação de unidade de gestão de resíduos

1.560.788,05

FEDER

858.433,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100234

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZORES GREENMARK, LDA

AZORES | GREENMARK - FEEL THE AZOREAN NATURE

AZORES | GREENMARK - FEEL THE AZOREAN NATURE

79.161,94

FEDER

27.172,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100235

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SALSIÇOR TERCEIRA, S.A.

Armazém de apoio à atividade do estabelecimento comercial de
São Jorge

Armazém de apoio à atividade do estabelecimento comercial de São Jorge

276.898,40

FEDER

124.604,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100236

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VILA 707 - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, UNIPESSOAL,
Remodelação de instalações e aquisição de equipamentos
LDA.

Remodelação de instalações e aquisição de equipamentos

122.401,24

FEDER

68.729,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100238

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MEGASABOR - PADARIA E PASTELARIA UNIPESSOAL
Modernização Instalações Fabris
LDA

Aquisição de equipamento e modernização Instalações Fabris

166.456,49

FEDER

54.098,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100239

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

META DO DESPORTO - ARTIGOS E CONFECÇÕES DE
DESPORTO, LDA

Informatização de toda a actividade da empresa e criação de loja
online.

Informatização de toda a actividade da empresa e criação de loja online

34.199,50

FEDER

17.748,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100240

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Urzelina Ocean Bay, Lda.

Remodelação de edifício devoluto para instalação de casa de
campo, freguesia de Urzelina, São Jorge

Remodelação de edifício devoluto para instalação de casa de campo, freguesia de
Urzelina, São Jorge

522.025,36

FEDER

270.699,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100241

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

INSCO - INSULAR DE HIPERMERCADOS S.A.

Meu Super - Rabo de Peixe

Meu Super - Rabo de Peixe

73.664,59

FEDER

31.675,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100242

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GOMES AO QUADRADO , UNIPESSOAL LDA

Criação de loja de vestuário XXL

Criação de loja de vestuário XXL

6.795,39

FEDER

3.397,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100243

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ENGENHOSOS DESAFIOS, UNIPESSOAL, LDA

Engenhosos desafios, Lda

Engenhosos Desafios, Unipessoal, Lda.

59.539,14

FEDER

22.327,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100244

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

DIONÍSIO LUCAS & FILHOS LDA

Ampliação Estabelecimento Comercial

Ampliação Estabelecimento Comercial

298.446,24

FEDER

95.502,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100246

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SAIL ALONG, LDA

Sail in Azores - Boat Charter

Sail in Azores - Boat Charter

929.092,12

FEDER

511.000,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100247

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PJA - POUSADAS DE JUVENTUDE DOS AÇORES S.A.

Pousada de Juventude de Angra do Heroísmo

Pousada de Juventude de Angra do Heroísmo

99.049,22

FEDER

38.564,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100248

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LEANDRA STORE, UNIPESSOAL LDA

Leandra Store, Lda

Leandra Store, Lda

9.240,00

FEDER

4.158,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100251

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

B-0FFSHORE, VIAGENS MARÍTIMO TURÍSTICAS DOS
Passeios Náuticos em Catamaran
AÇORES, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de atividades marítimo-turísticas com Catamaran

390.029,39

FEDER

173.487,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100252

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PJA - POUSADAS DE JUVENTUDE DOS AÇORES S.A.

Remodelação e Requalificação da Pousada de Ponta Delgada

Remodelação e Requalificação da Pousada de Ponta Delgada

679.999,99

FEDER

267.024,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100253

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PALETES DE NÚMEROS - RETALHO, LDA

Projeto de remodelação e modernização do Supermercado
Nordeste

Projeto de remodelação e modernização do Supermercado Nordeste

39.706,47

FEDER

19.456,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100255

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GOMES & SANTOS LDA

Pastelaria Gomes

Modernização e aumento da capacidade produtiva da fábrica

141.059,66

FEDER

56.423,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100256

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação de loja para comércio a retalho de produros alimentares
Instalação de loja para comércio a retalho de produros alimentares especificos
especificos

6.555,43

FEDER

3.277,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100259

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ATLANTIZORTUR, INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA Remodelação e ampliação do Antillia Hotel Apartamento

Remodelação e ampliação do Antillia Hotel Apartamento

3.076.957,54

FEDER

1.692.326,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100260

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CASTANHO & IRMÃOS LDA

Ourivesaria Montanha

Ourivesaria Montanha

14.390,00

FEDER

5.756,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100261

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CIBERANGRA - UNIPESSOAL, LDA

Remodelação de estabelecimento Ciberangra

Remodelação de estabelecimento Ciberangra

14.511,31

FEDER

7.255,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100262

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PADARIA PONTA DO MURO, UNIPESSOAL LDA

Remodelação e reactivação das instalações da antiga Padaria
Ponta do Muro

reativação da antiga Padaria Ponta do Muro, sita à Ponta do Muro, 83, Santa Luzia,
Angra do Heroísmo

206.253,11

FEDER

99.001,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100263

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

LT Arquitetos

aquisição de equipamentos para gabinete de arquitetura

12.282,97

FEDER

4.913,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100264

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

HÉLDER AGUIAR PONTE - RESTAURAÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

Remodelação do Quiosque

Remodelação do Quiosque

15.000,00

FEDER

6.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100267

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ELIZABETH MINISTRO, UNIPESSOAL LDA

Modernização e remodelação de Clinica de Depilação a
Laser,eletrolises e estetica

Modernização e remodelação de Clinica de Depilação a Laser,eletrolises e estetica

14.991,37

FEDER

5.996,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100270

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

COOPERATIVA UNIÃO AGRICOLA CRL

Remodelação Farmácia

modernização, remodelação e beneficiação da farmácia

205.561,23

FEDER

87.363,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100271

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Retrosaria Isabel

Retrosaria Isabel

5.950,51

FEDER

2.380,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100272

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ESPAÇO TALASSA - EXPLORAÇÃO TURÍSTICA
MARÍTIMA LDA

Fundo Base Económica Exportação Turismo - Talassa 2015

Aquisição de equipamentos para modernização das embarcações

107.546,61

FEDER

64.527,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100273

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

APARTAMENTOS TURISTICOS DO SOLAR DO CONDERemodelação do empreendimento Solar do Conde
HOTELARIA E TURISMO LDA

3.253.153,23

FEDER

1.272.727,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Remodelação do empreendimento Solar do Conde

Prioridade de Investimento | Investment Priority

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/01/18

2019/07/26

Portugal

2015/07/20

2017/07/31

Portugal

2015/07/20

2017/11/30

Portugal

2015/07/25

2015/12/31

Portugal

2016/10/15

2019/09/30

Portugal

2015/06/01

2016/12/31

Portugal

2015/07/31

2015/10/30

Portugal

2015/08/01

2015/12/31

Portugal

2015/08/01

2018/03/31

Portugal

2015/09/01

2015/12/31

Portugal

2015/08/25

2016/12/31

Portugal

2015/08/02

2017/12/31

Portugal

2015/08/02

2017/12/31

Portugal

2015/08/04

2017/12/31

Portugal

2015/08/07

2016/01/31

Portugal

2015/08/10

2019/02/15

Portugal

2016/01/15

2017/01/15

Portugal

2015/09/01

2018/12/31

Portugal

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

2016/03/23

2018/03/31

Portugal

2015/09/15

2016/02/29

Portugal

2015/09/28

2017/06/19

Portugal

2015/09/30

2017/12/31

Portugal

2015/09/19

2018/12/31

Portugal

2016/02/22

2018/12/31

Portugal

2016/03/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/09

2016/10/09

Portugal

2016/07/18

2020/12/31

Portugal

2016/09/30

2017/09/30

Portugal

2015/11/04

2018/12/31

Portugal

2015/11/03

2017/12/31

Portugal

2015/10/30

2015/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/06/30

Portugal

2015/11/01

2016/07/14

Portugal

2015/11/17

2017/10/14

Portugal

2015/11/21

2018/11/21

Portugal

2015/12/01

2017/12/01

Portugal

2015/12/04

2016/01/12

Portugal

2015/11/30

2016/01/31

Portugal

2015/12/31

2016/12/31

Portugal

2016/01/05

2016/12/31

Portugal

2015/12/11

2017/12/31

Portugal

2015/12/30

2018/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

ACORES-03-0954-FEDER-100274

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Alargamento da gama de produtos da marca 9 estrelas

Alargamento da gama de produtos da marca 9 estrelas

ACORES-03-0954-FEDER-100275

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

NSR NORTH SHORE RESORTS, LDA

Santa Bárbara Eco Resort

ampliação do Santa Bárbara Eco-Beach Resort

ACORES-03-0954-FEDER-100276

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II - MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LDA

Reforço da competitividade empresarial através da remodelação
do posto de venda, exposição e amarzém

Reforço da competitividade empresarial através da remodelação do posto de venda,
exposição e amarzém

ACORES-03-0954-FEDER-100277

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MARCO JORGE CARNES, UNIPESSOAL LDA

Remodelaçao Talho

ACORES-03-0954-FEDER-100278

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

ACORES-03-0954-FEDER-100279

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ACORES-03-0954-FEDER-100280

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

ACORES-03-0954-FEDER-100281

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0954-FEDER-100282

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

232.339,78

FEDER

135.918,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

1.740.545,47

FEDER

842.089,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

293.299,00

FEDER

178.912,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Remodelaçao Talho

6.282,35

FEDER

2.827,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Desenvolvimento de actividade de caça turística na ilha Terceira

Desenvolvimento de actividade de caça turística na ilha Terceira

36.184,28

FEDER

19.901,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ILIDIO DA ROCHA DE MELO & CA LDA

Remodelação de estabelecimento comercial

Remodelação de estabelecimento comercial

84.952,04

FEDER

41.705,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

74%

DOLPHINCONQUEST UNIPESSOAL LDA

Restaurante, bar e discoteca PORTOFINO

Restaurante, bar e discoteca PORTOFINO

167.657,42

FEDER

87.161,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

TRANSJET - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, LDA

Projecto de instalação de uma central de britagem móvel

Projecto de instalação de uma central de britagem móvel

666.015,74

FEDER

348.383,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

OCEANIC CREATIONS, UNIPESSOAL LDA

Oceanic Creations - Sociedade Unipessoal, Lda

Equipar centro gráfico com todos os equipamentos necessários

39.011,27

FEDER

14.434,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100283

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

INDÚSTRIA AÇOREANA TURISTICO-HOTELEIRA
(I.A.T.H.) S.A.

Restyling da unidade hoteleira - Hotel Bahia Praia

Restyling da unidade hoteleira - Hotel Bahia Praia

2.259.929,66

FEDER

1.032.453,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100284

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JARDIMCAMPO-COMÉRCIO DE PLANTAS
ORNAMENTAIS, LDA

INOVAR JARDIMCAMPO

INOVAR JARDIMCAMPO

245.669,10

FEDER

100.724,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100286

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JOÃO AUGUSTO DA PONTE MEDEIROS, LDA

Aquisição de Equipamentos Produtivos para a Fabricação de
Artigos de Madeira

Aquisição de Equipamentos Produtivos para a Fabricação de Artigos de Madeira

54.705,09

FEDER

19.146,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100287

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ANGRADENTAL - LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTARIA, LDA

Beneficiação de gabinete de fabrico de próteses dentárias

Beneficiação de gabinete de fabrico de próteses dentárias

106.588,30

FEDER

46.365,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100288

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CERVEJARIA PAULO SILVA, UNIPESSOAL LDA

Remodelação de espaço comercial devoluto para instalação de
pastelaria com fabrico próprio e snack-bar na vila das Lajes,
Terceira

Remodelação de espaço comercial devoluto para instalação de pastelaria com fabrico
próprio e snack-bar na vila das Lajes, Terceira

12.579,88

FEDER

6.289,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100289

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MAVIRIPA-ARTES DECORATIVAS, ARTESANATO E
MOBILIARIO LDA

Maviripa, Lda.

Remodelação da loja Maviripa SolMar e instalação de nova loja no Largo da matriz

165.556,68

FEDER

69.533,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100290

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Ampliação restaurante

Ampliação restaurante

13.514,72

FEDER

5.405,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100291

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LIMA & QUENTAL, LDA.

Expansão da unidade industrial com a construção de uma nova
unidade fabril para produção de licores

Expansão da unidade industrial com a construção de uma nova unidade fabril para
produção de licores

682.999,42

FEDER

284.700,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100292

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PAOLO FONTANA - FABRICAÇÃO DE GELADOS,
UNIPESSOAL LDA

Modernização e beneficação de equipamentos de restauração

Modernização e beneficação de equipamentos de restauração

5.508,39

FEDER

2.203,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100296

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ASTA-ATLÂNTIDA - SOCIEDADE DE TURISMO E
ANIMAÇÃO S.A.

Hotel Azor - Ampliação

Hotel Azor - Ampliação

3.940.973,73

FEDER

1.987.990,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100297

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Manuel Norberto de Melo Jorge

Manuel Norberto de Melo Jorge

286.400,49

FEDER

117.424,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100298

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SÍLVIA FONSECA MACHADO, UNIPESSOAL LDA

Silvia Fonseca Machado, Unipessoa, Lda.

Aquisição de novos equipamentos para o novo espaço

14.698,35

FEDER

7.349,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100299

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SÍLVIA FONSECA MACHADO, UNIPESSOAL LDA

Sílvia Fonseca Machado, Unipessoal LDA

Aquisição de novos equipamentos para o novo espaço

9.603,53

FEDER

4.801,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100300

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SAILTOURS, LDA

Aquisição de embarcação e equipamentos para empresa de
animação turística

Aquisição de embarcação e equipamentos para empresa de animação turística

266.041,07

FEDER

137.128,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100301

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ANTONIO RODRIGUES MOTA & FILHOS LDA

Modernização Comercial Grossista e Beneficiação das Lojas
EUROMOTAS

Modernização Comercial Grossista e Beneficiação das Lojas EUROMOTAS

266.042,55

FEDER

117.058,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100302

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BRETÃO & BRETÃO LDA

REMODELAÇÃO DE LOJA QUE POSSUI LICENÇA UTILIZAÇÃO
COMERCIAL PARA ABERTURA FRANCHISING CALZEDONIA

Remodelação de loja para instalação de Franchising CALZEDONIA

117.499,22

FEDER

62.274,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100303

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GUIA - GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ARQUIVOS LDA

UPGrade Sistema de Registo e analise de dados

Modernização do Sistema de Registo e análise de dados

55.868,59

FEDER

22.347,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100305

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Criação de estabelecimento industrial

instalação de oficina de reparação e manutenção de máquinas e equipamentos
agrícolas e industriais

126.247,67

FEDER

69.857,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100306

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Snack Bar O Jardim

Remodelação do Snack Bar - O Jardim

65.970,11

FEDER

27.047,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100307

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PRODEMAZORES, LDA

Abertura de uma atividade de comércio a grosso de produtos
químicos e de manutenção e segurança

Estabelecimento de comércio por grosso de produtos químicos e de manutenção e
segurança

5.478,93

FEDER

2.739,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100308

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Modernização Atelier Maquetas MiiCasa

Modernização Atelier Maquetas MiiCasa

5.423,25

FEDER

2.169,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100309

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

TOSTE MENDES LDA

Animação turística

Aquisição de 2 veículos automóveis de 9 lugares e equipamentos no âmbito das
atividades de animação turística

39.316,98

FEDER

21.690,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100311

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Remodelação cozinha

Remodelação cozinha

3.625,83

FEDER

1.631,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100312

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LABKIT - SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIO, LDA

Modernização software de gestão, hardware e equipamento de
segurança.

Modernização software de gestão, hardware e equipamento de segurança.

5.753,63

FEDER

2.301,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100315

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FRANCISCO TEVES - CLINICA VETERINÁRIA DE VILA
FRANCA DO CAMPO, UNIPESSOAL LDA

Consultório Veterinário da Saúde

Consultório Veterinário da Saúde

14.614,38

FEDER

5.845,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100316

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PRODUÇÕES EM LINHA, LDA

Fábrica de Licores Produções em Linha

instalação de fábrica de produção de licores de frutas e essências tradicionais da RAA

125.634,16

FEDER

65.329,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100317

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Aquisição de equipamento para atividades fotográficas

Aquisição de equipamento para atividades fotográficas

4.935,55

FEDER

2.467,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100318

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Beneficiação do Hotel Teresinha, Praia da Vitória

Beneficiação do Hotel Teresinha, Praia da Vitória

76.392,02

FEDER

36.196,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100319

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

WOODLAR, LDA

Informatização e modernização da produção

Informatização e modernização da produção

29.906,00

FEDER

13.457,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100320

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Aquisição de Equipamento de Carpintaria

Aquisição de Equipamento de Carpintaria

7.377,25

FEDER

2.950,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100321

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GABARITO INDISCUTÍVEL LDA

Abertura de um ?bar concerto e galeria de arte´ em Ponta Delgada

Instalação de um bar concerto e galeria de arte Raiz na R. António José de Almeida, 6,
Ponta Delgada

134.005,19

FEDER

65.510,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100322

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FINANÇOR - AGRO - ALIMENTAR, S.A.

Modernização/remodelação da unidade industrial de rações,
farinhas e bolachas

Modernização/remodelação da unidade industrial de rações e da unidade de farinhas e
bolachas

12.800.826,92

FEDER

5.808.672,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100323

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZORBUS, LDA

Terceira Bus Tours

Terceira Bus Tours

236.532,53

FEDER

138.738,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100325

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SOLVIT - INNOVATION & DEVELOPMENT ON
TELECOMMUNICATIONS, LDA

Estudo na implementação de comunicações Ferroviárias

Estudo na implementação de comunicações Ferroviárias

163.513,04

FEDER

89.858,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Prioridade de Investimento | Investment Priority

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/12/31

2019/06/16

Portugal

2016/02/01

2018/10/01

Portugal

2015/12/21

2018/12/31

Portugal

2016/02/13

2016/08/31

Portugal

2015/12/24

2018/07/21

Portugal

2016/03/07

2019/03/07

Portugal

2015/05/20

2019/05/04

Portugal

2016/05/03

2017/06/30

Portugal

2016/01/01

2020/04/30

Portugal

2016/01/08

2016/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

2015/12/31

2016/04/30

Portugal

2016/01/01

2018/07/20

Portugal

2016/01/02

2017/02/15

Portugal

2016/01/15

2016/12/31

Portugal

2016/01/13

2016/10/31

Portugal

2015/11/03

2019/05/06

Portugal

2016/02/01

2016/12/31

Portugal

2016/02/10

2018/03/31

Portugal

2016/02/18

2017/12/31

Portugal

2016/02/19

2017/06/30

Portugal

2016/02/19

2017/06/30

Portugal

2016/02/29

2018/07/20

Portugal

2016/03/01

2018/03/28

Portugal

2016/03/01

2016/12/31

Portugal

2016/03/10

2018/03/10

Portugal

2016/03/08

2020/01/06

Portugal

2016/03/09

2017/07/31

Portugal

2016/03/14

2017/03/01

Portugal

2016/03/16

2016/12/31

Portugal

2016/03/30

2016/05/31

Portugal

2016/05/15

2017/01/26

Portugal

2016/04/01

2016/10/19

Portugal

2016/04/01

2016/09/30

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/03/31

2016/10/31

Portugal

2016/04/01

2016/12/31

Portugal

2016/04/01

2017/03/31

Portugal

2016/04/15

2017/04/15

Portugal

2016/04/06

2016/12/31

Portugal

2016/04/15

2019/07/15

Portugal

2016/09/30

2019/08/31

Portugal

2016/11/29

2018/03/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

ACORES-03-0954-FEDER-100326

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JOÃO ANTÓNIO VIEIRA LOURENÇO LIMITADA

Instalação de minimercado na freguesia de Ponta Delgada, Flores.

Instalação de minimercado na Rua Senador André de Freitas, freguesia de Ponta
Delgada, ilha das Flores

14.971,28

FEDER

7.485,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100327

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MMCC - MATTEO MIGUEL CAROSI CORDEIRO,
TURISMO & SERVIÇOS, LDA

Empresa de Animação Turística - Tripix Azores

Constituição de Empresa de Animação Turística - Tripix Azores

230.932,21

FEDER

138.559,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100329

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Remodelação do estabelecimento -Café expresso

Remodelação do estabelecimento -Café expresso

14.678,00

FEDER

5.871,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100330

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Abertura de um Bar/Restaurante Romeno na Ilha Terceira

Abertura de um Bar/Restaurante Romeno na Ilha Terceira

14.016,97

FEDER

7.008,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100337

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZORIS HOTÉIS, S.A.

Remodelação e beneficiação do Royal Garden Hotel

Remodelação e beneficiação do Royal Garden Hotel

384.104,86

FEDER

174.859,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100338

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PICO SPORT LDA

Aquisição Motores p/ Embarcações Joselisa e Reefcat

Aquisição Motores p/ Embarcações Joselisa e Reefcat

179.861,79

FEDER

107.917,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100339

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CALOURA MAR EVENTS, LDA

Promoção e organização de eventos

Promoção e organização de eventos

14.152,85

FEDER

5.661,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100340

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

B.T.A.V.T - BOUTIKE TRAVEL , AGÊNCIA DE VIAGENS
Atividade de Operador Turístico
E TURISMO, LDA

Atividade de Operador Turístico

433.753,98

FEDER

238.564,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100341

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Remodelação de estabelecimento

Remodelação do Snack-Bar Amazona

185.423,75

FEDER

85.294,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100342

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

O NOSSO TALHO - COMÉRCIO DE CARNE LDA

Remodelação de talho

Remodelação de talho

14.999,93

FEDER

7.499,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100343

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação de Salão de Cabeleireiro e de Estética

Instalação de Salão de Cabeleireiro e de Estética

14.752,48

FEDER

5.900,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100344

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SILVA & BOTELHO LDA

Remodelação de estabelecimento comercial

Remodelação de estabelecimento comercial

14.424,83

FEDER

5.769,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100351

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MARGURTE - REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E
SERVIÇOS, LDA

Remodelação de infra-estruturas, modernização, atualização e
substituição de equipamentos

Remodelação de infra-estruturas, modernização, atualização e substituição de
equipamentos

109.123,09

FEDER

54.561,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100353

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

UNILEITE - UNIÃO DAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS
DE LACTICÍNIOS DA ILHA DE S. MIGUEL, UCRL

Reforço da competitividade e da base tecnológica do leite UHT
com lançamento de novos produtos

Reforço da competitividade e da base tecnológica do leite UHT com lançamento de
novos produtos

9.158.100,00

FEDER

5.044.878,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100354

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Tourism Laundry Service

Tourism Laundry Service

13.353,76

FEDER

5.341,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100355

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instituto Catarina Raposo

Instituto Catarina Raposo

11.200,84

FEDER

4.480,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100356

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VISIAN, LDA

LavaHomes

Criação de empreendimento de Apartamentos Turísticos - Lava Homes

2.427.163,10

FEDER

1.577.656,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100357

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Adriana Dutra - Instituto de Beleza

Adriana Dutra - Instituto de Beleza

12.750,33

FEDER

5.737,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100360

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FUGA DOCE UNIPESSOAL LDA

Instalação de um empreendimento turistico, tipo apartamento
turistico

Instalação de um empreendimento turistico, tipo apartamentos turisticos

616.477,32

FEDER

306.260,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100361

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Restaurante ´Pôr do Sol´

Modernização do Restaurante Pôr do Sol

4.527,00

FEDER

2.263,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100362

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

4TT4, UNIPESSOAL LDA

4TT4

4TT4

3.091,69

FEDER

1.236,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100363

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LAVAIMAGEM - SOLUÇÕES DIGITAIS, UNIPESSOAL
LDA

Lavaimagem - modernização infraestruturas e equipamentos

Modernização de infraestruturas e equipamentos

154.679,69

FEDER

89.714,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100364

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Best Spot Azores Dive Center

modernização e expansão do Best Spot Azores Dive Center

253.827,70

FEDER

116.160,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100365

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

IMOANGRA, S.A.

Modernização e Requalificação da oferta turística do Hotel Caracol Modernização e Requalificação da oferta turística do Hotel Caracol

899.682,40

FEDER

584.225,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100367

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GOLD EVOLUTION, LDA

Instalação de estabelecimento comercial na cidade da Praia da
Vitória, ilha Terceira.

Instalação de estabelecimento comercial

14.536,18

FEDER

7.268,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100369

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Remodelação, modernização e beneficiação da Farmácia Sousa
Botelho

Remodelação, modernização e beneficiação da Farmácia Sousa Botelho

299.877,49

FEDER

119.950,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100371

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PNEUS SÃO MIGUEL LDA

Diversificação da Atividade

Diversificação da Atividade

30.907,73

FEDER

11.899,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100372

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

EXTREMEPAGE - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS,
LDA

Empreendimento de alojamento rural e animação turística

Instalação de empreendimento de TER - AR e aquisição de embarcação para animação
marítimo-turística

1.157.451,92

FEDER

535.030,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100374

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Docesmomentos.fotografia

Docesmomentos.fotografia

8.838,09

FEDER

3.977,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100375

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ANA PAULA E CUSTÓDIO - PASTELARIA, LDA

Projeto de Modernização e Ampliação da Empresa Ana Paula e
Custódio - Pastelaria, Lda

Projeto de Modernização e Ampliação da Empresa Ana Paula e Custódio - Pastelaria,
Lda

111.427,20

FEDER

56.827,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100377

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SABORES IMCOMPARÁVEIS LDA

Aquisição de máquinas de venda automática e amassadeira.

Aquisição de máquinas de venda automática e amassadeira.

14.387,00

FEDER

5.754,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100378

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MONT'ALVERNE & Cª, S.A.

Projeto de remodelação e modernização das Oficinas e Espaço
Comercial

modernização do stand de vendas e das oficinas da RENAULT na Rua Eduardo Soares
Albergaria, 12, Relva

202.882,87

FEDER

81.153,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100379

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ARQUIPÉLAGO DE SABORES - UNIPESSOAL LDA

Modernização e beneficiação da Unidade de Transformação e
Armazenamento de Produtos Açorianos

Modernização e beneficiação da Unidade de Transformação e Armazenamento de
Produtos Açorianos

6.878,73

FEDER

2.751,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100380

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VÂNIA S.S.PEREIRA PASTELARIA, UNIPESSOAL LDA

Spar - Lajes do Pico

Instalação de um supermercado Spar, R. Capitão Mor Garcia Gonçalves Madruga, Lajes
do Pico

68.520,88

FEDER

34.603,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100381

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ENICIALE - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Ampliação de armazenamento de frio em estabelecimento
comercial no parque industrial da Praia da Vitória.

Ampliação de armazenamento de frio em estabelecimento comercial no parque
industrial da Praia da Vitória.

299.773,24

FEDER

163.376,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100382

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

QUINTA DOS PEIXES FALANTES, LDA

Quinta dos Peixes Falantes

Instalação de empreendimento de Turismo no Espaço Rural, modalidade de Alojamento
Rural com 2 T0 e 2 T1

462.153,81

FEDER

202.276,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100383

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

WAY 2 AZORES, UNIPESSOAL LDA

Projecto de animação turística na Ilha Terceira - Circuitos turísticos Criação de empresa de animação turística na Ilha Terceira - Circuitos turísticos em
em autocarro e passeios pedestres
autocarro e passeios pedestres

290.112,45

FEDER

173.374,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100384

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MOBIOFFICE - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO, LDA

Modernização de instalações - deslocalização de unidade
empresarial

294.622,90

FEDER

153.203,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100385

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MARIANO BRUM GOUVEIA & FILHOS LDA

Aquisição de equipamentos destinados ao aumento da capacidade
Aquisição de equipamentos destinados ao aumento da capacidade produtiva
produtiva

299.833,01

FEDER

149.916,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100386

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PEDRO CANTO BRUM & FILHOS, LDA

Casa da Cidade - Turismo de habitação

148.424,04

FEDER

71.596,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100388

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SUMMER EVIDENCE LDA

Aquisição de equipamentos para empresa dedicada ao comércio de
Aquisição de material informático e criação de website com loja online
vertuário com marca própria

11.804,55

FEDER

5.902,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100389

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

REIS & GARCIA, UNIPESSOAL LDA

Reis & Garcia, Lda.

Aquisição de novas máquinas

14.956,21

FEDER

6.730,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100390

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PROISLANDTOUR - PASSEIOS TURÍSTICOS, LDA

Criação de empresa de animação turística na Ilha Terceira

Criação de empresa de animação turística na Ilha Terceira

53.993,63

FEDER

30.094,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Deslocalização da atividade comercial da empresa para a Rua das Laranjeiras, 24, Ponta
Delgada

Casa da Cidade - Turismo de Habitação

Prioridade de Investimento | Investment Priority

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/04/21

2017/08/04

Portugal

2016/09/14

2018/09/13

Portugal

2016/04/22

2016/12/31

Portugal

2016/05/01

2017/05/15

Portugal

2016/05/13

2016/12/31

Portugal

2016/05/09

2017/12/31

Portugal

2016/09/01

2016/12/31

Portugal

2016/09/01

2017/12/01

Portugal

2016/05/19

2020/02/03

Portugal

2016/05/31

2016/12/31

Portugal

2016/06/03

2016/08/11

Portugal

2016/05/31

2017/07/01

Portugal

2016/06/08

2017/06/30

Portugal

2016/06/13

2018/08/30

Portugal

2016/06/15

2016/12/31

Portugal

2016/07/02

2016/07/18

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2016/07/01

2017/06/30

Portugal

2017/08/01

2019/12/31

Portugal

2016/10/01

2016/10/15

Portugal

2017/09/29

1969/12/31

Portugal

2016/07/15

2019/07/14

Portugal

2016/07/28

2020/03/31

Portugal

2016/07/18

2017/01/01

Portugal

2016/07/20

2018/03/23

Portugal

2016/07/25

2016/12/31

Portugal

2016/08/01

2018/12/31

Portugal

2016/08/17

2018/12/31

Portugal

2016/08/18

2016/08/30

Portugal

2016/08/25

2016/11/29

Portugal

2016/08/26

2018/03/23

Portugal

2016/09/01

2019/10/31

Portugal

2016/08/31

2016/12/26

Portugal

2016/11/01

2018/12/31

Portugal

2016/09/02

2019/03/22

Portugal

2017/03/17

2020/03/17

Portugal

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/09/09

2018/12/31

Portugal

2016/09/12

2018/12/31

Portugal

2016/09/14

2019/12/31

Portugal

2016/09/17

2018/03/23

Portugal

2016/09/16

2017/12/31

Portugal

2016/09/01

2019/03/01

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

ACORES-03-0954-FEDER-100393

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FISHER & DUARTE, LDA

Subway

Subway

147.693,09

FEDER

79.015,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100396

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Hostel & Restaurante Hintze Ribeiro

Hostel

264.626,99

FEDER

118.377,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100397

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE (AÇORES),
UNIPESSOAL LDA

Recolha, tratamento e valorização de resíduos hospitalares nos
Açores

Recolha, tratamento e valorização de resíduos hospitalares nos Açores

1.422.270,02

FEDER

530.730,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100399

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CÓDIGO DIAGRAMA - UNIPESSOAL LDA

Top Pizza - Código Diagrama, Unipessoal, Lda.

Top Pizza - Código Diagrama, Unipessoal, Lda.

182.207,32

FEDER

63.772,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100401

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ALGICEL - BIOTECNOLOGIA E INVESTIGAÇÃO, LDA

Unidade de Produção de Astaxantina

Criação de Unidade de Produção de Astaxantina

1.197.720,16

FEDER

623.791,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100402

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CASA DEITADA - TURISMO AÇORES, LDA

Casa do Monte

instalação de empreendimento de Alojamento Rural na R. do Monte, Lomba dos Gagos,
Ginetes, Ponta Delgada

2.820.595,46

FEDER

1.407.321,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100403

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LÍDER FRUTAS - COMERCIO DE ALIMENTARES, LDA

Modernização da atividade

Modernização da atividade

111.821,47

FEDER

50.319,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100404

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação de estabelecimento na Rua do Palácio - Sé - Angra do
Heroísmo

Instalação de estabelecimento cabeleireiro

12.722,44

FEDER

5.088,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100405

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS LDA

Remodelação e beneficiação das lojas da empresa na cidade da
Praia da Vitória.

Remodelação e beneficiação das lojas da Praia da Vitória

294.734,48

FEDER

162.676,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100406

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CORDEIRO & BAPTISTA LDA

Obras de remodelação- showroom de móveis

modernização do estabelecimento da R. Artur Hintze Ribeiro, 22 a 28, Conceição,
Ribeira Grande

270.846,35

FEDER

108.338,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100407

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FISIOGRACIOSA, LDA

Modernização e Inovação através da aquisição de Hardware e
Software para Atividade de Engenharia e Arquitetura

Modernização e Inovação através da aquisição de Hardware e Software para Atividade
de Engenharia e Arquitetura

13.568,26

FEDER

6.784,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100408

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ARCODENTE - LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA
Aquisição de equipamentos produtivos
, UNIPESSOAL LDA

Aquisição de equipamentos produtivos

66.718,35

FEDER

27.153,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100409

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

EDMUNDO CABRAL & FILHO LDA

Aquisição de equipamentos e beneficiação das lojas existentes na
Praia da Vitória, ilha Terceira.

Aquisição de equipamentos e beneficiação das lojas existentes na Praia da Vitória, ilha
Terceira.

72.530,86

FEDER

36.266,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100411

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JAIME DA PONTE - CONSTRUÇÕES, LDA

Abertura de uma loja para a comercialização de material de
construção civil

Abertura de uma loja para a comercialização de material de construção civil

5.877,39

FEDER

2.350,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100412

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Beneficiação de loja e construção de armazém de mercadorias,
Santa Cruz da Graciosa

Beneficiação de loja e construção de armazém de mercadorias

87.360,51

FEDER

39.312,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100413

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MULTIC - MULTIMÉDIA, TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Dotação de equipamentos tecnológicos

aquisição de equipamentos tecnológicos

11.425,28

FEDER

4.570,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100414

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Remodelação de Salão de cabeleireiro.

Remodelação de Salão de cabeleireiro.

15.000,00

FEDER

6.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100415

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SILVEIRA & SILVEIRA, UNIPESSOAL LDA

Modernização e diversificação inovadora da empresa Silveira &
Silveira, Lda

Modernização e diversificação inovadora da empresa Silveira & Silveira, Lda

246.344,24

FEDER

130.562,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100416

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MARQUES, COMÉRCIO A RETALHO, S.A.

Restyling do Hipermercado SOL*MAR São Gonçalo

Restyling do Hipermercado SOL*MAR São Gonçalo

273.464,90

FEDER

143.569,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100417

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

TRILHOS DA NATUREZA - EMPRESA DE ANIMAÇÃO
TURÍSTICA AÇORES LDA

Instalação de Hostel e aquisição de equipamentos de animação
turística

Instalação de Hostel e aquisição de equipamentos de animação turística

310.161,52

FEDER

152.719,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100418

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Guilherme Ávila da Rosa

Reparação e Manutenção de Automóveis

14.975,00

FEDER

6.738,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100420

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

João Alexandre da Rosa Peixoto

Aquisição de equipamento para atividade da empresa

14.000,00

FEDER

6.300,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100421

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GARWAY, LDA

Hostel Garway

Hostel Garway

719.794,19

FEDER

315.767,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100422

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZORIS HOTÉIS, S.A.

Remodelação e beneficiação do Royal Garden Hotel

Remodelação e beneficiação do Royal Garden Hotel

929.987,64

FEDER

423.449,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100423

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AZORES PASS-CARD, UNIPESSOAL LDA

Criação de um portal web para divulgação e comercialização de
atividades de animação, culturais e de lazer, restaurantes,
transportes e outras com enfoque turístico na Região Açores ?
AZORE

Criação de um portal web para divulgação e comercialização de atividades de animação,
culturais e de lazer, restaurantes, transportes e outras com enfoque turístico na Região
Açores – AZORESPASS.

491.442,88

FEDER

245.754,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100424

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CABANAS DA VISCONDESSA, LDA

Cabanas da Viscondessa

Cabanas da Viscondessa, Lda.

706.180,33

FEDER

459.017,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100427

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Este projeto prevê a beneficiação da loja existente com a
designação comercial Electrocruzeiro.

beneficiação da loja Electrocruzeiro

52.255,05

FEDER

30.569,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100428

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

N & N GROMOV, LDA

N & N GROMOV

Ampliação de restaurante

197.286,70

FEDER

87.792,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100429

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Solange Costa, ENI

Criação de um quiosque para venda de flores naturais e artificiais

9.876,37

FEDER

3.950,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100430

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ESPAÇO TALASSA - EXPLORAÇÃO TURÍSTICA
MARÍTIMA LDA

Espaço Talassa - projeto de modernização (atividades mar)

Modernização das atividades de mar

126.850,25

FEDER

63.797,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100432

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PROEZAMISTÉRIO - LDA

Instalação de uma Casa de Turismo Rural designada por ´Casa da
Guarda´

Instalação de uma Casa de Turismo Rural designada por Casa da Guarda

189.409,43

FEDER

93.414,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100433

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RENATO MIGUEL BETTENCOURT, UNIPESSOAL LDA

Criação de estabelecimento de armazenagem não frigorífica

Instalação de armazem não frigorífico na Estrada Transversal, 32, Velas, São Jorge

234.206,02

FEDER

139.352,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100434

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FÁBRICA DE BLOCOS TEODORO LDA

Instalação Central de Betão e Aquisição de Equipamentos

Instalação de Central de Betão e Aquisição de Equipamentos

295.044,55

FEDER

147.522,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100437

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SOLEDADE & FILHOS, LDA

Beneficiação das instalações e aquisição de equipamentos

Beneficiação das instalações e aquisição de equipamentos

93.669,04

FEDER

38.404,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100438

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CABRAL & ROSA, LDA

Hotel temático de 4 estrelas

Hotel temático de 4 estrelas

3.973.884,00

FEDER

2.506.808,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100440

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ROVEREDO & FILHOS LDA

Modernização Equipamentos Produtivos

Modernização Equipamentos Produtivos

21.173,45

FEDER

11.116,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100441

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SOUSA COSTA DIAS, UNIPESSOAL LDA

Salvante Country House

Alojamento Rural

557.633,99

FEDER

230.688,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100443

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SOBRIETYPLANET LDA

Aldeia da Caparica - Terceira EcoLodge

Empreendimento de Alojamento Rural - Aldeia da Caparica

316.906,10

FEDER

171.024,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100444

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PEIXEFRIO - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Remodelação e modernização da infraestrutura tecnológica

Remodelação e modernização da infraestrutura tecnológica

7.945,98

FEDER

3.178,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100445

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ORGANIZAÇÕES MELO-SOCIEDADE DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES
LDA

Modernização de supermernado

Modernização de supermernado

157.721,56

FEDER

72.551,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100447

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SITURJORGENSE-SOCIEDADE DE
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DE S.JORGE, S.A.

Beneficiação da unidade hoteleira S. Jorge Garden e aquisição de
autocarro para excursões turísticas

Beneficiação da unidade hoteleira S. Jorge Garden e aquisição de autocarro para
excursões turísticas

454.519,79

FEDER

239.589,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100448

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

COOPERATIVA UNIÃO AGRICOLA CRL

Restaurante da Associação Agrícola de São Miguel

Restaurante da Associação Agrícola de São Miguel

200.000,00

FEDER

85.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100450

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DO COLÉGIO, LDA Remodelação e Ampliação do Hotel do Colégio

1.343.840,73

FEDER

772.708,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Remodelação e ampliação do Hotel do Colégio

Prioridade de Investimento | Investment Priority

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/09/23

2020/03/02

Portugal

2016/10/03

2018/06/30

Portugal

2016/11/30

2020/03/14

Portugal

2016/10/07

2018/12/31

Portugal

2017/08/14

2018/12/31

Portugal

2017/03/13

2019/12/31

Portugal

2016/10/28

2020/06/19

Portugal

2016/10/21

2017/09/30

Portugal

2016/10/25

2019/07/31

Portugal

2016/11/01

2018/12/31

Portugal

2016/10/17

2016/12/31

Portugal

2016/11/02

2019/06/30

Portugal

2016/10/29

2019/04/03

Portugal

2016/11/01

2016/11/30

Portugal

2016/11/04

2019/02/28

Portugal

2016/11/04

2016/12/21

Portugal

2016/11/10

2017/08/09

Portugal

2016/11/15

2017/12/31

Portugal

2016/11/14

2017/12/31

Portugal

2016/11/09

2019/03/31

Portugal

2016/11/14

2017/05/31

Portugal

2016/11/17

2017/04/30

Portugal

2016/11/18

2018/12/31

Portugal

2016/11/22

2018/10/19

Portugal

2016/12/01

2017/07/01

Portugal

2017/04/10

2019/12/31

Portugal

2016/12/01

2019/03/01

Portugal

2016/11/30

2017/12/31

Portugal

2016/12/10

2017/02/17

Portugal

2016/12/12

2020/07/31

Portugal

2016/12/09

2018/01/01

Portugal

2016/12/08

2020/08/22

Portugal

2016/12/15

2018/12/31

Portugal

2016/12/16

2018/02/28

Portugal

2016/12/17

2020/04/27

Portugal

2016/12/19

2017/12/31

Portugal

2017/07/10

2020/07/05

Portugal

2017/02/14

2018/06/30

Portugal

2016/12/29

2017/05/31

Portugal

2016/12/29

2020/07/28

Portugal

2017/01/02

2019/07/31

Portugal

2016/12/31

2017/01/31

Portugal

2016/12/31

2018/05/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

ACORES-03-0954-FEDER-100451

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MARTIPEREIRA - MARCENARIA E CARPINTARIA,
LIMITADA

Modernização de Oficina de Carpintaria

ACORES-03-0954-FEDER-100452

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

ACORES-03-0954-FEDER-100453

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ACORES-03-0954-FEDER-100454

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

ACORES-03-0954-FEDER-100455

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0954-FEDER-100456

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

157.101,80

FEDER

82.478,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Modernização, remodelação e beneficiação de um Restaurante/Bar Modernização, remodelação e beneficiação de um Restaurante/Bar

14.945,20

FEDER

7.472,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

RAMAL DO CALHAU -ACTIVIDADES AGRÍCOLAS E
TURISTICAS, LDA

Ramal do Calhau

Apartamentos turísticos

831.895,42

FEDER

519.934,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

74%

JOSE DE SIMAS MONIZ & FILHOS LDA

Modernização comercial

Modernização comercial

290.427,38

FEDER

127.789,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PRAIASAÚDE LDA

Instalação de um Estabelecimento Comercial em Ribeira Grande

Instalação de um Estabelecimento Comercial em Ribeira Grande

6.101,43

FEDER

2.440,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ESTRAGA FERRO, SERRALHARIA, UNIPESSOAL LDA

2 quinadeiras para Terceira e Pico, novo server, e equipamento de
Modernização e diversificação da atividade
segurança e vigilância para a sede na Terceira

107.069,83

FEDER

44.595,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100457

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MANTAMARIA - COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TURISMO,
Atividade Maritimo Turistica
LDA

106.849,43

FEDER

69.452,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100458

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PANIFOR-COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
EQUIPAMENTO DA INDUSTRIA ALIMENTAR LDA

Obras de Remodelação no Estabelecimento sito Rua Dr. Vitor Faria
Obras de Remodelação no Estabelecimento sito Rua Dr. Vitor Faria e Maia
e Maia

14.893,75

FEDER

5.957,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100459

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MAPHIRI - TURISMO, LDA

Hostel Teixeira

Hostel Teixeira

516.661,39

FEDER

231.568,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100460

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BELLATOR AÇORES , LDA

Instalação de uma unidade industrial para a produção de paredes
pré-fabricadas

Instalação de uma unidade industrial para a produção de paredes pré-fabricadas

10.095.154,79

FEDER

6.649.544,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100463

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PROMINERAL - PRODUÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS
S.A.

Promineral Invest 2020

Promineral Invest 2020

1.264.023,73

FEDER

695.213,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100464

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GLACIALIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª

Ampliação

Modernização das instalações de S. Miguel e criação de entreposto de armazem na ilha
Terceira

296.838,84

FEDER

181.685,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100465

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FÁBRICA DE BLOCOS TEODORO LDA

Aquisição de Equipamentos para Estabelecimento Pico do Facho

Aquisição de equipamentos para o estabelecimento do Pico do Facho

227.306,07

FEDER

113.653,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100466

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação de casa de campo - Graciosa.

Instalação de Casa de Campo

163.089,35

FEDER

79.230,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100467

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FALÉSIA DO NORTE - ATIVIDADES TURÍSTICAS LDA

Casa de Campo - Falésia do Norte

Casa de Campo - Falésia do Norte

366.816,89

FEDER

162.183,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100471

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

J.H.ORNELAS & CA,SUCESSOR LDA

Remodelação do Posto de Abastecimento da Praia da Vitória

Remodelação do Posto de Abastecimento da Praia da Vitória

175.352,59

FEDER

79.336,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100472

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

AGROÚTIL - ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS LDA Aquisição de Equipamento Informático

8.823,99

FEDER

3.529,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100473

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MARSUGA - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Ar condicionado, bomba de calor, POS, fibra ótica, pavimentaçao
interior, maquinas roupa, iluminação led, loiça sanitária, quadros
decorativos

324.426,72

FEDER

174.554,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100474

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação de casa de campo e de actividade de animação turística Instalação de casa de campo e de actividade de animação turística na freguesia de Luz,
na freguesia de Luz, ilha Graciosa.
ilha Graciosa.

40.547,03

FEDER

21.619,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100475

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Adaptação de uma construção existente a restaurante

Adaptação de uma construção existente a restaurante

296.728,39

FEDER

163.200,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100476

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

HORTAFISIO, LDA

Hortafísio Medicina e Reabilitação, Lda

Instalação de um estabelecimento de comércio a retalho de calçado na ilha Terceira

13.782,39

FEDER

6.891,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100478

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FHI MIDATLANTIC - ATIVIDADES TURÍSTICAS E
SERVIÇOS, LDA

Chicória Azores Eco Apartments

Chicória Azores Eco Apartments

831.662,56

FEDER

362.653,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100479

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ÂNCORA CAMPESTRE LDA

Atividade de Animação Turistica

Atividade de Animação Turistica

72.097,99

FEDER

32.716,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100480

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GOMES & SANTOS LDA

Unidade produtiva de São Roque

Implementação de unidade industrial de panificação e pastelaria

322.430,09

FEDER

135.420,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100481

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Residência Horta Marina, Lda

Instalação de Hostel com 16 camas em 3 camaratas, mais 14
camas em 10 quartos

Instalação de Hostel na cidade da Horta

695.019,63

FEDER

330.077,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100482

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE LDA

Instalação de um estabelecimento comercial em Angra de
Heroísmo

Instalação de um estabelecimento comercial em Angra de Heroísmo

14.800,70

FEDER

7.400,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100483

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CAFE INTERNACIONAL LDA

Café Internacional, Lda.

Café Internacional, Lda.

13.258,00

FEDER

5.966,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100484

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

OLIVEIRA & SILVA, LDA

Criação de empresa de animação turística

Criação de empresa para o desenvolvimento de atividades marítimo-turísticas na ilha
Terceira

265.111,20

FEDER

112.243,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100485

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

QUEIJADAS DE ADELINO MORGADO & FILHAS LDA

INOV Queijadas da Vila

Aquisição de equipamentos produtivos e criação de um espaço de esplanada

56.215,98

FEDER

29.232,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100486

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Loja de comércio de produtos alimentares e bebidas de origem
exclusivamente açoriana

Criação de uma loja de comércio de produtos alimentares e bebidas de origem
exclusivamente açoriana

10.924,89

FEDER

5.462,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100487

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Modernização de empresa

Modernização da empresa

5.150,00

FEDER

2.575,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100488

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Aquisição de equipamento fotográfico.

Aquisição de equipamento fotográfico.

10.113,82

FEDER

4.045,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100490

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

TERRAZUL - ANIMAÇÃO TURÍSTICA, LDA

Modernização e diversificação das atividades de animação turística Modernização e diversificação das atividades de animação turística

510.728,40

FEDER

262.380,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100491

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SAAGA - SOCIEDADE AÇOREANA DE ARMAZENAGEM
SAAGA, SA - Parque Faial
DE GÁS S.A.

Modernização do estabelecimento SAAGA, SA - Parque Faial

100.650,00

FEDER

45.292,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100492

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PROTUROTEL-PROMOÇÃO TURISTICA E HOTELEIRA
S.A.

Remodelação do Hotel Avenida

Remodelação do Neat Hotel Avenida

1.073.966,37

FEDER

497.138,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100493

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PETROAÇORES - PRODUTOS PETROLIFEROS DOS
AÇORES, S.A.

Remodelação do Tanque de Combustível Jet A1 T-1382

Remodelação do Tanque de Combustível Jet A1 T-1382

382.445,31

FEDER

172.100,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100494

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Remodelação de espaço de restaurante e de bar no centro de
Angra do Heroísmo

Remodelação de espaço de restaurante e de bar no centro de Angra do Heroísmo

119.664,74

FEDER

70.602,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100495

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Salão de Cabeleireira e Estética - Helena Pereira

Salão de Cabeleireira e Estética - Helena Pereira

12.271,22

FEDER

4.908,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100496

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Hospital Internacional dos Açores - HIA

Hospital Internacional dos Açores - HIA

26.842.297,60

FEDER

12.079.033,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100499

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

NUNO SÁ - FOTOGRAFIA E VÍDEO, UNIPESSOAL LDA Projeto de Modernização

Projeto de Modernização

62.225,77

FEDER

35.779,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100500

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FLORCASH, LDA

Beneficiação supermercado Florcash

Beneficiação supermercado Florcash

151.790,06

FEDER

91.074,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100503

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Hostel Royal

Hostel Royal

510.235,92

FEDER

232.221,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100504

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Apartamentos Turísticos 4* - Sul Resort

Apartamentos Turísticos 4* - Sul Resort

1.752.642,06

FEDER

864.709,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Modernização de Oficina de Carpintaria

Aquisição de equipamentos para a atividade Maritimo Turistica

Aquisição de Equipamento Informático

Remodelação do Hotel Praia Marina

Prioridade de Investimento | Investment Priority

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/01/02

2017/12/29

Portugal

2017/02/01

2017/05/10

Portugal

2017/03/09

2019/12/31

Portugal

2017/02/01

2017/08/30

Portugal

2017/01/28

2017/02/28

Portugal

2017/02/02

2018/06/30

Portugal

2017/02/06

2018/12/31

Portugal

2017/02/06

2017/03/31

Portugal

2017/03/21

2020/07/12

Portugal

2018/01/02

2019/12/31

Portugal

2017/02/22

2017/12/31

Portugal

2017/02/24

2017/12/31

Portugal

2017/03/01

2019/12/31

Portugal

2017/08/22

2019/08/30

Portugal

2017/02/24

2020/07/31

Portugal

2017/03/01

2017/07/31

Portugal

2017/03/02

2017/12/31

Portugal

2017/03/02

2019/03/31

Portugal

2017/07/13

2017/12/31

Portugal

2017/03/08

2017/06/30

Portugal

2017/03/08

2017/12/31

Portugal

2017/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/03/10

2017/06/30

Portugal

2017/03/13

2017/12/31

Portugal

2017/03/17

2019/03/31

Portugal

2017/03/21

2017/04/30

Portugal

2017/03/24

2017/12/31

Portugal

2017/03/24

2020/11/17

Portugal

2017/03/27

2019/03/26

Portugal

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

2017/09/01

2018/09/01

Portugal

2017/05/01

2017/12/31

Portugal

2017/04/17

2019/12/31

Portugal

2017/04/19

2018/11/30

Portugal

2017/04/17

2017/09/30

Portugal

2017/04/19

2018/02/15

Portugal

2017/04/22

2019/08/31

Portugal

2017/04/22

2017/12/31

Portugal

2017/05/02

2018/12/31

Portugal

2017/04/29

2017/12/31

Portugal

2017/05/01

2018/12/31

Portugal

2017/05/07

2018/03/31

Portugal

2017/05/31

2020/05/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

ACORES-03-0954-FEDER-100505

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

WULF KOEHLER, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Animação Turística

Projeto de Animação Turística

ACORES-03-0954-FEDER-100506

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SANDRA BETTENCOURT, EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, UNIPESSOAL LDA

Criação de hostel na Praia da Vitória

ACORES-03-0954-FEDER-100507

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FUTURISMO-EMPRESA DE TURISMO NAUTICO LDA

ACORES-03-0954-FEDER-100508

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ACORES-03-0954-FEDER-100509

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

ACORES-03-0954-FEDER-100510

Programa Operacional Regional dos Açores

ACORES-03-0954-FEDER-100511

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

7.005,59

FEDER

3.235,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Criação de hostel na Praia da Vitória

553.862,73

FEDER

305.905,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Animação turística

Animação turística

228.928,92

FEDER

107.788,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

IVOCONTA - CONTABILIDADE E SERVIÇOS, LDA

Abertura de uma nova atividade da empresa Ivoconta, Lda

Abertura de uma nova atividade da empresa Ivoconta, Lda

5.267,23

FEDER

2.633,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

74%

ROBERTO PIRES, RESTAURANTES, UNIPESSOAL LDA

Exploração de uma churrasqueira

Exploração de uma churrasqueira

94.581,88

FEDER

32.540,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LET'S GO MEXICAN FOOD, LDA

melhoramento de espaco

melhoramento de espaco

13.481,75

FEDER

5.392,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ADRENALINE ARCADE, LDA

Azores Sail Tours

Azores Sail Tours

72.034,75

FEDER

31.597,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100512

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

IBERSOL MADEIRA E AÇORES, RESTAURAÇÃO S.A.

Cafetaria Cockpit 2 - Aeroporto João Paulo II

Cafetaria Cockpit 2 - Aeroporto João Paulo II

60.427,29

FEDER

24.170,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100513

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

IBERSOL MADEIRA E AÇORES, RESTAURAÇÃO S.A.

Cafetaria Go To coffee & food - Aeroporto João Paulo II

Cafetaria Go To coffee & food - Aeroporto João Paulo II

196.708,18

FEDER

78.683,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100514

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

IBERSOL MADEIRA E AÇORES, RESTAURAÇÃO S.A.

Restaurante Nove - Segredos dos Açores - Aeroporto João Paulo II

Restaurante Nove - Segredos dos Açores - Aeroporto João Paulo II

87.530,20

FEDER

35.012,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100516

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GREEN LINCE - HOTELS & RESORTS S.A.

Remodelação e Requalificação da Estalagem dos Clérigos

Remodelação e Requalificação do Hotel The Lince Nordeste

1.433.057,76

FEDER

824.008,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100517

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ALCIDES CABRAL DE MELO - RESTAURAÇÃO &
HOTELARIA, LDA

CÂMARA FRIGORIFICA

Aquisição da Câmara Frigorifica

9.600,00

FEDER

3.840,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100518

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ALDEIA DA FONTE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
Fonte Travel & Gourmet
TURISTICOS LDA

Fonte Travel & Gourmet

36.105,49

FEDER

20.219,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100519

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ATALHOS DE LAVA - PRODUÇÕES, UNIPESSOAL LDA LAVA JAZZ BAR - Coliseu

LAVA JAZZ BAR - Coliseu

185.559,94

FEDER

80.405,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100521

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VARELA & CA LDA

Remodelação e Modernização do Ecocentro de Santa Maria

Remodelação e Modernização do Ecocentro de Santa Maria

122.542,83

FEDER

50.242,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100522

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

TEVES SEABRA - PEÇAS, UNIPESSOAL LDA

Criação de estabelecimento dedicado ao comércio

Criação de estabelecimento dedicado ao comércio

14.194,64

FEDER

7.097,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100523

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Este projecto visa a realização de obras no estabelecimento
Melhoria das condições de conforto dos clientes e funcionários e da imagem comercial
comercial para melhoria das condições de conforto dos clientes e
do estabelecimento
funcionários e melhoria da imagem comercial do estabelecimento.

12.021,79

FEDER

6.010,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100524

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Lavandaria Self-Service

Lavandaria Self-Service

8.557,35

FEDER

4.278,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100526

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

VARELA & CA LDA

Projeto de Modernização e Desenvolvimento dos Serviços
Integrados no Sector Varela Ambiente

Projeto de Modernização e Desenvolvimento dos Serviços Integrados no Sector Varela
Ambiente Ponta Delgada

241.982,50

FEDER

75.014,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100527

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

WOODLAR, LDA

Expansão da Produção

Expansão da Produção

87.836,39

FEDER

46.114,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100528

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ERNESTO PHOTOGRAPHY, UNIPESSOAL LDA

MODERNIZAÇÃO, REMODELAÇÃO E REFORÇO COMPETITIVIDADE
Modernização, remodelação e reforço da competitividade de uma loja de fotografia
DE UMA LOJA DE FOTOGRAFIA

43.652,70

FEDER

16.369,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100531

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

BRETÃO & BRETÃO LDA

Remodelação do espaço Loja Parfois para introdução de novos
produtos no mercado

Remodelação do espaço Loja Parfois para introdução de novos produtos no mercado

7.361,87

FEDER

2.944,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100532

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Criação de agência de viagens online

Criação de agência de viagens online

50.173,50

FEDER

19.440,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100533

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ATLANTICMUSICWAVES UNIPESSOAL LDA

Iimplementação da atividade de organização de feiras, congressos Iimplementação da atividade de organização de feiras, congressos e outros eventos
e outros eventos similares
similares

14.912,52

FEDER

7.456,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100534

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ORGANIZAÇÕES HELTINA-COMÉRCIO INDÚSTRIA E
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTARES
LDA

Modernização Supermercado

Modernização Supermercado

14.814,60

FEDER

6.666,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100541

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Remodelação de carpintaria

Remodelação de carpintaria

294.294,61

FEDER

164.804,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100542

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ARQUIPÉLAGO AZUL, LDA

Hostel - Centro Histórico de Ponta Delgada

Implementação de Hostel no centro histórico de Ponta Delgada

229.029,03

FEDER

106.216,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100543

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Gelataria e Queijaria Cunha

Gelataria e Queijaria Cunha

2.900,00

FEDER

1.305,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100546

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Remodelação de antiga adega com lagar para Casa de Campo, São Remodelação de antiga adega com lagar para Casa de Campo, São Mateus da Calheta,
Mateus da Calheta, Angra do Heroísmo.
Angra do Heroísmo.

142.598,22

FEDER

55.016,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100547

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

KAIROS - COOPERATIVA DE INCUBAÇÃO DE
INICIATIVAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA CRL

Loja Cozinha Kairós- Parque Atlântico

Loja Cozinha Kairós- Parque Atlântico

113.498,23

FEDER

51.718,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100548

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

TERAUTO - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE
AUTOMÓVEIS LIMITADA

Optimização Sector de Pintura e Mecânica e Atualização Novo
Conceito de Retalho Toyota

Optimização Sector de Pintura e Mecânica e Atualização Novo Conceito de Retalho
Toyota

164.841,08

FEDER

59.342,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100549

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

LUÍS CARLOS - ACTIVIDADES TURÍSTICAS,
UNIPESSOAL LDA

Porto Velho - Hostel

Porto Velho - Hostel

704.036,74

FEDER

343.671,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100550

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Instalação de uma Petshop em Angra do Heroísmo.

Instalação de uma Petshop em Angra do Heroísmo.

12.324,42

FEDER

6.162,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100551

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SALSIÇOR-SALSICHARIA DOS AÇORES, S.A.

Modernização dos equipamentos de transporte de mercadorias e
eficiência energética em São Miguel

Modernização dos equipamentos de transporte de mercadorias e eficiência energética
em São Miguel

120.586,89

FEDER

51.249,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100553

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SERRALHARIA SURRICA, LDA

Serralharia Surrica, Lda

Serralharia Surrica, Lda

125.050,00

FEDER

65.651,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100555

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Aquisição de embarcação e equipamentos para actividade de
animação marítimo-turística em S. Jorge.

Aquisição de embarcação e equipamentos para actividade de animação marítimoturística em S. Jorge

233.229,38

FEDER

120.611,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100556

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Criação de hostel em Angra do Heroísmo

Criação de hostel em Angra do Heroísmo

629.085,83

FEDER

347.451,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100557

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

JOÃO GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

VIP Zenite Hotel - Instalação de um hotel Boutique de 4* no centro VIP Zenite Hotel - Instalação de um hotel Boutique de 4* no centro histórico de Angra
histórico de Angra do Heroísmo
do Heroísmo

5.755.424,14

FEDER

3.730.090,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100558

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Atividades de animação turística

Atividades de animação turística

405.625,07

FEDER

243.375,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100561

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

CAFÉ ANDRÉ CORDEIRO, UNIPESSOAL LDA

Remodelação/adaptação de espaço à atividade de minimercado,
aquisição de máquinas e de equipamentos para a exploração da
atividade de minimercado

Remodelação/adaptação de espaço à atividade de minimercado, aquisição de máquinas
e de equipamentos para a exploração da atividade de minimercado

122.763,27

FEDER

51.560,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100563

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Liga de Arquitetos Extraordinários

Liga de Arquitetos Extraordinários

13.203,62

FEDER

6.601,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100565

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

RLAZGEST, LDA

Remodelação do ginásio Dreamfit

Remodelação do ginásio Dreamfit

14.750,39

FEDER

7.375,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100566

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Modernização e Remodelação do Restaurante O SILVA

Modernização e Remodelação do Restaurante O SILVA

393.691,24

FEDER

172.372,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Prioridade de Investimento | Investment Priority

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
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mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
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mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
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04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
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04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
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04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
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04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
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mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
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04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
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04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
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04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
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04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/05/10

2017/06/30

Portugal

2017/05/11

2020/09/18

Portugal

2017/05/12

2017/06/30

Portugal

2017/05/12

2017/06/30

Portugal

2017/09/01

2017/12/31

Portugal

2017/06/05

2017/06/20

Portugal

2017/05/23

2018/06/30

Portugal

2017/05/25

2017/06/30

Portugal

2017/06/06

2017/12/31

Portugal

2017/06/06

2018/02/28

Portugal

2017/05/29

2018/06/30

Portugal

2017/06/01

2018/01/31

Portugal

2017/06/01

2017/07/31

Portugal

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

2017/06/02

2018/02/28

Portugal

2017/06/04

2018/11/15

Portugal

2017/06/08

2018/07/31

Portugal

2017/06/14

2017/10/14

Portugal

2017/06/19

2017/12/29

Portugal

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

2017/07/20

2018/12/31

Portugal

2017/07/11

2017/12/31

Portugal

2017/09/01

2017/12/31

Portugal

2017/07/01

2017/07/15

Portugal

2017/07/01

2017/12/31

Portugal

2017/08/01

2017/12/31

Portugal

2017/11/10

2020/11/10

Portugal

2017/07/10

2017/12/31

Portugal

2017/07/13

2017/12/31

Portugal

2017/07/17

2017/08/31

Portugal

2017/03/01

2018/06/30

Portugal

2018/01/01

2020/11/24

Portugal

2017/08/01

2017/08/31

Portugal

2017/07/25

2018/03/31

Portugal

2017/08/01

2017/12/31

Portugal

2017/08/05

2019/11/15

Portugal

2017/08/04

2018/12/31

Portugal

2017/09/01

2019/04/30

Portugal

2017/08/15

2017/12/31

Portugal

2017/08/16

2018/12/31

Portugal

2017/09/01

2018/01/31

Portugal

2017/10/01

2017/12/31

Portugal

2017/10/01

2019/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;
04- A concessão de apoio à capacidade das PME para crescerem em
mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem
processos de inovação;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/09/01

2017/12/31

Portugal

2017/09/08

2018/08/31

Portugal

2017/09/12

2018/05/05

Portugal

2017/09/15

2017/12/31

Portugal

2017/11/01

2017/12/31

Portugal

2017/10/10

2017/12/31

Portugal

2017/10/08

2020/12/11

Portugal

2017/12/07

2018/03/31

Portugal

2017/11/06

2018/01/31

Portugal

2017/11/30

2018/01/31

Portugal

ACORES-03-0954-FEDER-100568

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Criação de empresa dedicada ao turismo nautico

Criação de empresa dedicada ao turismo nautico

85.083,31

FEDER

45.903,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100571

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

ANTONIO M. FERNANDES & FILHOS LDA

Reestruturação informática

Reestruturação informática

2.124,00

FEDER

849,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100574

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

GALERIA ARCO 8, UNIPESSOAL LDA

Galeria Arco 8, Unipessoal Lda

Galeria Arco 8, Unipessoal Lda

13.390,83

FEDER

5.356,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100575

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

MUITAS MORADAS - UNIPESSOAL LDA

Criação de agência de viagens em Angra do Heroísmo

Criação de agência de viagens em Angra do Heroísmo

86.242,57

FEDER

55.626,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100583

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

Aquisição de equipamento de diagnóstico de avarias para tratores
Aquisição de equipamento de diagnóstico de avarias para tratores e máquinas agrícolas
e máquinas agrícolas

3.525,00

FEDER

1.410,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100585

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SERVICATER - SERVIÇOS DE CATERING E
RESTAURAÇÃO COLECTIVA LDA

Projeto de modernização

Projeto de modernização

175.538,15

FEDER

87.769,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100586

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

SANDRO MENDONÇA, UNIPESSOAL LDA

Loja dedicada ao comércio de vestuário

criação de uma loja dedicada ao comércio de vestuário

52.823,39

FEDER

26.939,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100590

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

Privado

A Minha Ourivesaria

Modernização e beneficiação de um espaço destinado ao comércio de relógios e de
artigos de joalharia

10.439,40

FEDER

5.219,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100602

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

PERPÉTUO SOLAR, UNIPESSOAL LDA

Modernização de instalações e equipamentos

Modernização de instalações e equipamentos

14.990,00

FEDER

5.996,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ACORES-03-0954-FEDER-100614

Programa Operacional Regional dos Açores

3-Competitividade das Empresas
Regionais

74%

FARMÁCIA CENTRAL DA RIBEIRA GRANDE,
UNIPESSOAL LDA

Remodelação, Modernização e beneficiação da Farmácia Central
da Ribeira Grande

Remodelação, Modernização e beneficiação da Farmácia Central da Ribeira Grande

147.633,20

FEDER

59.053,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

81%

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanashabitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
Eixo <4> -PI43
deintermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
CENTRAL
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

951.516,71

FEDER

425.000,00

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/04/13

2023/12/31

Portugal

81%

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
PÚBLICAS

O Plano de mobilidade Urbana Sustentável é um instrumento enquadrador com
tipologias de ação específicas e uma política territorial alinhada com a promoção de um
ambiente urbano com baixa emissão de carbono. As opções metodológicas incorporão,
as linhas de orientação nacionais e europeias respeitantes às boas práticas na área da
mobilidade e especificidades do território abrangido. O plano de operação será
estruturado em três fases. Na primeira f

82.137,46

FEDER

69.816,84

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/12/11

2016/06/30

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

Plano Regional para as Alterações Climáticas

Pretende-se com a presente projeto candidatar ao PO Açores 2020 as prestações de
serviços referentes à elaboração do Plano Regional para as Alterações Climáticas e da
respetiva Avaliação Ambiental Estratégica. A elaboração do Plano Regional para as
Alterações Climáticas de acordo com o previsto na Estratégia Regional para as
Alterações Climáticas contribui para o aumento da capacitação dos responsáveis
públicos em matéria de prevenção, deteção

619.498,83

FEDER

526.574,01

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2014/12/16

2017/12/30

Portugal

Elaboração do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil
das Lajes das Flores

A operação tem por objectivo dotar o Município do plano de emergência e protecção
civil de forma a prevenir e atenuar os riscos colectivos, socorrer e assistir as pessoas em
perigo bem como proteger bens e valores e apoiar a reposição da normalidade da vida
das pessoas.O projecto abrange todo o território Municipal e enquadra-se nos eixos
definidos pela ERAC sendo um projecto aglutinador pelo facto de permitir e exigir a
articulação entre diver

17.555,18

FEDER

14.921,90

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2016/01/27

2018/02/20

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS MICNEI - Minimização de impactos de catástrofes naturais em
PÚBLICAS
edificado e infraestruturas

A presente operação tem como objetivo a minimização de impactos de catástrofes
naturais no edificado e infraestruturas através do estudo, análise, adaptação ao
contexto local e disponibilização de informação em formato de manuais eletrónicos, das
melhores práticas nacionais e internacionais em três fatores com influência na sua
redução, que são: 1) determinação das necessidades de alojamento e níveis de dano em
edificado após a ocorrência de fenó

145.416,30

FEDER

123.603,85

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2016/01/01

2019/03/30

Portugal

MUNICIPIO DE PONTA DELGADA

Planear Soluções de Emergência no Concelho de Ponta Delgada

A operação ora candidata incide no âmbito do planeamento municipal para assegurar
instrumentos de respostas em situações de emergência e está intrinsecamente ligada à
candidatura apresentada ao PO Açores 2020 denominada Protecção Civil PDL - Gestão
Operacional de Riscos e de Situações Climáticas Extremas. Na presente candidatura o
Município de Ponta Delgada projeta a execução de dois Planos inseridos na Linha de
Intervenção 2: Planear soluçõ

135.535,01

FEDER

115.204,76

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2015/12/01

2016/12/30

Portugal

Alertas para Movimentos de Vertentes

Nos Açores são conhecidas inúmeras situações de risco para pessoas e bens em virtude
do padrão de ocupação do território que se verifica nas ilhas dos Açores conjugado com
a geologia em presença, o que resulta numa ocupação humana em áreas de elevada
sensibilidade e fragilidade.O desenvolvimento e a implementação de alertas para
movimentos em vertentes cujo acompanhamento é imprescindível devido ao elevado
risco conhecido para pessoas e bens.

321.012,49

FEDER

272.860,62

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2014/09/22

2018/05/15

Portugal

Elaboração da Carta de Ocupação do Solo dos Açores - 2016

A Carta de Ocupação do Solo dos Açores (COS.A) tem demonstrado ser uma ferramenta
imprescindível de apoio para o correto planeamento, monitorização e gestão do
território da Região Autónoma dos Açores. A informação existente atualmente sobre a
ocupação do solo dos Açores é de 2007, aquando da realização da primeira versão da
COS.A, cujas imagens de satélite datam do período entre 2001 e 2003. Passados mais
de 13 anos e visto a utilização do sol

128.811,75

FEDER

109.489,99

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2016/08/05

2017/10/30

Portugal

Conceção do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de
São Roque do Pico

O projeto enquadra-se nos eixos definidos pela ERAC ? Estratégia Regional para as
Alterações Climáticas, Eixo A - Conhecer, Objetivo A1 - Reforçar o Conhecimento e a
Informação da ERAC.O documento resultante desta operação irá substituir o atual
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, aprovado em 2004, que se encontra
desatualizado face às necessidades atuais do concelho de São Roque do Pico.A
elaboração do Plano Municipal de Emergên

36.367,60

FEDER

30.912,46

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/08/01

2018/04/30

Portugal

Plataforma Online da Qualidade do ar nos Açores

Criação de uma Plataforma online da qualidade do ar nos Açores que integra uma base
de dados regional on-line, através da qual se divulgam os dados das estações geridas
pela Direção Regional do Ambiente, bem como o índice de qualidade do ar diário para a
Região. A plataforma a disponibilizar online disporá igualmente de alertas e conselhos à
população em função dos dados medidos ou do IQAr calculado.O projeto inclui ainda a
instalação de uma

528.752,63

FEDER

449.439,74

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2016/11/03

2018/12/27

Portugal

PROTEÇÃO DA ORLA COSTEIRA - FAJÃ DOS VIMES

O presente projeto prevê a execução de estruturas de proteção designadamente o
muro, prisma de enrocamento no seu extradorso e sistema de drenagem associado,
com vista à minimização dos efeitos nefastos da agitação marítima, bem como à
melhoria da integração da via marginal em toda a sua envolvente, quer no lado terra
quer no lado mar.

128.246,66

FEDER

109.009,66

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/07/15

2016/10/13

Portugal

Proteção da Orla Costeira da Urzelina

O presente projeto contempla 2 intervenções a realizar na Urzelina, tendo em vista a
proteção da orla costeira, designadamente a Proteção costeira para a estabilização da
loca da estrada regional da Urzelina e a Proteção da orla costeira da Urzelina junto ao
cais, proteção do museu.A primeira intervenção visa colmatar a colmatação do
aluimento verificado e o respetivo reforço das fundações existentes. A segunda
intervenção visa fazer face às aç

148.620,99

FEDER

126.327,84

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/11/14

2016/12/31

Portugal

Proteção e requalificação costeira da Baía de Canas

Com o presente projeto contempla a execução de uma intervenção de proteção
costeira, com vista à proteção, face à agitação marítima, das estruturas situadas a
poente da Baía de Canas, bem como todo o parque habitacional adjacente do mesmo
lado e estruturas a ele inerente. Com a execução do prisma de proteção, muro de
coroamento em betão ciclópico e sistema de drenagem associado, estão criadas as
condições para se minimizar os efeitos nefastos dos

169.949,50

FEDER

144.457,07

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/11/14

2017/01/31

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Intervenções de estabilização da Orla Costeira na Fajã de Santo
Cristo

O presente projeto consiste na execução de intervenções ao longo do trilho de acesso à
Fajã de St.º Cristo, dotando o mesmo de condições de segurança aos utentes com
aplicação de guardas e de estabilização de taludes, mantendo e salvaguardando a
sensibilidade ambiental do local. A grande maioria das intervenções será realizada com
recurso a meios humanos sempre que possível evitando meios mecânicos de alguma
dimensão que possam danificar o trilho

178.052,85

FEDER

151.344,92

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/06/30

2016/12/31

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

O presente projeto contempla duas intervenções a realizar na ilha do Faial, tendo em
vista a proteção costeira, designadamente em Porto de Pim e no Porto da Feteira. A
Proteção e requalificação da orla costeira em Porto Pim e no Porto primeira intervenção consiste na reparação das locas e na execução de uma proteção
da Feteira
aderente à muralha, através da execução de um prisma de enrocamento de gama única
de 10 a 20 kN, assente sob o terreno natural aderente à muralha existente.A segunda
intervenção consiste na limpe

105.768,54

FEDER

89.903,26

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/10/14

2016/06/30

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

O presente projeto contempla a execução de trabalhos de proteção da agitação
marítima, no porto de São Lourenço, estendendo-se numa faixa N-S de
aproximadamente 40 metros, entre a rampa de varagem, localizada a Sul, e o muro de
pedra emparelhada argamassada no seu limite Norte, cuja plataforma é delimitada a
Este pelo prisma de proteção, implantado interiormente às saliências rochosas e baixios
existentes, e a Oeste pelo recorte de um talude em t

106.260,61

FEDER

90.321,52

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/12/31

2017/04/03

Portugal
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4-Economia de Baixo Carbono

4-Economia de Baixo Carbono

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Proteção Costeira e Requalificação do Porto de São Lourenço ?
Santa Maria

23

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-05-1809-FEDER-000009

ACORES-05-1809-FEDER-000010

ACORES-05-1809-FEDER-000011

ACORES-05-1809-FEDER-000012

ACORES-05-1809-FEDER-000013

ACORES-05-1809-FEDER-000014

ACORES-05-1809-FEDER-000015

ACORES-05-1809-FEDER-000016

ACORES-05-1809-FEDER-000018

ACORES-05-1809-FEDER-000020

ACORES-05-1809-FEDER-000021

ACORES-05-1809-FEDER-000022

ACORES-05-1809-FEDER-000023

ACORES-05-1810-FEDER-000002

ACORES-05-1810-FEDER-000003

ACORES-05-1810-FEDER-000004

ACORES-05-1810-FEDER-000005

ACORES-05-1810-FEDER-000008

ACORES-05-1810-FEDER-000009

ACORES-05-1810-FEDER-000010

ACORES-05-1810-FEDER-000011

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional Regional dos Açores

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional Regional dos Açores

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Proteção e Requalificação Costeira dos Poços de São Vicente
Ferreira ? São Miguel

O presente projeto contempla a execução de trabalhos na zona costeira de São Vicente
Ferreira, que se estende numa extensão máxima aproximada de 50 metros em relação à
orla marítima, incluindo uma rampa varadouro e o seu prisma de proteção em
enrocamento. Visa também situar o enquadramento paisagístico da estrutura a edificar
nomeadamente com a zona balnear adjacente, no sentido de expor o máximo possível o
contorno da faixa constituída por pedra

111.036,68

FEDER

94.381,18

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

A orla costeira na zona da Maia, imediatamente a norte do Porto de Pesca, é
constituída por um conjunto de arribas cujo coroamento se encontra demasiado
Proteção e estabilização dos taludes na orla costeira ? Maia - Santa próximo da estrada regional e de algumas habitações, o que põe em risco a sua
Maria - norte do porto
estabilidade e segurança. O presente projeto contempla os trabalhos de proteção
contra o avanço da erosão costeira, concretamente através da retenção, constituída por
um aterro em material drenante, com uma geometria em

511.394,30

FEDER

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

O presente projeto contempla a proteção propriamente dita, bem como o acesso para
pessoas com mobilidade condicionada, ao adro da igreja, a partir do parque de
Proteção orla costeira Sul S. Miguel - arriba adjacente adro igreja S. estacionamento existente, situado a poente. Esta intervenção consta da execução de
Roque, Ponta Delgada
muros de proteção à arriba por forma a vencer-se o desnível existente de cerca de 18
metros, num desenvolvimento máximo de 23,38 metros.O acesso para pessoas com
mobilidade condicionada será constituído po

544.726,88

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

REQUALIFICAÇÃO COSTEIRA COSTA NORTE ILHA SÃO MIGUEL MAIA

Tendo em conta as condições naturais da baía, a situação em presença e o objetivo
fundamental da intervenção, traduzido na criação de uma obra que impeça a
progressão da erosão provocada pela ação do mar, estudou-se a criação de uma
proteção, a executar na base da escarpa, constituída por um prisma de enrocamento.
Essa proteção é composta por um núcleo de enrocamento TOT, executada entre a cota
da base (variável) e a cota +5,30m (ZH), revestida n

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/11/14

2017/03/30

Portugal

434.685,15

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/01/31

2017/09/25

Portugal

FEDER

463.017,85

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/02/09

2017/04/03

Portugal

153.048,23

FEDER

130.091,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/01/21

2017/03/31

Portugal

Proteção e estabilização da zona costeira da Barra, St.ª Cruz da
Graciosa

As intervenções previstas no presente projeto são as seguintes:i. Construção de um
quebra-mar, de alinhamento elíptico, em consonância com a forma do saco do Portinho
da Barra, com cerca de 225 m de comprimento e enraizado no lado norte da baía;ii.
Construção de terrapleno, com cerca de 3 500 m2 de área, e respetiva retenção
marginal, na margem norte da bacia;iii. Construção de um molhe-cais na margem sul da
baía, com cerca de 85 m de compr

7.754.381,92

FEDER

6.591.224,63

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/06/19

2018/08/31

Portugal

PROTEÇÃO COSTEIRA ADJACENTE AO HOTEL SERVIFLOR, NA ILHA
DAS FLORES

A Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia optou, para o presente trecho, por
uma solução em muro de betão, semelhante ao da obra de emergência, construída em
2006, e com desenvolvimento longitudinal limitado ao trecho adjacente a esta obra. É
uma solução em que a estrutura do muro é em betão ciclópico. Tem uma base com 2 m
de largura e 1 m de altura sobre a qual se desenvolve o corpo do muro, com secção
transversal trapezoidal, com 1,55

158.716,73

FEDER

134.909,22

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/12/10

2017/06/08

Portugal

Proteção, Consolidação e Valorização da Baía do Fanal

A presente candidatura pretende levar a efeito a proteção, consolidação e valorização
da Baía do Fanal, em Angra do Heroísmo, reduzindo a erosão do litoral, bem como a
atenuação dos movimentos de massas junto a uma das principais vias de entrada na
Cidade de Angra do Heroísmo.

1.695.014,92

FEDER

1.440.762,68

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/12/18

2019/12/13

Portugal

Proteção Marginal da Avenida Vasco da Silveira

Devido às alterações climáticas, têm-se verificado cheias e inundações e erosão das
costas, dos cursos de água e das suas margens, nas várias ilhas dos Açores, colocando
em risco a segurança e a vida das populações.A Avenida Vasco da Silveira paralela à
frente marítima da zona histórica de Vila Franca do Campo, na freguesia de São Miguel,
foi alvo de avultados estragos causados condições atmosféricas adversas,
nomeadamente pela ação do mar veri

189.186,91

FEDER

160.808,87

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/07/04

2017/06/30

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Estabilização da orla costeira do Porto do Salão, ilha do Faial

A reabilitação do acesso divide-se em dois troços, tendo em consideração as respetivas
soluções e metodologias de execução correspondentes. O primeiro troço vai da entrada
do acesso até ao início da rampa com as escadas laterais. A solução preconizada neste
troço, traduz-se na construção de um maciço lateral em betão-armado no lado do
caminho oposto à falésia, onde encastrarão vigas em PVC reforçado a fibra de vidro e
sobre as quais assentará o

186.469,51

FEDER

158.499,08

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/11/21

2017/05/31

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

O troço objeto da intervenção possui a extensão de cerca de 41 metros e situa-se no
prolongamento, para poente, do muro em betão ciclópico, construído em degraus, para
PROTEÇÃO COSTEIRA DA ROTUNDA DO PORTO DA CASA, NA ILHA a contenção das Casas dos Apetrechos edificadas no Porto da Casa.Com o objetivo de
DO CORVO
se garantir a estabilidade e simultaneamente reduzir o custo da intervenção optou-se
por proteger o troço da escarpa mais fustigado pelo impacto da erosão, projetando-se
um muro de contenção na alt

175.748,67

FEDER

149.386,37

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/07/22

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

REABILITAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E VERTENTES EM
SEIS ZONAS DA ESTRADA MUNICIPAL PRAIA - FONTE JORDÃO,
ILHA DE SANTA MARIA, AÇORES

A intervenção visa requalificar e estabilizar taludes e vertentes em zonas especificas na
área da Praia- Fonte Jordão , zona esta que se insere na faixa de proteção da Orla
Costeira, abrangida pelo POOC .A intervenção física incidirá na edificação de muros de
contenção periférica a montante e a jusante da via municipal e a introdução de
drenagem e coletores adaptados caraterísticas geotécnicas e pluviométricas locais.

405.237,55

FEDER

344.451,92

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2017/12/19

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Execução do Projeto de Retenção Norte da Proteção Costeira do
Troço a Norte do Porto de Pesca da Maia - Ilha de Santa Maria

Tendo em vista a proteção contra o avanço da erosão costeira, a presente intervenção
consiste na construção duma retenção, constituída por um aterro em material
drenante, com uma geometria em talude com o pé fundado no terreno natural,
implantado em posição frontal. Informação mais detalhada acerca desta intervenção
está incluída na Memória Descritiva e Justificativa do projeto de execução.

475.785,26

FEDER

404.417,47

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/22

2018/08/31

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Na sequência dos fenómenos de erosão costeira verificados na vila de Rabo de Peixe, e
de modo a serem garantidas as condições de segurança da população, tornou-se
imprescindível a elaboração de dois projetos e a execução de duas empreitadas:REQUALIFICAÇÃO COSTEIRA COSTA NORTE S. MIGUEL, RABO PEIXE
Projeto de estabilização provisória do topo da falésia contígua à Rua de São Sebastião,
Rabo de Peixe, São Miguel- Projeto de requalificação costeira da costa norte de São
Miguel, Rabo de PeixeInform

3.641.861,80

FEDER

3.095.582,53

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/12/10

2019/07/31

Portugal

Requalificação da Rede Hidrográfica da Ilha de São Miguel

A Requalificação da Rede Hidrográfica de São Miguel de acordo com o Plano de Gestão
da Região Hidrográfica para as intervenções nos cursos de água tem como objetivo
principal a prevenção das pressões com o intuito de reduzir e minimizar fenómenos
hidrológicos, mitigação dos efeitos de inundações e uma resposta adequada a situações
imprevisíveis decorrentes de intempéries. Anualmente são vários os riscos naturais que
vitimam pessoas e causam dan

1.550.502,26

FEDER

1.317.926,92

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/01/02

2017/03/31

Portugal

Requalificação da Rede Hidrográfica das Ilhas Terceira e São Jorge

Pretende-se com o presente projeto candidatar ao PO Açores 2020 a Requalificação da
Rede Hidrográfica das ilhas Terceira e São Jorge.A Requalificação da Rede Hidrográfica
das ilhas Terceira e São Jorge de acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica
para as intervenções nos cursos de água tem como objetivo principal a prevenção das
pressões com o intuito de reduzir e minimizar fenómenos hidrológicos, mitigação dos
efeitos de inundações e

3.180.877,48

FEDER

2.703.745,86

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/01/01

2018/07/31

Portugal

Requalificação da Rede Hidrográfica das Ilhas do Pico e das Flores

Pretende-se com o presente projeto candidatar ao PO Açores 2020 a Requalificação da
Rede Hidrográfica das ilhas do Pico e Flores.A Requalificação da Rede Hidrográfica das
ilhas do Pico e Flores de acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica para as
intervenções nos cursos de água tem como objetivo principal a prevenção das pressões
com o intuito de reduzir e minimizar fenómenos hidrológicos, mitigação dos efeitos de
inundações e uma res

2.940.503,44

FEDER

2.499.427,92

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/12/17

2017/12/20

Portugal

Rede de Telecomunicações de Emergência da RAA

O projeto visa a melhoria da cobertura indoor e maximização da fiabilidade da sua Rede
de Radiocomunicações de modo a ter capacidade, em tempo real, de coordenar os
meios e recursos ao seu dispor e garantir às Corporações de Bombeiros dos Açores
(força privilegiada no Sistema de Proteção Civil dos Açores), às Câmaras Municipais,
Unidades de Saúde e Órgãos do Governo Autónomo dos Açores, uma atuação integrada
e eficaz quer em situações de rotina,

2.180.994,00

FEDER

1.853.844,90

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/05/25

2017/01/16

Portugal

SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL E DE
BOMBEIROS DOS AÇORES (SRPCBA)

Remodelação e Ampliação das Instalações da AHBV´s de Santa
Maria

O projeto foi previsto e concebido de modo a melhorar o nível de proteção das atuais
instalações e dos recursos materiais nelas existentes, em função dos diversos cenários
de catástrofe com probabilidade de ocorrência, dando prioridade às condições de
estacionamento de viaturas e ao armazenamento de equipamento de intervenção em
espaço coberto, de modo a mitigar eficazmente todos os constrangimentos de
segurança e operacionalidade dos meios de so

686.707,66

FEDER

583.701,51

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/05/11

2017/10/15

Portugal

SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL E DE
BOMBEIROS DOS AÇORES (SRPCBA)

A operação de investimento - Requalificação do Quartel da AHBV de Santa Cruz das
Flores - foi concebida de modo a proporcionar instalações condignas e sobretudo
Ampliação e Requalificação do Quartel da AHBV de Santa Cruz das eficientes sob o ponto de vista operacional a todos quantos nelas trabalham
Flores
diariamente, designadamente através das intervenções seguidamente se sintetizam:Da resolução das anomalias construtivas;- Da aplicação de materiais com vista à
melhoria da eficiência energética do imóvel;

647.931,10

FEDER

550.741,43

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/05/07

2017/12/31

Portugal

MUNICIPIO DE PONTA DELGADA

A operação consiste na aquisição de equipamentos para o Serviço Municipal de
Proteção Civil de modo a intervir em caso de acidente grave ou catástrofe,
Protecção Civil de Ponta Delgada - Gestão Operacional de Riscos e designadamente ao nível da organização do teatro de operações, comunicações
de Situações Climáticas Extremas
operacionais em situações de emergência, alojamento temporário de pessoas e
acessibilidade às situações de emergência.O Município de Ponta Delgada apresenta esta
candidatura tendo em conta os desideratos constantes na Es

300.628,69

FEDER

255.534,39

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/11/09

2016/10/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

A Lei 65/2007 de 12 de novembro definiu o enquadramento institucional e operacional
da protecção civil no âmbito municipal, estabelecendo a organização dos serviços
Aumentar a resposta a situações de emergência e de catástrofe no
municipais de protecção civil.Deste modo, a operação pretende dotar o Município de
âmbito do sistema Municipal de Protecção Civil de Angra do
Angra do Heroísmo de um sistema de intervenção nestas matérias com meios humanos
Heroísmo
e materiais devidamente adequados para situações de catástrofe como sismos;
atividade vulcânica; movimentos de verten

167.572,17

FEDER

142.436,34

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/11/03

2017/12/30

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL E DE
BOMBEIROS DOS AÇORES (SRPCBA)

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/10/30

2017/12/29

Portugal

285.967,48

FEDER

243.072,36

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2018/01/29

Portugal

Ampliação do Quartel Bombeiros das Lajes do Pico

A operação de investimento ?Ampliação do Quartel Bombeiros das Lajes do Pico?, foi
concebida com o intuito central de dotar as instalações da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários das Lajes do Pico, de condições manifestamente mais funcionais
e sobretudo mais eficientes do ponto de vista operacional, recorrendo à supressão de
todos os constrangimentos a que actualmente as mesmas se encontram sujeitas, e em
benefício de todos quantos ne

614.288,49

FEDER

522.145,22

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/05/03

2018/09/30

Portugal

85.050,97

FEDER

72.293,32

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/04/01

2017/02/28

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

Requalificação da Rede Hidrográfica dos concelhos de Nordeste,
Povoação e Ribeira Grande - Ilha de S. Miguel

ACORES-05-1810-FEDER-000013

Programa Operacional Regional dos Açores

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

85%

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

Requalificação da Ribeira dos Flamengos no Faial,
Desassoreamento das Ribeiras do Campanário e Ribeira Grande
nas Flores

SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL E DE
BOMBEIROS DOS AÇORES (SRPCBA)

Data Início |
Start Date

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

85%

85%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

2.092.598,15

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FEDER

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

A operação tem como objeto um conjunto de intervenções de Requalificação da Rede
Hidrográfica dos concelhos do Nordeste, Povoação e Ribeira Grande. As intervenções
compreendem: - O amortecimento e retenção de caudais sólidos na Grota da Cancela e
construção de duas passagens hidráulicas nas Ruas Nova e do Moio, reparação dos
estragos na Grota do Cinzeiro ao longo da Rua do Moio e reconstrução dos muros da
Ribeira dos Palames, no concelho do Nord
Pretende-se com o presente projeto candidatar ao PO Açores 2020 a Requalificação da
Ribeira dos Flamengos na ilha do Faial, desassoreamento das Ribeiras do Campanário e
Ribeira Grande na ilha das Flores.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

2.461.880,18

ACORES-05-1810-FEDER-000012

ACORES-05-1810-FEDER-000014

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ACORES-05-1810-FEDER-000015

Programa Operacional Regional dos Açores

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

85%

MUNICIPIO DA MADALENA

Rede de Comunicação Digital Móvel da Madalena

Considerando a necessidade da comunicação em situações de plena manifestação de
riscos, por forma a promover uma melhor coordenação entre o Serviço Municipal de
Proteção Civil e o Serviço Regional de Proteção Civil, nas operações de socorro no
Concelho da Madalena do Pico, revela-se de primordial importância a implementação
de um sistema de comunicações eficiente e fiável.Para que toda a organização funcione
ao nível da Proteção Civil, é essenc

ACORES-05-1810-FEDER-000016

Programa Operacional Regional dos Açores

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

85%

MUNICIPIO DA MADALENA

Regularização do Leito da Ribeira de São Caetano

Descrição em anexo.

276.988,43

FEDER

235.440,17

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2018/05/31

Portugal

Regularização, Reperfilamento e Desobstrução de Ribeiras - Praia
da Vitória

Este projeto prevê a intervenção em diversas ribeiras do concelho. As intervenções são
essencialmente na limpeza e alargamento do leito da ribeira em algumas situações, na
construção de passagens a vau, no melhoramento de acessos a moradias e
propriedades, na pavimentação em betão de alguns troços da ribeira e na construção
ou substituição de passagens hidráulicas.

508.115,22

FEDER

431.897,94

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/05/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VELAS

Aquisição de duas viaturas e uma retroescavadora para o serviço
de Proteção Civil Municipal de Velas

A Proteção Civil é Municipal é cada vez mais uma função de prevenção das
circunstâncias de ocorrência de eventuais sinistros ou acidentes e catástrofes naturais
em detrimento de uma resposta no momento às circunstâncias que se apresentarem
daí a necessidade de aquisição de equipamentos que permitam ultrapassar situações de
emergência

246.700,00

FEDER

209.695,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/08/30

2017/12/30

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

Pretende-se com o presente projeto candidatar ao PO Açores 2020 os Equipamentos
para os Centros de Processamento de Resíduos das ilhas do Pico e Faial.Com a
Equipamentos para os Centros de Processamento de Resíduos das experiência de funcionamento dos Centros de Processamento de Resíduos (CPR),
Ilhas do Pico e Faial
verifica-se a necessidade de aquisição de equipamentos que permitam otimizar a
gestão dos resíduos, por via do incremento da separação, e melhorar os resultados ao
nível das metas de valorização. Concretamente, em

733.080,00

FEDER

623.118,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/05/18

2016/04/01

Portugal

Selagem do Aterro da ilha de Santa Maria e das Lixeiras das ilhas
Flores e Graciosa

Este projeto visa a Selagem e requalificação ambiental do aterro de Santa Maria e das
lixeiras das ilhas da Graciosa e das Flores, promovendo assim a proteção do ambiente e
da saúde humana, prevenindo e reduzindo os impactes adversos decorrentes da
desadequada gestão de resíduos, nomeadamente os efeitos negativos da deposição não
controlada no que se refere à poluição das águas superficiais e subterrâneas, do solo e
da atmosfera.A selagem e req

3.947.245,24

FEDER

3.355.158,45

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/03/02

2017/12/30

Portugal

Selagem das Lixeiras das ilhas de São Jorge e do Corvo

Este projeto visa a Selagem e requalificação ambiental das lixeiras das ilhas de São Jorge
e do Corvo, promovendo assim a proteção do ambiente e da saúde humana, prevenindo
e reduzindo os impactes adversos decorrentes da desadequada gestão de resíduos,
nomeadamente os efeitos negativos da deposição não controlada no que se refere à
poluição das águas superficiais e subterrâneas, do solo e da atmosfera.A selagem e
requalificação destes locais vã

1.928.949,16

FEDER

1.639.606,79

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2014/07/21

2018/05/29

Portugal

1.070.470,89

FEDER

909.900,26

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/07/15

2018/12/31

Portugal

422.535,10

FEDER

359.154,83

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/02/01

2017/02/28

Portugal

1.497.224,90

FEDER

1.272.641,16

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/03/01

2018/12/31

Portugal

Implementação de Recolha Seletiva de Residuos Sólidos no
Concelho da Calheta

Com a elaboração do projecto, que se submete na presente candidatura, o Município da
Calheta pretende implementar e desenvolver, no âmbito das suas competências, o
serviço de recolha selectiva de resíduos por sistema Porta-a-Porta (PaP)
complementado por Ecopontos Comunitários.O serviço em causa terá uma cobertura
de praticamente 100% do território Concelhio, abrangendo inclusive as particulares e
singulares Fajãs e os lugares que, pela orograf

528.995,77

FEDER

449.646,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/03

2017/12/31

Portugal

A candidatura justifica-se pela necessidade de aumentar a recolha de resíduos de
embalagens no concelho, contribuindo para diminuir o seu peso em deposição em
aterro, e indiretamente, potenciar a economia, designadamente, o mercado organizado
de resíduos por via da sua valorização, sob as mais diferentes formas.Deste modo, e
uma vez que o alcançar do desiderato proposto depende diretamente da mudança de
atitude e comportamento da população do c

136.081,64

FEDER

115.669,39

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/04/09

2018/12/31

Portugal

584.103,54

FEDER

496.488,01

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/10

2017/12/31

Portugal

NORDESTE ATIVO E.M., S.A.

Aquisição de Contentores para Recolha Seletiva no Concelho de
Nordeste

Aquisição de contentores para a recolha seletiva, compreende a aquisição de
contentores para recolha seletiva porta a porta de resíduos de embalagem e de
papel/cartão não embalagem e ecopontos (baterias de contentores para deposição
separada de materiais), ecopontos (zonas com grandes contentores que se destinam a
receber separadamente vários resíduos).Os ecopontos são estruturas essenciais para a
melhoria do noso ambiente. Neles podemos depo

150.028,24

FEDER

127.524,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/03/01

2017/10/03

Portugal

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

O projecto é relativo a parte da rede de abastecimento de água do Reservatório das
Grotas II, com a reformulação da rede de abastecimento de água da freguesia de
Rede de abastecimento de água da freguesia de Guadalupe e de
Guadalupe e parte da freguesia de Santa Cruz, que se encontra em avançado estado de
parte da freguesia de Santa Cruz - Rede do reservatório das Grotas
degradação e com elevadas perdas de água associadas. A rede de distribuição de água
II
terá origem no reservatório existente e a remodelar e garantirá a distribuição de água a
toda a população existente na z

663.539,21

FEDER

564.008,33

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/08/01

2018/04/30

Portugal

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Infraestruturas de abastecimento de água no concelho de Ponta
Delgada

O projeto compreende as seguintes intervenções: obra 07/00 - Substituição das
condutas adutoras de Ponta Delgada (PDL) - 11ª, 12ª e 13ª fase; obra 12/05 - Conduta
adutora de Santo António - 4ª fase; obra 02/06 - Construção do reservatório da Cruz de
Pedra, Capelas; obra 08/12 - Construção do reservatório da Pedra Queimada; a obra
18/00 - Ampliação do reservatório de São Vicente Ferreira. A obra 07/00 visa a
substituição de duas condutas adutoras,

1.776.482,58

FEDER

1.510.010,19

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/04/30

2018/06/30

Portugal

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO

Remodelação da ETAR de S. Sebastião

Tendo em conta o normativo legal pretende-se requalificar a ETAR de S. Sebastião. Esta
ETAR, destina-se a receber afluentes de 3900 habitantes no horizonte de projeto
(2005). As obras de construção terminaram em 1980, tendo a ETAR funcionado até ao
período de horizonte, no decurso do qual foram detetados graves problemas estruturais
que levaram à sua desativação. Pretende-se obter um efluente tratado compatível com
o uso em rega baseado num siste

155.597,49

FEDER

132.257,87

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/10/15

2016/12/21

Portugal

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO

A operação é composta por duas componentes, por um lado a remodelação da rede de
distribuição de água na Canada de Belém e Cruz de Regatos, que implicará a construção
Remodelação da rede de distribuição de água na Canada de Belém
de 3563 m de novas condutas de adução/distribuição, e por outro a ampliação da rede
e Cruz de Regatos e Ampliação da rede de adução aos reservatórios
de adução aos reservatórios 7R1, 5R1 e 5R2, incluindo a execução de um reforço de
7R1, 5R1 e 5R2
adução que consistirá na construção de 5450 m de novas condutas de adução e
distribuição.

806.255,41

FEDER

685.317,10

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/04/01

2016/12/31

Portugal

A intervenção tem enquadramento no Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos
Açores, uma vez que visa cumprir os objetivos ambientais e estratégicos de assegurar o
fornecimento em quantidade suficiente de água de origem superficial e subterrânea de
boa qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável, equilibrada e
equitativa da água, e de promover o consumo sustentável dos recursos hídricos,
assegurando uma gestão eficaz e eficien

314.932,19

FEDER

267.692,36

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/12/31

2018/02/03

Portugal

347.920,00

FEDER

295.732,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/07/21

2016/09/30

Portugal

ACORES-05-1810-FEDER-000017

ACORES-05-1810-FEDER-000018

ACORES-06-1911-FEDER-000001

ACORES-06-1911-FEDER-000002

ACORES-06-1911-FEDER-000003

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

5-Alterações climáticas e prevenção e
gestão de riscos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

ACORES-06-1911-FEDER-000004

Programa Operacional Regional dos Açores

6-Ambiente e eficiência dos recursos

85%

MUNICIPIO DE PONTA DELGADA

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DE PONTA DELGADA RESÍDUOS URBANOS

Os investimentos propostos vêm na sequência da política ambiental que o Município
prossegue. Como forma de dar consistência ao seu próprio Programa de Gestão
Ambiental, verificado pelo registo EMAS (certificação europeia de sistema de gestão
ambiental), para implementar a operação é indispensável adquirir um conjunto de
equipamentos, nomeadamente viaturas de recolha de resíduos urbanos adaptadas às
caraterísticas das vias e tipo de resíduos a rec

ACORES-06-1911-FEDER-000006

Programa Operacional Regional dos Açores

6-Ambiente e eficiência dos recursos

85%

PRAIA AMBIENTE, E.M.

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho da Praia da
Vitória

A operação consiste no reforço da rede municipal de ecopontos e oleões, na aquisição
de uma viatura de recolha de resíduos recicláveis e da realização de uma campanha de
sensibilização e educação ambiental.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO

Este Projeto tem como objetivo dotar o Concelho de Angra do Heroísmo de um sistema
integrado para corresponder ao especificado no Plano Estratégico de Gestão de
Resíduos dos Açores, disponibilizando locais para armazenamento temporário de
Projeto de Implementação do PAYT (princípio do poluidor pagador)
resíduos e a implementação de um sistema de tarifa variável, o PAYT que aplica
princípio do poluidor pagador e o conceito da responsabilidade partilhada. Para tal será
necessário a aquisição de equipamentos, tec

ACORES-06-1911-FEDER-000007

ACORES-06-1911-FEDER-000008

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

85%

85%

MUNICÍPIO DE CALHETA - SÃO JORGE

ACORES-06-1911-FEDER-000010

Programa Operacional Regional dos Açores

6-Ambiente e eficiência dos recursos

85%

MUNICIPIO DE PONTA DELGADA

Resíduos Urbanos - Uma Nova Visão - Estudos e Sensibilização

ACORES-06-1911-FEDER-000011

Programa Operacional Regional dos Açores

6-Ambiente e eficiência dos recursos

85%

MUNICÍPIO DE VELAS

Rede de recolha seletiva de resíduos do Concelho de Velas, Ilha de Implantação de um sistema de recolha de seletiva de resíduos com abrangência a todas
S. Jorge
as Freguesias do Concelho, abrangendo 100% da população.

ACORES-06-1911-FEDER-000012

ACORES-06-2012-FEDER-000001

ACORES-06-2012-FEDER-000002

ACORES-06-2012-FEDER-000003

ACORES-06-2012-FEDER-000004

ACORES-06-2012-FEDER-000005

ACORES-06-2012-FEDER-000006

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS FLORES

Reforço do Abastecimento de Água ao Lugar da Ponta Ruiva

MUNICÍPIO DO CORVO

A operação visa a recuperação da 1.ª Lagoa artificial do Corvo, que havia ficado
inoperacional na sequência de condições atmosféricas adversas. A Lagoa será dotada de
Reparação do Sistema de Impermeabilização da 1ª Lagoa Artificial novos materiais essenciais para o seu bom funcionamento e cabal operacionalidade,
do Corvo
nomeadamente uma nova tela, geotêxteis. Os trabalhos necessários à boa execução da
obra consistem na demolição de pavimentos e muros, de forma a poder fixar a nova
tela, regularização do fundo e talude
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-06-2012-FEDER-000007

ACORES-06-2012-FEDER-000008

ACORES-06-2012-FEDER-000009

ACORES-06-2012-FEDER-000011

ACORES-06-2012-FEDER-000012

ACORES-06-2012-FEDER-000013

ACORES-06-2012-FEDER-000014

ACORES-06-2012-FEDER-000015

ACORES-06-2012-FEDER-000016

ACORES-06-2012-FEDER-000017

ACORES-06-2012-FEDER-000018

ACORES-06-2013-FEDER-000001

ACORES-06-2013-FEDER-000002

ACORES-06-2013-FEDER-000003

ACORES-06-2013-FEDER-000004

ACORES-06-2114-FEDER-000001

ACORES-06-2114-FEDER-000002

ACORES-06-2114-FEDER-000003

ACORES-06-2114-FEDER-000004

ACORES-06-2114-FEDER-000005

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Realização de três sondagens de pesquisa e captação de água
subterrânea para abastecimento do Município de São Roque do
Pico

Realização de três sondagens de pesquisa e eventual captação para reforço estratégico
do abastecimento de água ao município de São Roque do Pico (Açores), com: (i) a
realização de furo(s) de captação de água subterrânea que assegure um reforço de
caudais da ordem de 25 m3 /h (cerca de 7 L/s) ao sistema de abastecimento de Santa
Luzia, na zona poente do município, e, (ii) a realização de furo(s) de captação de água
subterrânea que assegure um refo

319.317,62

FEDER

271.419,98

Reabilitação da rede de águas do concelho de Velas
(furo/reservatórios/estações elevatórias e nascentes)

A Câmara Municipal de Velas, em conformidade com o Plano de Gestão da Região
Hidrográfica dos Açores 2016-2020, tem vindo a implementar as medidas necessárias à
monitorização de perdas de águas e beneficiação das redes de abastecimento de água
para consumo humano.A operação prevê implementar um novo furo na Fajã de Santo
Amaro/Queimada; proceder à substituição de condutas (5,28 km); reabilitar os
reservatórios e estações elevatórias do Concelho

1.311.680,00

FEDER

MUNICIPIO DA MADALENA

Reabilitação, Ampliação e Modernização da Rede de
Abastecimento de Águas da Madalena

A operação consiste num conjunto de intervenções a realizar na rede de abastecimento
pública de águas, no sentido de otimizar os recursos hídricos do concelho e
infraestruturas associadas à sua exploração. Neste sentido justificam-se as seguintes
intervenções como forma de combater desperdícios de água: Substituição de troços
problemáticos em que ocorrem perdas significativas, por insuficiente capacidade da
tubagem (troço 02, troço 26); Imperme

832.476,32

MUNICÍPIO DA HORTA

O projecto da Envolvente da Cônsul Dabney inclui a execução do saneamento básico
deste arruamento e da sua envolvente, nomeadamente através da construção de,
Execução dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Drenagem aproximadamente, 1500 ml de rede de distribuição de água, 1400 ml de coletores de
de Águas Residuais da área envolvente à Cônsul Dabney
águas residuais domésticas e 1800 ml de coletores de águas residuais pluviais.
Associado a estas redes estão todas as infra-estruturas necessárias ao seu correcto
funcionamento, como sejam: sistema de controlo

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/03/01

2018/04/20

Portugal

1.114.928,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/07

2017/12/31

Portugal

FEDER

707.604,87

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2019/01/31

Portugal

993.948,29

FEDER

844.856,05

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/01

2017/11/30

Portugal

MUNICIPIO DA RIBEIRA GRANDE

Este projeto é relativo à execução de infraestruturas de saneamento nas freguesias do
Pico da Pedra, Ribeira Seca e Maia. No Pico da Pedra a intervenção será na Avenida da
Execução de Infraestruturas de Saneamento nas Freguesias de Pico Paz e na Ribeira Seca será na Rua do Mourato, prevê-se a construção de uma rede de
da Pedra, Ribeira Seca e Maia
distribuição de águas nova, bem como uma rede residual de águas pluviais e de águas
domésticas e respectiva fossa séptica e sumidouros. Na Maia a intervenção será na
Grota da Pedra Queimada, e pr

510.364,09

FEDER

433.809,48

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/12/07

2018/07/16

Portugal

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO

Rede de Águas na Canada do Porto ? Execução de uma rede de abastecimento de água
em PEAD, incluindo a execução de ramais, válvulas redutoras de pressão e execução de
Remodelação de Rede de Distribuição de Água em Diversos
caixa de estrada. Será instalada uma rede provisória, destinada ao abastecimento de
Arruamentos - Canada do Porto (Cinco Rbeiras), Canada das Almas
água às habitações existentes.Rede de água na Canada das Almas - Execução de uma
(São Pedro) e Caminho da Esperança (Feteira)
rede de abastecimento de água em PEAD PN10 ao longo da Canada das Almas, com
ligação às redes existentes no local

187.636,75

FEDER

159.491,24

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

PRAIA AMBIENTE, E.M.

A operação designada ? Adução e Abastecimento de Água Santa Rita/Juncal ?,
promovida pela Praia Ambiente, E.M., enquadra-se na tipologia de investimentos do
Adução e abastecimento de água Santa Rita/Juncal no Concelho da Eixo Prioritário 6 ? Ambiente e Eficiência dos Recursos, Prioridade de Investimento 6.2 ?
Praia da Vitória
?Investimento no setor da água para satisfazer os requisitos do acervo da União em
matéria de ambiente e para satisfazer as necessidades de investimento que excedam
esses requisitos, identificados pelos

1.878.830,16

FEDER

1.597.005,64

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/01

2018/12/31

Portugal

NORDESTE ATIVO E.M., S.A.

Reforço de abastecimento de água à freguesia da Lomba da
Fazenda, Vila e Pedreira, construção de nova adutora, utilização
das atuais nascentes e captação superficial de 2 águas e adutora da
Tronqueira

1.423.135,66

FEDER

1.209.665,31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/12/22

2018/07/10

Portugal

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO

Execução da ampliação da Rede de Abastecimento de Água em Santa Luzia, Santo
Amaro e Baía de Canas, em São Roque do Pico, Ilha do Pico.Estes lugares não se
Abastecimento de água a Santa Luzia (Cabrito), Santo António
encontram dotados com infraestruturas públicas de rede de abastecimento de água.
(Carregadouro), Prainha (Baía de Canas) e Santo Amaro (Ramal) no
Assim sendo, entendeu a Câmara Municipal de São Roque do Pico, na qualidade de
concelho de São Roque do Pico
entidade gestora do sistema de abastecimento público de água deste concelho garantir
a melhoria da qualidade do serviço nos termos

514.574,36

FEDER

437.388,21

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/03

2018/08/31

Portugal

1.023.454,57

FEDER

869.936,38

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

765.264,60

FEDER

650.474,91

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/12

2018/06/15

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO

MUNICÍPIO DE VELAS

Nome da Operação | Operation Name

O subsistema de abastecimento de água da Lomba da Fazenda/Vila/Pedreira
servirá uma população estimada de 2.216 habitantes no ano horizonte do Plano, com
um consumo médio diário de 469 m3/dia e de 593 m3/dia no mês de maior consumo.
(pág.106)Este projeto visa colmatar as principais carências identificadas e existentes,
nomeadamente à falta de água nas nascentes que abastecem o Reservatório do
Tabuleiro ao longo de todo o ano,

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Remodelação do Sistema de Drenagem de Águas Residuais da
Cidade de Angra do Heroísmo

A criação de uma nova estação elevatória na Praça de Touros que irá intercetar a
conduta elevatória existente, permitindo reduzir a altura de elevação e,
consequentemente, o encargo energético com a bombagem;A execução de um novo
coletor doméstico que permite desviar o efluente doméstico junto ao Largo de São
Bento, encaminhando-o de modo gravítico até à nova estação elevatória da Praça de
Touros;A execução de um novo coletor doméstico que ir

Sistema de Saneamento de Águas Residuais Domésticas e de
Abastecimento de Água do Lugar da Feteira Pequena

A concretização do presente investimento permitirá dotar a Feteira Pequena de redes
públicade drenagem de águas residuais integralmente separativas e encaminhar os
caudais aíproduzidos a tratamento final adequado. Permitirá, igualmente, reduzir as
perdas de água nas redes de distribuição.A implementação da presente operação
permitirá abranger com rede pública separativa deáguas residuais e uma nova rede de
distribuição de água uma área on

Rede de Monitorização das Massas de Água

Pretende-se com o presente projeto candidatar ao PO Açores 2020 a Rede de
Monitorização das Massas de Água.A Rede de Monitorização visa a classificação dos
estados ecológico e químico das águas superficiais e do estado químico das águas
subterrâneas, assim como validar e consolidar as condições de referência e o sistema de
classificação do estado das massas de água relevantes interiores e de transição da
Região Hidrográfica dos Açores (RH9).

1.162.288,94

FEDER

987.945,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/16

2018/12/30

Portugal

Rede de Monitorização do Ciclo Hidrológico

A implementação de uma rede hidrometeorológica, com automatização das estações e
teletransmissão de dados, permite a aquisição e disponibilização em tempo real de
informação e conhecimento relevante para a otimização, planeamento e gestão dos
recursos hídricos, de forma eficiente e eficaz, minimizando recursos e maximizando os
benefícios decorrentes de um conhecimento técnico e científico permanente e
atualizado. Além do conhecimento detalhado e

1.027.416,68

FEDER

873.304,18

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/06/03

2018/12/31

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

Execução do Desvio dos Afluentes da Ribeira do Salto da Inglesa

A execução do desvio dos afluentes da Ribeira do Salto da Inglesa localizada nas Furnas,
concelho de Povoação, ilha de São Miguel, é abrangida pelo Plano de Ordenamento da
Bacia Hidrográfica da Lagoa das Furnas (POBHLF), enquanto instrumento de gestão
territorial de natureza especial, que tem como principal objetivo compatibilizar os usos
e as atividades humanas com a proteção e valorização ambiental da bacia hidrográfica e
com a recuperação da q

1.840.120,99

FEDER

1.564.102,84

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/06/04

2018/03/03

Portugal

SOCIEDADE DE GESTÃO AMBIENTAL E
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA - AZORINA, S.A.

Esta operação consiste numa intervenção em 56ha de pastagem e floresta, à qual
acrescem 5ha de linhas de água, onde serão aplicados os pressupostos e objetivos do
Valorização de uma área de intervenção do Plano de Ordenamento
Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Furnas: substituição do
da Bacia Hidrográfica das Furnas - Contributo para a melhoria da
coberto vegetal para redução do escoamento superficial, redução da compactação do
qualidade da água da Lagoa das Furnas
solo e aumento da drenagem do solo e consequentemente melhoria da qualidade do
estado trófico da água da lagoa

491.090,00

FEDER

417.426,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/31

2018/12/31

Portugal

910.051,52

FEDER

773.543,79

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2014/12/16

2017/03/31

Portugal

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO

NORDESTE ATIVO E.M., S.A.

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

A operação visa a construção de um edifício denominado de Casa dos Fósseis, no centro
histórico de Vila do Porto, anexo ao Centro de Interpretação Ambiental Dalberto
Pombo, no qual ficará exposto o espólio geológico e paleontológico da ilha. Na Casa dos
Fósseis existirá uma exposição, constituída por uma base com 10 módulos que contam
a história geológica da ilha de Santa Maria. Por outro lado pretende-se aproveitar um
armazém desativado, adapt

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

Casa dos Fósseis, incluindo exposição, e adaptação de armazém
para exposição da cultura da vinha do Pico

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

A Fábrica da Baleia mantém-se como um dos melhores exemplares da extinta indústria
baleeira açoriana, essencial para a compreensão histórica, económica e social dessa
Adaptação da Fábrica da Baleia de Porto Pim a Núcleo Museológico
atividade.Pretende-se a adaptação da Fabrica da Baleia de Porto Pim a um núcleo de
| Zona de apoio à descida da montanha do Pico e área de
museologia assente na Arqueologia Industrial, tendo como objetivos a salvaguarda,
estacionamento de viaturas
estudo e divulgação do património baleeiro do Faial, requerendo uma intervenção que
veja o complexo como um todo e i

1.390.906,78

FEDER

1.182.270,76

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2014/11/06

2017/12/29

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

A par das obras de reabilitação e ampliação de valências do núcleo de Santo André do
Museu Carlos Machado, as suas exposições de longa duração explicitam o crescimento
Museu Carlos Machado - Núcleo de Santo André Edifício Principal da cidade de Ponta Delgada, a partir do convento onde está instalado, redesenham a
1ª Fase - Áreas Expositivas de Longa Duração
museografia etnográfica tradicional nas vertentes da terra, do mar e do espírito e
mostram as vastas coleções de história natural de diferentes formas.

735.822,83

FEDER

625.449,41

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/10/28

2017/03/31

Portugal

564.909,15

FEDER

480.172,78

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/11/27

2017/08/11

Portugal

2.210.792,00

FEDER

1.879.173,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/02/19

2018/12/28

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

Reabilitação da Igreja de Santa Bárbara das Manadas - Velas - São
Jorge

A intervenção no edifício, envolve a reformulação da cobertura, que sofreu um
deslizamento e consequente compressão sobre os caixotões pintados, o restauro dos
elementos decorativos, dos quais se realça as esculturas da autoria do Mestre de S.
Jorge e a conceção de uma museografia explicativa do seu valor e da intervenção,
fundamental para a compreensão de um dos imóveis mais referenciados e mais
visitados pelos que chegam à ilha de São Jorge.

Casa dos Vulcões

Pretende-se com o presente projeto candidatar ao PO Açores 2020 a construção da
Casa dos Vulcões, incluindo exposição.Pretende-se a construção de um edifício
denominado de Casa dos Vulcões, no Lajido de Santa Luzia, um pequeno aglomerado
rural cuja génese está ligada ao cultivo da vinha e da figueira e que se encontra situado
em plena Paisagem da Vinha, classificada como Património da Humanidade pela
UNESCO em 2004.O local proposto para a Cas
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-06-2114-FEDER-000006

ACORES-06-2114-FEDER-000007

ACORES-06-2215-FEDER-000001

ACORES-06-2215-FEDER-000003

ACORES-06-2215-FEDER-000005

ACORES-06-2215-FEDER-000008

ACORES-06-2215-FEDER-000009

ACORES-06-2316-FEDER-000001

ACORES-06-2316-FEDER-000002

ACORES-06-2316-FEDER-000006

ACORES-06-2316-FEDER-000007

ACORES-06-2316-FEDER-000009

ACORES-06-2316-FEDER-000010

ACORES-06-2316-FEDER-000011

ACORES-06-2316-FEDER-000012

ACORES-06-2316-FEDER-000015

ACORES-06-2316-FEDER-000021

ACORES-06-2316-FEDER-000022

ACORES-06-2316-FEDER-000024

ACORES-07-2756-FEDER-000001

ACORES-07-2756-FEDER-000003

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

6-Ambiente e eficiência dos recursos

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Ecomuseu do Corvo - Reabilitação de Edifício e Projeto
Museográfico - Museu do Tempo

Recuperação e adaptação de edifício localizado no núcleo antigo da Vila do Corvo a
Ecomuseu na Vila do Corvo. Recuperação de um edifício constituído por planta
retangular de dois pisos com cobertura em telhado de duas águas revestidas a telha
cerâmica de meia-cana, rematada em beirado simples. As paredes estruturais são de
alvenaria em pedra aparelhada à vista. Os vãos são em madeira pintada, sendo as
janelas de peito com caixilhos de guilhotina.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

309.252,22

FEDER

262.864,39

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

Novo Polo de Vila do Porto do Museu de Santa Maria

Criação de um polo do Museu de Santa Maria em Vila do Porto, principal núcleo
populacional, reabilitando e ampliando construções históricas. A temática do novo polo
versará a ilha no contexto histórico e geológico, apontando-a como a primeira a ser
descoberta e povoada, como porta de entrada para conhecer o arquipélago, explicando
a aventura da travessia do atlântico, a emoção de chegar a outro lugar, as formas de
ocupação territorial, as cultur

1.604.800,01

FEDER

1.364.080,01

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/29

2017/12/31

Portugal

Rede de Observação e Recuperação de Aves dos Açores

Pretende-se com o presente projeto candidatar ao PO Açores 2020 a Rede de
Observatórios de Aves dos Açores.O Projeto tem duas vertentes:?Operacionalizar uma
Rede de Observação de Aves dos Açores, onde estejam definidos roteiros
Interpretativos para todas as ilhas, um Guia Ornitológico, código de boas práticas,
promover um curso de formação destinado a operadores turísticos e a elaboração de
um website;?Dotar os três grupos das Ilhas d

337.051,30

FEDER

286.493,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2015/01/30

2018/11/30

Portugal

Recuperação de Espécies e Habitats Prioritários - 2014/2017

Pretende-se com o presente projeto candidatar ao PO Açores 2020 a Recuperação de
Espécies e Habitats Prioritários 2014-2017.O projeto irá promover ações de controlo
das invasões biológicas de forma a garantir a manutenção da biodiversidade.O projeto
visa ainda possibilitar a preparação e desenvolvimento de um Programa de
Monitorização, Conservação e Gestão do Património Natural dos Açores, promovendo
ações de conservação dos habitats naturais

2.604.934,97

FEDER

2.214.194,72

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2014/05/20

2019/03/03

Portugal

Programa Estratégico para o Ambiente Marinho dos Açores
(PEAMA)

O projeto foi estruturado em dez tarefas, que agregam as vertentes de atuação
prioritárias, no âmbito das linhas estratégicas para o Ambiente Marinho dos Açores.
Nesse sentido este projeto visa a prossecução das políticas conducentes à
implementação da Diretiva Quadro Estratégia Marinha na Região. As tarefas a
implementar consistem no programa BALA; Na promoção do Programa Invasoras
Marinhas nos Açores (PIMA); Criação e implementação de programas

720.464,43

FEDER

612.394,77

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2015/11/30

2018/12/31

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

Recuperação e remodelação dos trilhos tradicionais na Fajã do
Santo Cristo

Pretende-se com o presente projeto candidatar ao PO Açores 2020 a recuperação e
remodelação dos trilhos tradicionais na Fajã do Santo Cristo.Para a execução financeira
da candidatura foi constituído um apoio financeiro à Câmara Municipal da Calheta
através do contrato ARAAL n.º11/2016 de 27 de setembro, no âmbito do projeto de
recuperação e remodelação dos trilhos tradicionais no interior da Fajã de Santo Cristo.

309.085,91

FEDER

262.723,02

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/10/23

2018/10/25

Portugal

85%

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

Pretende-se com o presente projeto candidatar ao PO Açores 2020 a candidatura
denominada Intervenção de contenção e prevenção dos riscos e ameaças sobre áreas
Intervenção de contenção e prevenção dos riscos e ameaças sobre
sensíveis, valores naturais e ecossistemas na Fajã do Santo Cristo.Para a execução
áreas sensíveis, valores naturais e ecossistemas na Fajã do Santo
financeira da candidatura foi constituído um apoio financeiro à Câmara Municipal da
Cristo
Calheta através do contrato ARAAL n.º11/2016 de 27 de setembro, no âmbito do
projeto da instalação de uma zona de apoio, a

464.914,09

FEDER

395.176,98

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2018/01/04

2018/12/28

Portugal

85%

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanashabitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
Eixo 6-PI 6.5
deintermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
CENTRAL
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

1.445.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/04/13

2023/12/31

Portugal

85%

Reconversão do Centro da Vila da Madalena do Pico

O presente projeto visa a Reconversão do Centro da Vila da Madalena, mais
concretamente da zona do Cais Antigo, Praça Cardeal Costa Nunes, Rua Carlos Dabney,
Rua Prudêncio da Silva e Rua Visconde Leite Perry.

637.591,76

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/01

2017/12/31

Portugal

REABILITAÇÃO URBANA DA SEDE DE CONCELHO DE VELAS, ILHA
DE S. JORGE

O projeto de ?Reabilitação urbana da sede de Concelho de Velas, Ilha de São Jorge?,
visa a melhoria das condições de vida, de segurança da circulação pedonal e rodoviária,
de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, de iluminação e de atratividade
da Vila das Velas, com a consequente melhoria da qualidade ambiental e qualidade de
vida da população do Concelho de Velas.

771.394,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/11/25

2017/12/31

Portugal

Construção de um espaço de recreio e lazer das piscinas naturais
do Altio

A presente operação caracteriza-se pela reabilitação de um terreno próximo da mais
importante zona balnear de Santa Cruz das Flores. No terreno será construído um
espaço de lazer que será consituido por três zonas distintas, mas articuladas,
nomeadamente um parque de merendas, um parque de campismo com um edifício de
apoio e uma zona de parque infantil.A operação é ainda constituida pelas seguintes
componentes: - Aquisição do terreno; - Contra

357.901,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2014/09/04

2017/09/30

Portugal

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

Requalificação das Calçadas do Centro Histórico da Vila, dos Pauis
e Espaços Envolventes

Requalificação da rede viária do núcleo central do Centro Histórico de Santa Cruz,
incluindo ainda a requalificação dos Pauis e espaços ajardinados circundantes.
Contemplará sinalização horizontal das vias, passadeiras e estacionamentos, assim
como a construção ou requalificação das transições em pedra de basalto entre a
calçada e o pavimento betuminoso. A intervenção visará ainda criar acessos a pessoas
com mobilidade reduzida, nomeadamente pe

485.450,62

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/08/01

2018/10/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Reabilitação de Espaços Públicos na Zona Classificada incluindo
Jardim Duque da Terceira e criação do Percurso Pedestre
Relvão/Fanal

O presente projeto destina-se à recuperação das Calçadas da Zona Classificada. Este
projeto abrange vários arruamentos na Zona Classificada.Inclui ainda o alargamento do
Jardim Duque da Terceira e construção do percurso pedestre Relvão/Fanal.

1.555.225,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/05/01

2018/08/31

Portugal

Requalificação da Via Marginal no troço de Santa Clara

A candidatura visa requalificar o espaço público compreendido entre o Terminal de
Combustíveis da Nordela e a rotunda de Santa Clara, através do reperfilamento das
vias, do reordenamento do estacionamento, da melhoria das condições de circulação
pedonal e da introdução de equipamento e mobiliário urbano, de sinalética e
sinalização adequadas, da eliminação elementos dissonantes do conjunto urbano em
causa, nomeadamente substituindo cabos de alim

758.277,81

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2014/07/14

2017/12/31

Portugal

PIRUS - Intervenções na Orla Marítima de Vila Franca do Campo

A presente candidatura enquadra-se nos projetos de intervenção na orla marítima de
Vila Franca do Campo, na zona delimitada, conforme preconizado no Plano Integrado de
Regeneração Urbana Sustentável de Vila Franca do Campo. Assim, as intervenções
previstas consistem em:- Requalificação da Avenida Vasco da Silveira através do
reperfilamento da via e ampliação do espaço destinado à circulação pedonal, em
conceito de promenade;- Criação e orde

324.495,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/15

2017/12/31

Portugal

PIRUS - Intervenção de Regeneração Urbana da Praia da Vitória

A operação abrange a reabilitação dos seguintes edifícios: Paços do Concelho, Escola
?Beira-mar? ? Centro de Promoção de Conteúdos, Casa José Silvestre Ribeiro, casa
Museu Vitorino Nemésio, Casa da Roda, Muralha da cidade. Abrange ainda a
reabilitação de calçadas na Rua do Hospital e da Rua Conselheiro Constatino José
Cardoso.Está prevista a construção do Terminal Rodoviário da Praia da Vitória,
estrutura pública de natureza logística, que ajud

945.380,79

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/03/15

2018/12/31

Portugal

Requalificação da Praça do Museu dos Baleeiros

O projeto a desenvolver insere-se numa área que compreende a Praça dos Baleeiros e
áreas adjacentes, desde a Casa dos Botes até ao Jardim da Baleia. A intervenção baseiase fundamentalmente na requalificação/remodelação daquela zona urbana com
reordenamento de áreas pedonais, estacionamento e arruamentos, bem como a
criação de pontos de paragem para fruição, quer do edificado histórico, quer de toda a
estrutura ecológica envolvente (Plataforma ma

589.065,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/27

2018/11/30

Portugal

Intervenção no ambiente urbano - Reabilitação de Edifícios

A operação abrange a reabilitação de três edifícios, conforme previsto no PIRUS de
Ponta Delgada:- Biblioteca Municipal Ernesto do Canto: A intervenção incide sobre o
edifício da biblioteca municipal (antiga escola primária) que apresenta, em termos
gerais, boas condições de estabilidade, apesar da deterioração dos elementos que o
compõem. A cobertura é sustentada por uma estrutura de madeira com um elevado
nível de degradação apresentando evid

634.329,01

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/12

2018/12/31

Portugal

Revitalização do antigo mercado da Ribeira Grande

A Operação incide sobre o Mercado da Ribeira Grande e engloba 3 componentes: (i)
Estudos, Pareceres e Consultoria, correspondente à elaboração do PIRUS do concelho
da Ribeira Grande; (ii) Projeto Técnico, que agrega os projetos necessários à obra de
revitalização do Mercado Municipal e (iii) Construção, relativa à obra de requalificação
do Mercado, que contempla intervenções ao nível da arquitetura (edifício e recinto) e
das infraestruturas.

446.987,99

FEDER

379.939,79

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/03/09

2018/06/30

Portugal

O projeto contempla as componentes de construção e de revisão de preços da
construção das empreitadas de ?ESTABILIZAÇÃO DOS TALUDES DE UM TROÇO DE
ESTRADA REGIONAL, NA ILHA DO CORVO?, de INTERVENÇÃO NOS CIRCUITOS
LOGÍSTICOS TERRESTRES DO CORVO NOS TROÇOS DA ESTRADA LESTE, ENTRE A LOMBA
DO PICO JOÃO DE MOURA E A LOMBA DO GALVÃO, E A LOMBA DO RODIAS E O PICO
JOÃO DE MOURA, de INTERVENÇÃO NOS CIRCUITOS LOGÍSTICOS TERRESTRES DAS
FLORES ? NOS TROÇO

2.821.606,19

FEDER

2.398.365,26

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2015/05/18

2018/08/31

Portugal

711.178,20

FEDER

604.501,47

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2015/03/12

2016/08/06

Portugal

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E
FLORESTAS

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

MUNICIPIO DA MADALENA

MUNICÍPIO DE VELAS

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS FLORES

MUNICIPIO DE PONTA DELGADA

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA

MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO

MUNICIPIO DE PONTA DELGADA

MUNICIPIO DA RIBEIRA GRANDE

85%

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS Intervenção nos circuitos logísticos terrestres da ilhas Flores e
PÚBLICAS
Corvo

85%

A operação consiste numa intervenção de um troço da Estrada Regional n° 1-1.ª, nos
Intervenção na ligação interconcelhia Povoação - Nordeste,
concelhos de Povoação e Nordeste, entre Água Retorta e Garcias, com 3.2 km de
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
Reabilitação do troço da ER 1-1ª, entre Garcias e Água Retorta (do extensão e uma largura de 5.60 m, integrando, na sua generalidade, trabalhos de
PÚBLICAS
Km 0,00 ao Km 3,2)
pavimentação, sinalização rodoviária vertical e horizontal, bem como a instalação de
guardas de segurança em toda a extensão da zona a intervir.

3.344.750,05

750.107,95

907.523,06

421.060,51

571.118,38

1.829.677,14

892.091,54

381.758,82

1.112.212,70

693.018,50

746.269,42

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-07-2756-FEDER-000004

ACORES-07-2756-FEDER-000005

ACORES-07-2756-FEDER-000006

ACORES-07-2756-FEDER-000007

ACORES-07-2756-FEDER-000008

ACORES-07-2756-FEDER-000009

ACORES-07-2756-FEDER-000010

ACORES-07-2756-FEDER-000011

ACORES-07-2756-FEDER-000012

ACORES-07-2756-FEDER-000013

ACORES-07-2756-FEDER-000014

ACORES-07-2756-FEDER-000015

ACORES-07-2857-FEDER-000001

ACORES-07-2857-FEDER-000002

ACORES-07-2857-FEDER-000003

ACORES-07-2857-FEDER-000004

ACORES-07-2857-FEDER-000005

ACORES-07-2857-FEDER-000006

ACORES-07-2857-FEDER-000007

ACORES-07-2857-FEDER-000008

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

7-Transportes sustentáveis e
principais redes de infraestruturas

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Intervenção nos circuitos logísticos terrestres de Santa Maria SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
Reabilitação de um troço da ER entre o Arrebentão e a Vigia da
PÚBLICAS
Areia, S. Lourenço

A operação consiste na requalificação da E.R. entre o Arrebentão e a Vigia da Areia (São
Lourenço) sito na ilha de Santa Maria numa extensão total de 3.354m, sendo que na
zona litoral da Baía de São Lourenço (num comprimento de 1.029m) a intervenção
apenas considera a sinalização vertical e horizontal.Para além da requalificação da
estrada, estão previstos trabalhos de colocação de sinalização vertical e horizontal em
toda a sua extensão (desde

685.119,06

FEDER

582.351,20

Intervenção nos circuitos logísticos terrestres de S. Miguel SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
Reabilitação e beneficiação de um troço da ER 1 -1.ª, entre o
PÚBLICAS
Rosário (Ribeira Grande) e a Ribeirinha

Esta operação consiste numa intervenção a efetuar na Estrada Regional nº 1-1ª, entre o
Largo do Rosário, na Freguesia da Matriz da Ribeira Grande, e a rotunda do nó do IPO
na Freguesia da Ribeirinha, numa extensão de 2.4 km.A operação integra, trabalhos de
construção de novo sistema de drenagem, uma vez que o atual troço apresenta graves
problemas de drenagem e trabalhos de pavimentação, com a aplicação de nova camada
de desgaste em toda a exte

598.993,81

FEDER

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS Beneficiação de um troço da ER nº 3-2ª da ilha do Pico (estrada
PÚBLICAS
longitudinal), entre o km 12,33 e o km 22,99

A E.R.N.º3-2ª, desenvolve-se entre a Vila da Madalena e o km 10,5 da E.R.N.º22ª(Transversal), numa extensão de 23,1 quilómetros. O troço a reabilitar começa ao
km12,33 e prolonga-se até ao km22,99, numa extensão total de 10,66 km. A
intervenção consiste em regularizações, aplicação de tapete betuminoso, construção de
poço absorvente para sumidouro de águas pluviais e pinturas de pavimento, bem assim
a construção de um muro de suporte em betão

1.463.495,00

85%

Intervenção nos circuitos logísticos terrestres da ilha Graciosa SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
Reabilitação e beneficiação de um troço da ER nº 1-2ª, entre a
PÚBLICAS
Limeira e o Porto Afonso

A operação refere-se à intervenção num troço da E.R. 1-2ª compreendido entre o local
da Limeira e o Porto Afonso, localizado na zona Oeste da Ilha Graciosa numa extensão
de 9.385 metros.A via existente necessita de ser melhorada, uma vez que apresenta
vários problemas, ao nível do pavimento, da sinalização e do equipamento de
segurança.Com esta operação pretende-se conferir maior conforto e segurança a esta
estrada a qual será dotada dos meio

% cofinanciamento |
% EU funding

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2014/09/10

2018/05/07

Portugal

509.144,74

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2015/06/09

2018/05/07

Portugal

FEDER

1.243.970,75

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2015/10/19

2017/06/30

Portugal

1.003.767,00

FEDER

853.201,95

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2015/03/31

2017/06/30

Portugal

85%

O projeto contempla as componentes de construção e de revisão de preços da
construção da empreitada de ?Construção do acesso ao Porto de Pescas de Vila Franca
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS Construção do acesso ao Porto de Pescas de Vila Franca do Campo, do Campo, ilha de S. Miguel, que se traduz na construção de um novo arruamento que
PÚBLICAS
ilha de S. Miguel
passa pela ocupação do espaço aéreo da Marina da Vila no prolongamento da Rua da
Marina? que a Norte, via ?Avenida da Europa?, assegura uma ligação directa à recém
inaugurada SCUT.

1.987.208,43

FEDER

1.689.127,17

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2016/05/02

2017/07/31

Portugal

85%

O projeto contempla as componentes de construção e de revisão de preços da
Intervenção nos circuitos logísticos terrestres da ilha Terceira ?
construção da empreitada de Intervenção nos circuitos logísticos terrestres da Terceira
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
Reabilitação e Beneficiação da Estrada Regional n.º 5 ? 2.ª, em São ? Reabilitação e Beneficiação da Estrada Regional n.º 5 ? 2.ª, em São Brás e Lajes, que
PÚBLICAS
Brás e Lajes
se traduz na reabilitação do pavimento da via e na beneficiação do sistema de
drenagem da mesma.

606.564,26

FEDER

515.579,62

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2015/12/01

2017/02/24

Portugal

85%

O projeto contempla as componentes de construção e de revisão de preços da
Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres de São Jorge ?
construção da empreitada de Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres de São
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
Reabilitação e Beneficiação de um troço da Estrada Regional N.º 1 Jorge ? Reabilitação e Beneficiação de um troço da Estrada Regional N.º 1 ? 2.ª, no
PÚBLICAS
? 2.ª, no ramal de acesso à Fajã do Ouvidor
ramal de acesso à Fajã do Ouvidor, que se traduz na reabilitação do pavimento da via e
na beneficiação do sistema de drenagem da mesma.

601.121,50

FEDER

510.953,27

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2016/03/31

2017/03/31

Portugal

85%

Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres de S. Miguel SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
Requalificação dos troços da ER 1-1ª entre o Pilar, João Bom e
PÚBLICAS
Mosteiros e da ER 7-2ª no Pico do Fogo

A intervenção a efetuar situa-se em dois troços distintos, um na E.R. nº 1-1ª entre o
Pilar da Bretanha e o Ramal para os Mosteiros, com 8,2 km de extensão e o outro na
E.R. nº 7-2ª entre a zona do Botelho e o ramo de ligação à via rápida Lagoa/Ribeira
Grande no Pico do Fogo, com 2.5 km de extensão, ambos no Concelho de Ponta
Delgada.O troço de estrada regional entre as freguesias do Pilar e Mosteiros apresenta
um pavimento em semi-penetração b

1.172.610,25

FEDER

996.718,71

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2016/04/04

2017/06/30

Portugal

85%

Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres do Faial SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
Reabilitação e beneficiação de um troço da ER nº 2 - 2.ª, Av.
PÚBLICAS
Príncipe Alberto do Mónaco

O projeto contempla as componentes de construção e de revisão de preços da
construção da empreitada de Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres do Faial,
Reabilitação e Beneficiação de um troço da Estrada Regional N.º 2-2.ª, Avenida Príncipe
de Mónaco, que se traduz na reabilitação de 2 eixos: no eixo 1, na reconstrução, desde
a sua fundação, de toda a estrutura do pavimento, e no eixo 2 será feito o reforço
estrutural e recarga da camada

943.289,00

FEDER

801.795,65

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2016/03/31

2017/03/31

Portugal

85%

O projeto contempla as componentes de construção e de revisão de preços da
construção da empreitada de Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres de São
Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres de São Jorge ?
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
Jorge, Reabilitação e Beneficiação de um troço da Estrada Regional N.º 1-2.ª, entre o
Reabilitação e Beneficiação de um troço da Estrada Regional N.º 1
PÚBLICAS
Alto das Manadas e Biscoitos, que se traduz na reabilitação do pavimento da via, no
? 2.ª, entre o Alto das Manadas e Biscoitos
alargamento da via em algumas zonas, na colocação de rails de proteção nas zonas das
ribeiras e o alteamento dos muros exi

596.585,88

FEDER

507.098,00

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2016/10/30

2017/09/30

Portugal

85%

A operação consiste numa intervenção de um troço da Estrada Regional n° 1-1.ª, no
Intervenção na ligação interconcelhia Povoação - Nordeste,
concelho do Nordeste, entre Água Retorta e Garcias, com 4.4 km de extensão e uma
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
Reabilitação do troço da ER 1-1ª, entre Garcias e Água Retorta (do largura de 5.60 m, integrando, na sua generalidade, trabalhos de pavimentação,
PÚBLICAS
Km 3,2 ao Km 7,6)
sinalização rodoviária vertical e horizontal, bem como a instalação de guardas de
segurança em toda a extensão da zona a intervir.

966.390,50

FEDER

821.431,92

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2016/10/31

2017/07/31

Portugal

85%

Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres da Terceira ?
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS Reabilitação e Beneficiação dos Troços da Circular de Angra do
PÚBLICAS
Heroísmo e do Ramal da E.R. 1-1.ª de acesso ao Porto das Cinco
Ribeiras

O projeto contempla as componentes de construção e de revisão de preços da
construção da empreitada de Intervenção nos Circuitos Logísticos Terrestres da Terceira
- Reabilitação e Beneficiação dos troços da Circular de Angra do Heroísmo e do Ramal
da E. R. N.º 1-1.ª de acesso ao Porto das Cinco Ribeiras, que se traduz na reabilitação do
pavimento das vias, mediante a fresagem do pavimento existente em betuminoso,
regularização e reperfilamento da

665.818,97

FEDER

565.946,12

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

2017/03/31

2017/12/31

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
Plataforma Gestão Integrada dos Transportes
PÚBLICAS

Será desenvolvida uma Plataforma de Gestão Integrada de Transportes (PGIT), de forma
a possibilitar uma interligação otimizada de todo o sistema regional de transportes, que
irá permitir uma monitorização e visualização dos serviços e sistemas de transporte da
Região Autónoma dos Açores de uma forma integrada e em tempo tão próximo do real
quanto possível.Esta plataforma agregará a informação de todas as empresas do setor
público empresarial

160.480,00

03- O desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transporte ecológicos
07-Promover transportes sustentáveis (nomeadamente de baixo ruído) e baixo teor de carbono, incluindo as vias
e eliminar os estrangulamentos nas
navegáveis interiores e o transporte marítimo, os portos, as ligações
principais redes de infraestruturas
multimodais e as infraestruturas aeroportuárias, a fim de promover a
mobilidade regional e local sustentável;

2016/07/01

2016/10/31

Portugal

198.762,39

03- O desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transporte ecológicos
07-Promover transportes sustentáveis (nomeadamente de baixo ruído) e baixo teor de carbono, incluindo as vias
e eliminar os estrangulamentos nas
navegáveis interiores e o transporte marítimo, os portos, as ligações
principais redes de infraestruturas
multimodais e as infraestruturas aeroportuárias, a fim de promover a
mobilidade regional e local sustentável;

2014/07/04

2018/04/30

Portugal

212.383,55

03- O desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transporte ecológicos
07-Promover transportes sustentáveis (nomeadamente de baixo ruído) e baixo teor de carbono, incluindo as vias
e eliminar os estrangulamentos nas
navegáveis interiores e o transporte marítimo, os portos, as ligações
principais redes de infraestruturas
multimodais e as infraestruturas aeroportuárias, a fim de promover a
mobilidade regional e local sustentável;

2016/05/01

2017/12/31

Portugal

186.626,85

03- O desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transporte ecológicos
07-Promover transportes sustentáveis (nomeadamente de baixo ruído) e baixo teor de carbono, incluindo as vias
e eliminar os estrangulamentos nas
navegáveis interiores e o transporte marítimo, os portos, as ligações
principais redes de infraestruturas
multimodais e as infraestruturas aeroportuárias, a fim de promover a
mobilidade regional e local sustentável;

2016/05/01

2017/12/31

Portugal

211.797,90

03- O desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transporte ecológicos
07-Promover transportes sustentáveis (nomeadamente de baixo ruído) e baixo teor de carbono, incluindo as vias
e eliminar os estrangulamentos nas
navegáveis interiores e o transporte marítimo, os portos, as ligações
principais redes de infraestruturas
multimodais e as infraestruturas aeroportuárias, a fim de promover a
mobilidade regional e local sustentável;

2016/06/20

2017/12/31

Portugal

1.329.805,79

03- O desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transporte ecológicos
07-Promover transportes sustentáveis (nomeadamente de baixo ruído) e baixo teor de carbono, incluindo as vias
e eliminar os estrangulamentos nas
navegáveis interiores e o transporte marítimo, os portos, as ligações
principais redes de infraestruturas
multimodais e as infraestruturas aeroportuárias, a fim de promover a
mobilidade regional e local sustentável;

2014/07/15

2019/06/30

Portugal

84.913,98

03- O desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transporte ecológicos
07-Promover transportes sustentáveis (nomeadamente de baixo ruído) e baixo teor de carbono, incluindo as vias
e eliminar os estrangulamentos nas
navegáveis interiores e o transporte marítimo, os portos, as ligações
principais redes de infraestruturas
multimodais e as infraestruturas aeroportuárias, a fim de promover a
mobilidade regional e local sustentável;

2017/07/15

2018/06/30

Portugal

1.858.028,00

03- O desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transporte ecológicos
07-Promover transportes sustentáveis (nomeadamente de baixo ruído) e baixo teor de carbono, incluindo as vias
e eliminar os estrangulamentos nas
navegáveis interiores e o transporte marítimo, os portos, as ligações
principais redes de infraestruturas
multimodais e as infraestruturas aeroportuárias, a fim de promover a
mobilidade regional e local sustentável;

2016/12/16

2019/03/31

Portugal

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

As obras a executar no âmbito da presente empreitada, destinam-se a restabelecer a
superfície livre de obstáculos, por forma a cumprir com os standards ICAO e EASA
(segurança operacional) e retirar as restrições adicionais que os obstáculos existentes
implicam na operação de aeronaves, contribuindo, deste modo, para reforçar a
segurança e otimizar a operacionalidade funcional desta infraestrutura.Também por
questões operacionais, é necessário p

SATA - GESTÃO DE AERÓDROMOS S.A.

Restabelecimento da Faixa STRIP da Cabeceira da Pista 09 e
Restituição Superficie Livre de Obstáculos Descolagem da Pista
27/Arranjos Exteriores Armazém de Material Placa no Aeródromo
da Ilha do Pico

SATA - GESTÃO DE AERÓDROMOS S.A.

A Aquisição de Serviços de Fornecimento e Instalação de Equipamento de Meteorologia
e Relógios para o Aeródromo da Ilha do Pico consiste no fornecimento e instalação,
Aquisição de Serviços de Fornecimento e Instalação de
incluindo trabalhos de construção civil, de sistemas automáticos de aquisição,
Equipamento de Meteorologia e Relógios para o Aeródromo da Ilha
processamento, arquivo e difusão de dados meteorológicos para fins aeronáuticos, de
do Pico
modo a permitir a sua apresentação em tempo real no Centro de Meteorologia e Órgão
de Tráfego Aéreo do Aeródromo em apre

SATA - GESTÃO DE AERÓDROMOS S.A.

A Aquisição de Serviços de Fornecimento e Instalação de Equipamento de Meteorologia
e Relógios para o Aeródromo da Ilha do Corvo consiste no fornecimento e instalação,
Aquisição de Serviços de Fornecimento e Instalação de
incluindo trabalhos de construção civil, de sistemas automáticos de aquisição,
Equipamento de Meteorologia e Relógios para o Aeródromo da Ilha
processamento, arquivo e difusão de dados meteorológicos para fins aeronáuticos, de
do Corvo
modo a permitir a sua apresentação em tempo real no Centro de Meteorologia e Órgão
de Tráfego Aéreo do Aeródromo em apr

SATA - GESTÃO DE AERÓDROMOS S.A.

A Aquisição de Serviços de Fornecimento e Instalação de Equipamento de Meteorologia
e Relógios para o Aeródromo da Ilha Graciosa consiste no fornecimento e instalação,
Aquisição de Serviços de Fornecimento e Instalação de
incluindo trabalhos de construção civil, de sistemas automáticos de aquisição,
Equipamento de Meteorologia e Relógios para o Aeródromo da Ilha
processamento, arquivo e difusão de dados meteorológicos para fins aeronáuticos, de
Graciosa
modo a permitir a sua apresentação em tempo real no Centro de Meteorologia e Órgão
de Tráfego Aéreo do Aeródromo em apr

SATA - GESTÃO DE AERÓDROMOS S.A.

A Empreitada de Construção da Torre de Controlo do Aeródromo da Ilha Graciosa surge
da necessidade de se cumprir com novos requisitos legais e operacionais, respondendo
CONSTRUÇÃO DA TORRE DE CONTROLO DO AERÓDROMO DA ILHA às recomendações e imposições da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). Esta
GRACIOSA
construção que, poderá amenizar as deficiências funcionais da atual aerogare, resulta
também da necessidade de se manter o serviço AFIS (Aerodrom Flight Information
Service), implicando a existência

SATA - GESTÃO DE AERÓDROMOS S.A.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO
COMPLEMENTAR DE METEOROLOGIA/CONSTRUÇÃO DO
CAMINHO DE ACESSO DAS VIATURAS DE SALVAMENTO E
COMBATE A INCÊNDIOS AO LADO SUL DO AERÓDROMO DA ILHA
S.JORGE

SATA - GESTÃO DE AERÓDROMOS S.A.

Os trabalhos constantes da Empreitada de Repavimentação da Pista e da Placa de
Estacionamento de Aeronaves do Aeródromo da Ilha do Corvo surgem da necessidade
Repavimentação da Pista e da Placa de Estacionamento de
de resolver os problemas resultantes das patologias existentes no pavimento da pista
Aeronaves e Pavimentação da Posição de Espera da Viatura de
do aeródromo, visando os mesmos minimizar ao máximo a propagação de fissuras das
Salvamento e Combate a Incêndios no Aeródromo da Ilha do Corvo
camadas betuminosas antigas para as camadas novas, permitindo assim a selagem do
pavimento existente, contribuindo, deste mod

O sistema atual de meteorologia instalado no Aeródromo da Ilha de São Jorge não
cumpre com os requisitos do Anexo 3 da ICAO no que concerne à visualização da
informação meteorológica no serviço AFIS, pelo que se pretende alterar o software do
sistema por forma a dar cumprimento aos requisitos em vigor, adquirindo-se sensores
adicionais necessários para a produção de METAR de forma automática.Também por
questões operacionais, é necessário proced

ACORES-08-3118-FSE-000001

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

Apoios à Contratação - INTEGRA

O Programa INTEGRA tem por objetivo a promoção da criação de novos postos de
trabalho através da atribuição de um apoio financeiro.

ACORES-08-3118-FSE-000002

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

Apoios à Contratação - PIIE

O Programa de Incentivo à Inserção do Estagiar L e T – PIIE tem por objetivo o apoio à
transição para o mercado de trabalho de jovens que terminaram o seu estágio, no
âmbito do programa Estagiar L e T.

188.800,00

233.838,10

249.863,00

219.561,00

249.174,00

1.564.477,40

99.898,80

2.185.915,30

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

8.180.211,57

FSE

6.953.179,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

896.635,68

FSE

762.140,33

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Prioridade de Investimento | Investment Priority

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;
01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

2.390.169,60

FSE

2.031.644,16

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Prioridade de Investimento | Investment Priority

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;
01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;
01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;
02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/01/01

2017/12/30

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-08-3118-FSE-000003

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

Apoios à Contratação - INTEGRA (8.1)

O Programa INTEGRA tem por objetivo a promoção da criação de novos postos de
trabalho através da atribuição de um apoio financeiro.

ACORES-08-3118-FSE-000004

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

Apoios à Contratação - INTEGRA (8.1)

O Programa INTEGRA tem por objetivo a promoção da criação de novos postos de
trabalho através da atribuição de um apoio financeiro.

2.700.950,00

FSE

2.295.807,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

ACORES-08-3118-FSE-000005

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

Apoios à Contratação – PIIE (8.1)

O Programa de Incentivo à Inserção do Estagiar L e T – PIIE tem por objetivo o apoio à
transição para o mercado de trabalho de jovens que terminaram o seu estágio, no
âmbito do programa Estagiar L e T.

1.860.370,35

FSE

1.581.314,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

ACORES-08-3219-FSE-000001

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

Estágios profissionais (estagiar L e T)

O ESTAGIAR L destina-se a jovens recém-diplomados no ensino superior ou em pósgraduação.

16.499.371,95

FSE

14.024.466,16

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

3.873.960,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/10/01

2018/08/31

Portugal

2.100.016,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

1.175.040,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2017/01/01

2017/11/30

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2017/01/01

2018/11/30

Portugal

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

649.526,33

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

04-Igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios,
nomeadamente nos domínios do acesso ao emprego, da progressão na
carreira, da conciliação da vida profissional e privada e da promoção da
igualdade de remuneração para trabalho igual;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

04-Igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios,
nomeadamente nos domínios do acesso ao emprego, da progressão na
carreira, da conciliação da vida profissional e privada e da promoção da
igualdade de remuneração para trabalho igual;

2017/01/01

2018/07/31

Portugal

ACORES-08-3219-FSE-000002

ACORES-08-3219-FSE-000003

ACORES-08-3219-FSE-000004

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

13-Assistência Técnica

13-Assistência Técnica

85%

85%

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

Estágios profissionais

Apoios à Contratação - INTEGRA (8.2)

O ESTAGIAR L destina-se a jovens recém-diplomados no ensino superior ou em pósgraduação.

O Programa INTEGRA tem por objetivo a promoção da criação de novos postos de
trabalho através da atribuição de um apoio financeiro.

4.557.600,00

2.470.608,00

FSE

FSE

Estágios Profissionais

O ESTAGIAR L destina-se a jovens recém-diplomados no ensino superior ou em pósgraduação.

4.837.455,87

FSE

4.111.837,49

1.382.400,00

FSE

ACORES-08-3219-FSE-000005

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

Estágios Profissionais

O ESTAGIAR T destina-se a jovens recém-diplomados em cursos superiores que não
confiram o grau de licenciatura, tecnológicos ou profissionais, ou recém-diplomados em
cursos que confiram certificado de qualificação profissional de nível IV e equivalência
escolar ao 12.º ano.O ESTAGIAR L destina-se a jovens recém-diplomados no ensino
superior ou em pós-graduação.

ACORES-08-3321-FSE-000001

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

Apoio à criação do próprio emprego (CPE Premium)

O programa CPE - PREMIUM tem por objetivo o apoio à criação do próprio emprego por
beneficiários de prestações de desemprego.

849.000,00

FSE

721.650,00

ACORES-08-3321-FSE-000002

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

Convite para apresentação de candidaturas à Tipologia de
Operação – Apoio à criação do próprio emprego (CPE Premium)

O programa CPE - PREMIUM tem por objetivo o apoio à criação do próprio emprego por
beneficiários de prestações de desemprego.

276.750,00

FSE

235.237,50

Programa de Proteção à Maternidade e Fomento da
Empregabilidade Feminina

O programa Berço de Emprego visa a substituição temporária de trabalhadoras, por
conta de outrem, em situação de licença de maternidade ou por adoção, por
beneficiárias de prestações de desemprego. As atividades desenvolvidas visam a
participação das trabalhadoras beneficiárias de prestações de desemprego em trabalho
conveniente ou necessário consoante as entidades promotoras e de acordo com o
disposto nos art. 13º e 15º do DL 220/2006 de 3/11.

Programa de Proteção à Maternidade e Fomento da
Empregabilidade Feminina

O programa Berço de Emprego visa a substituição temporária de trabalhadoras, por
conta de outrem, em situação de licença de maternidade ou por adoção, por
beneficiárias de prestações de desemprego. As atividades desenvolvidas visam a
participação das trabalhadoras beneficiárias de prestações de desemprego em trabalho
conveniente ou necessário consoante as entidades promotoras e de acordo com o
disposto nos art 13º e 15º do DL 220/2006 de 3/11.

670.542,92

FSE

569.961,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

56.004,02

FSE

47.603,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/01

2017/12/31

Portugal

18.986.868,43

FSE

16.138.838,17

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

ACORES-08-3422-FSE-000001

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

764.148,62

FSE

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

ACORES-08-3422-FSE-000002

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

ACORES-08-3524-FSE-000012

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

ASSOCIAÇÃO AÇORIANA DE FORMAÇÃO TURÍSTICA
Formação Modular (CNQ)
E HOTELEIRA

Abordam-se temáticas fulcrais para os ativos açorianos do sector turístico uma vez que
dá grande enfoque nas questões das áreas técnicas de cozinha e restaurante/bar, mas
também às relações intraempresa, à promoção e à organização de eventos.

ACORES-09-4230-FSE-000001

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

Programas ocupacionais de âmbito local e ao serviço à comunidade

O PROSA tem por objetivo o desenvolvimento de atividades ocupacionais por
desempregados com baixa empregabilidade e fragilidades sociais.

ACORES-09-4230-FSE-000002

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

O RECUPERAR tem por objetivo a inserção profissional e social de desempregados não
Programas ocupacionais de âmbito local e ao serviço à comunidade subsidiados, direcionado à conservação e manutenção das áreas culturais, sociais,
desportivas, urbanísticas, ambientais e naturais da Região Autónoma dos Açores.

80.678.136,12

FSE

68.576.415,70

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2018/07/31

Portugal

ACORES-09-4230-FSE-000003

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

O RECUPERAR tem por objetivo a inserção profissional e social de desempregados não
Programas ocupacionais de âmbito local e ao serviço à comunidade subsidiados, direcionado à conservação e manutenção das áreas culturais, sociais,
desportivas, urbanísticas, ambientais e naturais da Região Autónoma dos Açores.

21.796.043,59

FSE

18.526.637,05

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/01

2018/07/31

Portugal

ACORES-09-4230-FSE-000004

Programa Operacional Regional dos Açores

13-Assistência Técnica

85%

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

Programas ocupacionais de âmbito local e ao serviço à comunidade

4.361.226,45

FSE

3.707.042,48

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/01

2018/06/02

Portugal

59.164,80

FSE

50.290,08

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/03/09

2017/12/01

Portugal

1.315.216,89

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/03/18

2016/02/18

Portugal

288.320,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/03/23

2016/01/25

Portugal

377.321,76

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/05/02

2017/06/30

Portugal

934.649,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/10/31

2016/05/05

Portugal

14.918.348,36

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/02/03

2018/01/31

Portugal

1.103.228,43

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/07/31

2017/03/31

Portugal

618.440,73

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/03/01

2016/03/31

Portugal

602.724,11

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/05/31

2017/06/30

Portugal
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NOVO DIA, ASSOCIAÇÃO PARA A INCLUSÃO SOCIAL Capacitação de colaboradores das entidades da economia social

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE (SRES)

O PROSA tem por objetivo o desenvolvimento de atividades ocupacionais por
desempregados com baixa empregabilidade e fragilidades sociais.
Formação de Agentes Qualificados/as que atuem no Domínio da Violência Doméstica
e/ou da Prevenção da Vitimização ou Revitimização desta.Certificação dos/as
profissionais da Região Autónoma dos Açores, que trabalham na área da violência
doméstica, através de um curso de formação de Técnicos/as de Apoio à Vítima (de 94
horas).

Remodelação do Centro de Dia , Centro de Noite, Unidade de
Cuidados Continuados e Serviço de Apoio Domiciliário

A operação tem como objetivo a requalificação e adaptação das atuais infraestruturas,
adequando as instalações aos normativos técnicos e legais em vigor na área das
Pessoas Idosas, prevendo também a criação de uma nova valência: Unidade de
Cuidados Continuados, melhorando também o serviço de apoio domiciliário. A
intervenção, prevista e justificada no exercício de mapeamento, permite, criar outras
respostas sociais que evitam a institucionalizaçã

Sistema de telemetria e aconselhamento

A aquisição de 16 monitores/desfibrilhadores tem como finalidade equipar os serviços
de urgência básica com a telemetria em tempo real, de forma a proporcionar um maior
apoio à decisão clinica, com base nos parâmetros vitais e eletrocardiograma do utente.
O sistema de telemetria assume assim um papel fundamental no auxílio à população,
através da disponibilização de dados em tempo real aos centros decisão de forma
aplicar a melhor prática clinica

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Adaptação de edifício a creche no Nordeste

O concelho de Nordeste não dispõe de uma resposta social destinada a crianças com
idade até aos 3 anos, auferindo de uma taxa de cobertura para este tipo de resposta
social de 0%. Dado os pedidos a esta instituição serem cada vez mais recorrentes, a
presente operação consiste na criação de uma creche, através da reconversão das
instalações do atual estabelecimento de educação pré-escolar (piso -1) da Casa do
Trabalho que a Santa Casa da Misericór

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Remodelação do colégio O Baloiço em Angra do Heroísmo

O Centro Infantil de Angra do Heroísmo, O Baloiço, sito na freguesia da Sé, concelho de
Angra do Heroísmo, possui um edifício, no qual funcionam algumas valências da
instituição, nomeadamente um estabelecimento de educação pré-escolar e uma creche,
o qual requer uma profunda intervenção no sentido de adequar as instalações aos
normativos técnicos e legais em vigor e às necessidades das crianças.A operação prevê
a remodelação do equipamento soci

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE (SRES)

O projeto justifica-se com a necessidade de construção de um único edifício
especialmente concebido para permitir a concentração geográfica e reunião de recursos
das infraestruturas atualmente existentes, de modo a alojar a totalidade dos serviços de
cuidados de saúde primários que integram o Centro de Saúde (como p.ex. consultas
médicas, meios complementares de diagnóstico, serviços administrativos), que
atualmente se encontram dispersos por div

Construção do Novo Centro de Saúde de Ponta Delgada

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção da Creche do Paim

A operação prevê a criação de um equipamento social (creche) em Ponta Delgada com
capacidade para 84 utentes.A construção de uma creche no concelho constitui um
investimento prioritário, atendendo à dimensão populacional do concelho e às suas
características demográficas e sociais.O edifício proposto foi projetado de raiz (área
bruta de construção de1.237,58m2), observando as regras do loteamento e a demais
legislação e normas aplicáveis.A

85%

HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO DE PONTA
DELGADA, EPER

85%

A operação prevê a remodelação do único centro de alojamento temporário existente
no concelho de Angra do Heroísmo, aumentando a capacidade instalada de 25 para 30
utentes. Um centro de alojamento temporário constitui uma resposta social,
SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Remodelação do Centro de Alojamento Temporário - Abrigo Amigo
desenvolvida em equipamento, que visa o acolhimento, por um período de tempo
limitado, de pessoas adultas em situação de carência, tendo em vista o
encaminhamento para uma resposta social mais adequada. Os centr

Unidade de Intervenção Cardio Vascular do HDES de Ponta Delgada

Construção e equipamento da Unidade de Intervenção Cardio Vascular para realização
de exames de hemodinâmica e angioplastias.

1.547.313,99

339.200,00

443.907,95

1.099.587,94

17.550.998,07

1.297.915,80

727.577,33

709.087,19
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção do Lar Residencial dos Valados

A operação prevê a construção de um lar residencial com capacidade para 16 utentes.
Este equipamento pretende, por um lado, proporcionar alojamento às pessoas com
deficiência que não disponham de familiares que as possam acolher, e por outro,
disponibilizar alojamento temporário, com o objetivo de apoiar a família em situações
graves e contribuir para a diminuição do ?stress? que resulta da vivência permanente
daquelas situações (doença de fami

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção de Centro de Dia e de Noite em São Sebastião

O investimento objeto da presente ação visa a construção de um imóvel destinado à
instalação de um centro de dia e de um centro de noite com capacidade,
respetivamente, para 22 e 14 utentes.O terreno onde será instalado o imóvel refere-se
ao prédio urbano com a identificação matricial n.º 336. Possui uma área total de
terreno de 1132m², já com a construção de um edifício de três pisos com uma
implantação de 80m². Prevê-se a construção de um

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Ampliação do Centro de Noite da Piedade

O investimento visa a ampliação do Centro de Noite da Piedade, aumentando a
capacidade para 24 camas.A remodelação dos quartos existentes verifica-se em 5 dos 6
quartos, o primeiro quarto é onde passam a estar as instalações para os funcionários,
nomeadamente balneários/vestiários e instalação sanitária.A ampliação segue no
prolongamento do corpo existente, onde se prevê o desenvolvimento de 2 quartos
individuais com cama de casal, com orient

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Criação do Centro de Apoio ao Idoso da Maia

O Projeto foi concedido segundo uma linha de intervenção linear que cria uma certa
fluidez espacial, num edifício pré existente que tinha alguns condicionalismos.No
desenvolvimento do projeto, os critérios de desenhos tiveram sempre muito claros, já
que havia um programa rígido a cumprir.No terreno em questão, existe uma construção
que irá sofrer novas alterações e adaptações à legislação em vigor regulamentadora da
construção de equipamentos

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE (SRES)

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Reabilitação de edificio para Centro Atividades Tempos Livres
(CATL) da Cáritas

A Caritas da Ilha de São Miguel ? Instituição Particular de Solidariedade Social, sito na
Avenida Roberto Ivens, freguesia de São José, concelho de Ponta Delgada - através da
ação objeto da presente candidatura pretende efetuar a adaptação de um conjunto de
quatro frações autónomas confinantes [AZ, AB, CA e CB] destinadas a comércio e
serviços, sitas no rés-do-chão dos blocos B-3 e B-4, nº48, 50, 52 e 54, na Avenida D.
João III, freguesia de São

Beneficiação dos edifícios da Unidade de Saúde da Ilha Terceira

Esta intervenção consiste na dotação de maior capacidade de resposta do Centro de
Saúde de Angra do Heroísmo, cujas valências serão passíveis de alargamento para as
instalações da antiga escola de enfermagem (contígua ao centro de saúde) aumentando
a capacidade de resposta clínica aos utentes, permitindo igualmente a maior
centralização geográfica e reorganização de serviços e aumento de capacidade de
gabinetes médicos, com aumento de cobertura a

Requalificação de edificio para Centro de Dia e Noite nas Cinco
Ribeiras

O edifício desenvolve-se num prédio de configuração retangular, definido a sudoeste
pela Rua Monsenhor José Machado Lourenço, a poente pela Casa do Povo das Cinco
Ribeiras e a nascente e norte por terrenos rústicos, pertença da Fábrica da Igreja
Paroquial das Cinco Ribeiras.Com o projeto a desenvolver, pretende-se manter o
carácter do edifício existente (prevê-se, no entanto, a demolição de três anexos que se
encontram em muito mau estado de co

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção de Centro de Dia na Maia

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE (SRES)

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Construção de um Centro de Dia na freguesia da Maia, concelho da Ribeira Grande, com
capacidade para 45 utentes.O Centro de Dia, a instalar num edifício de raiz, permite
alargar a oferta de serviços na área do apoio social a idosos, num território ainda muito
carenciado e com uma percentagem significativa de população idosa (12%) e de baixos
recursos.Este equipamento social terá uma utilização polivalente ao criar áreas de apoio
à comunidade

Equipamento de Raio X para Exames Gerais - Centro de Saúde de
Vila do Porto

No seguimento da estratégia de ampliação de valências, com a remodelação apoiada no
anterior programa, está identificada a necessidade de aquisição de equipamentos que
assegurem o devido apetrechamento das instalações decorrentes da ampliação.Nessa
medida, uma das mais proeminentes prende-se com a aquisição, na área da
imagiologia, de um equipamento de Raio-X, melhorando o acesso e prestação de
cuidados de saúde à população, consagrando uma mai

Criação da Unidade de Cuidados Continuados do Recolhimento de
Jesus Maria José

O Recolhimento de Jesus, Maria, José, será objeto de um processo de requalificação e
adaptação, de modo a disponibilizar uma nova valência, ou seja, a Unidade de Cuidados
Continuados e Integrados (UCCI), a qual integrará a Rede Regional de Cuidados
Continuados e Integrados dos Açores (RRCCI).Os trabalhos de requalificação verificamse na generalidade do edifício, com exceção da cozinha e refeitório. Os acabamentos,
beirados, coberturas, redes d

Requalificação de Edifício para Centro Comunitário de Terapia
Familiar

O projeto apresentado é de natureza simples, com simplicidade formal, tanto no
conjunto arquitetónico, como na organização dos espaços interiores e exteriores.A
organização espacial do futuro Centro de Terapia Familiar terá a seguinte configuração:
O piso 0 destina-se ao atendimento ao público, com a sala de espera e de atendimento,
salas de terapia e salas de observação.

Requalificação de Edificio para a Creche A Joaninha em Ponta
Delgada

O imóvel será objeto de profundas obras de remodelação e adaptação, de modo a ser
instalada uma creche com capacidade para 10 bebés, 14 crianças de 1 ano e 18
crianças de 2 anos, num total de 42 utentes.Na conceção deste equipamento social
procurou-se desenvolver a sua função principal num só piso, adaptado e limitado ao
terreno, disponibilizando também áreas vivenciais, compatíveis com o equipamento a
construir. No primeiro andar existem apen

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Requalificação do serviço de apoio ao domicílio do Corvo

O presente investimento visa a remodelação da cozinha do Lar de Idosos da Santa Casa
da Misericórdia do Corvo, criando melhores condições a este equipamento na resposta
às restantes valências: Creche, Jardim de Infância, Centro de Convívio, Lar de Idosos e
SAD. Desta forma, os serviços instalados num único edifício beneficiam de sinergias, de
meios e de recursos humanos, bem como de espaços e ou infraestruturas já
disponíveis.Trata-se de um edi

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção do Centro de Dia das Doze Ribeiras

O imóvel, a construir de raiz, será implantado num espaço com cerca de 2 566 metros
quadrados. O edifício, cuja área de implantação é de 678,90 m², tem um
desenvolvimento em que se tira grande partido da exposição solar e da vista. Será dada
particular importância às relações dos espaços interiores com os exteriores, em que
estes potenciarão a implementação de atividades de lazer no exterior ? jardinagem,
jogos tradicionais, zonas de estar.

Construção de cozinha do serviço de apoio ao domicílio da Santa
Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa

O presente investimento visa a construção de uma nova cozinha do serviço de apoio
domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa. É com o objetivo
de prevenir a institucionalização das pessoas idosas que se pretende reestruturar o
serviço de apoio domiciliário já disponibilizado pela Santa Casa da Misericórdia de Santa
Cruz da Graciosa. A nova cozinha do serviço de apoio domiciliário da Santa Casa da
Misericórdia de Santa Cr
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SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

85%

Tratando-se de um equipamento social, é concebido na perspetiva de diversificação e
versatilidade de soluções. A sua conceção é dotada de flexibilidade e adaptabilidade, de
modo a evoluir e acompanhar com agilidade, eficiência e economia, as sucessivas
SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção do Centro de Alojamento Temporário para Sem Abrigo
exigências e solicitações que o decurso do tempo e as sociedades necessariamente
geram.O novo Centro de Acolhimento Temporário contempla quatro valências
fundamentais:1. Alojamento de Emergênci

85%

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Requalificação de Creche e Jardim de Infância do Corvo

Com a requalificação da única creche e estabelecimento de educação pré-escolar
(jardim de infância) da Santa Casa da Misericórdia do Corvo, pretende-se criar melhores
condições, adaptando o equipamento social aos normativos técnicos resultantes da
legislação em vigor, tendo em conta a realidade do local e as áreas disponíveis
existentes.A creche/jardim de infância será constituída, em termos de compartimentos,
por uma antecâmara; um hall de ent

85%

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Requalificação do edifício da Creche O Castelinho da Horta

Aliada a esta remodelação e ampliação pretende-se dar resposta às solicitações que
ocorrem por parte da comunidade, e corrigir as ultrapassadas condições que o antigo
imóvel oferece do ponto de vista da segurança. Considerou-se imperativa a
reorganização interior e exterior, deste edifício, nomeadamente no que respeita à
acessibilidade e combate a incêndios, na alteração da fachada principal a fim de ser
reposta a distinta imagem primitiva, e sim

85%

Neste momento, o imóvel no qual estão instaladas as respostas sociais acima referidas,
necessita de ser adaptado, tornando as instalações mais aptas para as necessidades
Obras de ampliação e remodelação da creche e jardim-de-infância atuais das crianças, dos trabalhadores e dos pais. Com a presente intervenção prevê-se
SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
na Povoação
a remodelação do piso 0 e a ampliação do piso 1, numa área bruta total de 898,97m2.
Na remodelação proposta, o limite do prédio, do acesso principal, recua de modo a
acomodar um espaço para

85%

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção da Creche de Água de Pau

A creche, com capacidade para 42 crianças, será composta por uma sala berçário (10
bebés) e duas salas de atividades (para médios ? 14 crianças e uma para grandes ? 18
crianças).É de referir que a creche está devidamente dimensionada e equipada segundo
a legislação, com instalações sanitárias para crianças, copas de leite, mudas, instalações
sanitárias para utentes e funcionários, sala polivalente, sala de refeições e acessos aos
pátios e recre

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção do Centro Intergeracional de Vila Franca do Campo

O complexo situa-se em terrenos adquiridos pela Santa Casa para o efeito, no centro da
freguesia, junto da Estrada Regional. O conjunto adquire linguagem arquitetónica que se
pauta pela contemporaneidade de expressão promovendo juntamente com um
cuidadoso arranjo de exterior e paisagístico uma valorização ambiental.Por razões de
prioridade social, a sua construção far-se-á em duas etapas, sendo a primeira,
constituída pela creche e centro de at

85%

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

913.279,58

1.320.966,51

740.460,07

514.717,12

320.707,26

432.925,69

1.299.539,91

970.011,07

171.100,00

1.779.645,41

547.681,40

711.131,72

488.626,45

912.472,39

560.981,82

2.706.259,40

413.548,32

1.810.604,71
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1.583.877,27
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Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

776.287,64

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/09/30

2016/07/29

Portugal

1.122.821,53

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/10/31

2016/12/30

Portugal

629.391,06

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/06/30

2017/12/31

Portugal

437.509,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/07/30

2017/12/29

Portugal

272.601,17

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/08/28

2016/07/12

Portugal

367.986,84

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/09/22

2016/09/15

Portugal

1.104.608,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/12/19

2017/08/31

Portugal

824.509,41

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/10/30

2018/03/30

Portugal

145.435,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/11/11

2016/05/31

Portugal

1.512.698,60

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/01/29

2017/09/28

Portugal

465.529,19

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/01/30

2017/07/29

Portugal

604.461,96

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/02/29

2017/06/30

Portugal

415.332,48

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/04/30

2017/11/30

Portugal

775.601,53

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/04/30

2017/10/31

Portugal

476.834,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/06/30

2019/06/28

Portugal

2.300.320,49

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/05/31

2018/03/29

Portugal

351.516,07

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/06/30

2017/11/30

Portugal

1.539.014,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/07/29

2018/06/29

Portugal

478.157,72

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/07/29

2018/03/29

Portugal

677.734,54

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/08/31

2018/02/28

Portugal

1.346.295,68

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/08/31

2018/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-09-4842-FEDER-000032

ACORES-09-4842-FEDER-000034

ACORES-09-4842-FEDER-000035

ACORES-09-4842-FEDER-000036

ACORES-09-4842-FEDER-000037

ACORES-09-4842-FEDER-000038

ACORES-09-4842-FEDER-000039

ACORES-09-4842-FEDER-000040

ACORES-09-4842-FEDER-000041

ACORES-09-4842-FEDER-000042

ACORES-09-4842-FEDER-000043

ACORES-10-5369-FSE-000001

ACORES-10-5369-FSE-000002

ACORES-10-5470-FSE-000001

ACORES-10-5470-FSE-000002

ACORES-10-5470-FSE-000003

ACORES-10-5470-FSE-000004

ACORES-10-5470-FSE-000005

ACORES-10-5470-FSE-000006

ACORES-10-5470-FSE-000007

ACORES-10-5470-FSE-000008

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

13-Assistência Técnica

13-Assistência Técnica

13-Assistência Técnica

13-Assistência Técnica

13-Assistência Técnica

13-Assistência Técnica

13-Assistência Técnica

13-Assistência Técnica

13-Assistência Técnica

13-Assistência Técnica

13-Assistência Técnica

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Remodelação da Mãe de Deus - Lar de Infância e Juventude e
Creche

No edifício objeto de intervenção estão instalados dois lares de infância e juventude e
uma creche com capacidade, respetivamente, para 42 e 59 utentes.O investimento,
objeto da presente candidatura, visa a remodelação e beneficiação do edifício sede da
Instituição no qual funcionam as valências atrás referidas. Serão alvo de remodelação
todas as infraestruturas do edifício, nomeadamente, instalações elétricas,
telecomunicações, redes de águas

Requalificação de Centro Comunitário e CATL em Angra do
Heroísmo

O investimento visa a criação de um espaço destinado a crianças dos 6 aos 11 anos de
idade, com 3 salas de atividades para 46 crianças, com um refeitório/ sala polivalente,
instalações sanitárias, monta-pratos, copa, arrumos, gabinete do diretor, secretariado,
sala de pessoal, instalação para funcionários e arrumos. No equipamento objeto da
presente candidatura funcionará ainda um centro comunitário.
O investimento, objeto da presente candidatura, visa a remodelação e beneficiação do
edifício no qual funciona um dos lares de infância e juventude, localizado na Rua Dr.
Francisco Rodrigues da Silva/ Beco dos Peregrinos, freguesia de Santa Cruz, concelho da
Praia da Vitória. A área do terreno é de 1 425.00 m²; a área de implantação de 1 275.00
m² e a área habitável total é de 163.51 m².

85%

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Requalificação de Lar de Infância e Juventude na Praia da Vitória

85%

O projeto em apreço visa a ampliação / adaptação do imóvel já existente, o qual possui
dois pisos, sendo que o segundo é já resultado de uma ampliação com cerca de 20 anos,
Adaptação de edificio destinado a Centro de Dia e Centro de Noite caracterizando-se pela simplicidade do desenho, e pela implantação contígua à igreja
SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
na Bretanha
local. A ampliação é feita no lado norte do edifício e consiste num volume de apenas um
piso, na continuidade do existente, mas permite diferenciar a ampliação de um simples
prolongamento de

85%

O projeto da nova cozinha do serviço de apoio domiciliário da Santa Casa da
Misericórdia da Vila de Santa Cruz das Flores tem como principal objetivo a criação de
Requalificação do serviço de apoio ao domicílio em Santa Cruz das uma estrutura devidamente preparada com os equipamentos fundamentais, de modo a
SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Flores
desenvolver um espaço funcional na sua amplitude e responder às exigências das várias
valências. Com a intervenção objeto da presente candidatura procede-se à
requalificação do serviço de apoio domiciliári

85%

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE (SRES)

85%

A pretensão remete-se à edificação de um equipamento público de utilidade coletiva,
em lote existente e constituído para este fim sem que daqui resultem acréscimos ou
alterações das áreas destinadas a infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e
SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção de Centro Comunitário do Instituto de Apoio à Criança
outros espaços de utilização coletiva e respetivos arranjos no loteamento onde se
insere. A inserção urbana do edifício respeita o cumprimento do previsto no alvará de
loteamento respetivo. Localiza-

85%

85%

85%

85%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

Apetrechamento do Novo Centro de Saúde da Madalena do Pico

Aquisição de equipamentos para o Novo Centro de Saúde da Madalena.A candidatura
comporta aquisição dos seguintes equipamentos:- Tomografia Axial Computorizada
(TAC) - 39% do custo total, equipamento que no SRS só existe nos hospitais,
proporcionando assim aos utentes locais acesso a exames que só era possível com a
deslocação para outra ilha, trazendo desta forma novas valências a ilha na área da
imagiologia - Raio X - 29% do custo total, e

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Criação do Centro de Noite no Lar Luís Soares de Sousa

A intervenção a realizar tem como base a quase total inadequação física em termos de
acessibilidade e mobilidade condicionada que a estrutura apresenta, obrigando, em
termos globais, a uma reorganização de compartimentação quer a nível do alojamento,
das instalações sanitárias, pontualmente a nível das circulações horizontais e verticais,
da cozinha, da lavandaria, das instalações de pessoal, da área de saúde e de segurança
contra incêndios.

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção do Centro de Apoio ao Idoso da Madalena

O investimento objeto da presente ação visa a reformulação do seu conteúdo
programático, propondo a requalificação do serviço de apoio domiciliário e a integração
de um centro de noite, tendo em conta que tem vindo a verificar-se a necessidade de
um equipamento com esta natureza evitando a antecipação da institucionalização em
estruturas residenciais.

SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Construção de CAO na Maia, Ribeira Grande

Este equipamento será construído num espaço próprio devidamente delimitado,
localizado na costa norte da Ilha de São Miguel, a norte da freguesia da Maia e com
acesso direto à via pública. Na sua envolvente encontra-se o antigo Hospital da Maia
com as suas valências, a farmácia da Santa Casa da Misericórdia e a Escola EB 2,3 da
Maia.

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE (SRES)

Beneficiação de Infraestruturas do Centro de Saúde da Calheta

A operação enquadra-se na tipologia de infraestruturas da saúde, enquadradas no
mapeamento, assenta numa intervenção no atual Centro de Saúde da Calheta, baseada
em seis vetores:i.Reorganização na construção atualii.Reformulação geral do Serviço de
Urgência iii.Reformulação geral do Serviço de Consultas e ampliação.iv.Reformulação do
Internamentov.Construção de novo corpo contíguo ao existevi.Requalificação e
reformulação de inf

Programas de formação avançada: doutoramentos e pósdoutoramento

A aposta na formação avançada constitui-se como uma prioridade para a Região, tendo
em conta as fragilidades da sua condição ultraperiférica e do seu tecido social,
económico e empresarial. A formação avançada é o suporte fundamental ao futuro da
Região proporcionando a fixação de jovens , com qualificação de alto nível, essencial à
criação de emprego qualificado, ao empreendedorismo e à melhoria da competitividade
empresarial.

FUNDO REGIONAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Programas de formação avançada: doutoramentos e pósdoutoramento

A aposta na formação avançada constitui-se como uma prioridade para a Região, tendo
em conta as fragilidades da sua condição ultraperiférica e do seu tecido social,
económico e empresarial. A formação avançada é o suporte fundamental ao futuro da
Região proporcionando a fixação de jovens, com qualificação de alto nível, essencial à
criação de emprego qualificado, ao empreendedorismo e à melhoria da competitividade
empresarial

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

•O Requalificar tem por objetivo promover a empregabilidade dos açorianos que se
Ações de reconversão de ativos com qualificação superior em áreas encontram inscritos nas agências de emprego da Região Autónoma dos Açores, ou
com saídas profissionais
jovens que não estão a estudar, a trabalhar ou em formação (NEET), por via do
reajustamento das suas qualificações em cursos elegíveis.

FUNDO REGIONAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA

FUNDAÇÃO PADRE JOSÉ LUCINDO DA GRAÇA E
SOUSA

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

O presente projeto surge no seguimento do trabalho que tem vindo a ser efetuado, ao
longo dos anos, pela EPN, sendo mecanismo de resposta à situação socioprofissional do
Concelho de Nordeste. A aposta nos Cursos Reactivar revela-se uma importante
ferramenta de apoio à (re)conversão e (re)integração de adultos deste concelho que se
encontram em situação de desemprego de longa duração e consequente risco de
exclusão social.

Rede Valorizar (CQEP)

A Rede Valorizar é um serviço criado pelo Governo dos Açores com o objetivo de
assegurar a todos os cidadãos uma oportunidade de qualificação e certificação, de nível
básico, secundário e/ou profissional, quer pela via da certificação de competências
adquiridas, quer pelo encaminhamento para ofertas formativas.

FUNDAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DA PRAIA DA
Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação
VITÓRIA

O projeto tem por objetivo geral apoiar processos de modernização do tecido produtivo
através do fomento do emprego qualificado, reforçando a oferta de técnicos com
qualificação adequada.

E. P. H. - ESCOLA PROFISSIONAL DA HORTA

Com este projeto, a Escola pretende dar resposta a processos registados na Rede
Valorizar, de activos desempregados que ambicionam melhorar a sua qualificação e o
seu nível de escolaridade.Pretende-se disponibilizar uma oferta de formação
profissional específica que permita elevar os níveis de qualificação da mão-de-obra.

E. P. H. - ESCOLA PROFISSIONAL DA HORTA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL
DA ILHA DO PICO, ADLIP

ESCOLA PROFISSIONAL DAS CAPELAS

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

O projeto pretende enquadrar o curso de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade,
que tem início na candidatura AÇORES-10-5470-FSE-000005.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

É objectivo deste projecto consolidar e reforçar a formação dos desempregados,
articulando a educação com a formação profissional. É nosso objetivo dotar os adultos,
interessados nesta área, de maiores competências. Promover, ainda, uma oferta
curricular que permita aos jovens adultos concluir a sua formação escolar ao nível do
ensino básico e/ou secundário.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

Os cursos do Programa REACTIVAR destinam-se a pessoas com idade igual ou superior a
18 anos, sem a qualificação adequada para efeitos de inserçãoou progressão no
mercado de trabalho.Desenvolvem-se preferencialmente segundo percursos de dupla
certificação, no entanto alguns desenvolvem apenas a habilitação escolar, pois
considerou-se mais adequado.
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735.874,28

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/09/30

2018/06/29

Portugal

688.267,70

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/09/30

2018/06/30

Portugal

316.834,24

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/10/31

2017/12/29

Portugal

367.149,03

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/10/31

2018/03/30

Portugal

1.497.809,36

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/10/31

2018/06/29

Portugal

485.248,07

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/12/09

2018/01/31

Portugal

1.088.435,46

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/11/25

2018/07/31

Portugal

1.475.100,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/11/25

2018/07/31

Portugal

1.043.932,54

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/01/25

2018/08/31

Portugal

834.952,47

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/02/27

2018/08/31

Portugal

1.165.633,04

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/08/26

2018/07/20

Portugal

2.922.983,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

2.105.445,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2017/01/01

2020/12/31

Portugal

27.540,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

405.078,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/10/20

2017/07/31

Portugal

838.904,74

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

2.757.908,74

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/10/22

2017/07/31

Portugal

422.975,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/22

Portugal

194.651,45

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/03/30

Portugal

690.271,97

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/10/27

2017/03/31

Portugal

1.130.438,12

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/06

2016/12/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-10-5470-FSE-000009

ACORES-10-5470-FSE-000010

ACORES-10-5470-FSE-000011

ACORES-10-5470-FSE-000012

ACORES-10-5470-FSE-000013

ACORES-10-5470-FSE-000014

ACORES-10-5470-FSE-000015

ACORES-10-5470-FSE-000016

ACORES-10-5470-FSE-000017

ACORES-10-5470-FSE-000018

ACORES-10-5470-FSE-000019

ACORES-10-5470-FSE-000020

ACORES-10-5470-FSE-000021

ACORES-10-5470-FSE-000022

ACORES-10-5470-FSE-000023

ACORES-10-5470-FSE-000024

ACORES-10-5470-FSE-000025

ACORES-10-5470-FSE-000026

ACORES-10-5470-FSE-000027

ACORES-10-5470-FSE-000028

ACORES-10-5470-FSE-000029

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

ASSOCIAÇÃO AÇORIANA DE FORMAÇÃO TURÍSTICA
Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação
E HOTELEIRA

A EFTH ministra cursos nas áreas de Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar Recepção,
Hotelaria e Turismo. O principal objectivo da EFTH, é ministrar formação profissional de
qualidade nas áreas acima referidas, promovendo, simultaneamente, uma componente
teórica e prática, de modo a formar profissionais competentes, com bons desempenhos
no contexto de trabalho.

ASSOCIAÇÃO AÇORIANA DE FORMAÇÃO TURÍSTICA
Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação
E HOTELEIRA

A EFTH ministra cursos nas áreas de Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar Recepção,
Hotelaria e Turismo. O principal objectivo da EFTH, é ministrar formação profissional de
qualidade nas áreas acima referidas, promovendo, simultaneamente, uma componente
teórica e prática, de modo a formar profissionais competentes, com bons desempenhos
no contexto de trabalho.

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTA
DELGADA

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

Este projeto, no âmbito do Programa Reativar, constitui, para os adultos, uma
alternativa ao sistema formal de ensino. Pretende fomentar a empregabilidade de
públicos vulneráveis a partir da promoção das suas condições de inclusão social. O
projeto organiza-se numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, enquanto
instrumento promotor da reinserção socioprofissional e de uma progressão na
qualificação.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

O projeto formativo visa incrementar a formação e qualificação profissional de
desempregados e de ativos, contribuindo para o aumento de técnicos com qualificação
adequada na RAA. Visa igualmente a criação de mecanismos que facilitem a
(re)inserção profissional dos diplomados, sobretudo através da FPCT, que lhes
proporciona o contato e o envolvimento com empresas/instituições que são potenciais
entidades empregadoras.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

Na vertente dupla certificação, pretende dotar os formandos de uma certificação
escolar assim como de uma qualificação profissional através de uma oferta formativa
que vem conferir a dupla certificação aos indivíduos que se encontram em situação de
desemprego. Na vertente Escolar, a ação pretende dotar os formandos de
competências escolares para que consigam melhorar a sua situação em relação ao
emprego.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

Os cursos do Programa REACTIVAR destinam-se a pessoas com idade igual ou superior a
18 anos, sem a qualificação adequada para efeitos de inserçãoou progressão no
mercado de trabalho.Desenvolvem-se preferencialmente segundo percursos de dupla
certificação, no entanto alguns desenvolvem apenas a habilitação escolar, pois
considerou-se mais adequado.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

O projeto formativo visa incrementar a formação e qualificação profissional de
desempregados, contribuindo para o aumento de técnicos com qualificação adequada
na RAA. Visa igualmente a criação de mecanismos que facilitem a (re)inserção
profissional dos diplomados, sobretudo através da FPCT, que lhes proporciona o
contato e o envolvimento com empresas/instituições que são potenciais entidades
empregadoras.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

A Escola Profissional da CCIPD foi criada pela portaria n.º 54/93 de 18 de novembro. A
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, com a presente candidatura, aposta
estrategicamente na continuação da formação de quadros médios que correspondam
às necessidades do mercado de trabalho na Região, em especial na ilha de São Miguel.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

A Escola Profissional da Ribeira Grande (EPRG) propõe-se a dar continuidade à sua
atividade formativa, junto da população de desempregados, particularmente dirigida,
pela sua proximidade, à comunidade ribeiragrandense, no contexto da ilha de S.
Miguel/Açores. A EPRG tem sede em Rabo de Peixe.

INETESE AÇORES - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

APRODAZ - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DOS AÇORES

ESCOLA PROFISSIONAL DAS CAPELAS

INETESE AÇORES - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE PONTA
DELGADA (ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS
DE S. MIGUEL E SANTA MARIA)

A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO E
DESENVOLVIMENTO DA RIBEIRA GRANDE, CRL

82%

A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO E
DESENVOLVIMENTO DA RIBEIRA GRANDE, CRL

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

A Escola Profissional da Ribeira Grande (EPRG) propõe-se a dar continuidade à sua
atividade formativa, junto da população, particularmente dirigida, pela sua
proximidade, à comunidade ribeiragrandense, no contexto da ilha de S. Miguel/Açores.
A EPRG tem sede em Rabo de Peixe.

82%

SINDESCOM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE
ESCRITÓRIO,COMÉRCIO,INDÚSTRIA,TURISMO,SERVI
Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação
ÇOS E CORRELATIVOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS
AÇORES

A formação ao longo da vida é obrigatória, por isso é imperativo qualificar adultos, de
forma a facilitar a sua reintegração e permanência na vida ativa, através de perfiz de
formação que contemplam uma tripla valência: Reforço das competências académicas,
pessoais, sociais e relacionais; aquisição de saberes no domínio científico, tecnológico e
FCT, que cremos ser facilitadores da transição e integração dos formandos para o
mercado de trabalho

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE PONTA
DELGADA (ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS
DE S. MIGUEL E SANTA MARIA)

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

A Escola Profissional da CCIPD foi criada pela portaria n.º 54/93 de 18 de novembro. A
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, com a presente candidatura, aposta
estrategicamente na continuação da formação de quadros médios que correspondam
às necessidades do mercado de trabalho na Região, em especial na ilha de São Miguel.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

A Escola Profissional da Ilha de S. Jorge pretende dotar empregados ativos,
desempregados ou jovens à procura do primeiro emprego, bem como todos os
interessados nas áreas temáticas em apreciação, de conhecimentos técnicos,
organizacionais e comportamentais de forma a contribuir para o sucesso profissional e
pessoal dos mesmos.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

A Escola Profissional da Ilha de S. Jorge pretende dotar empregados ativos,
desempregados ou jovens à procura do primeiro emprego, bem como todos os
interessados nas áreas temáticas em apreciação, de conhecimentos técnicos,
organizacionais e comportamentais de forma a contribuir para o sucesso profissional e
pessoal dos mesmos.

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO
Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação
CAMPO

A Escola Profissional de Vila Franca do campo tem um papel muito ativo onde está
inserida, contribuindo deste modo para o desenvolvimento pedagógico e sócioeconómico local e regional.As características mais relevantes que podem ser utilizadas
em publicações do FSE são: a participação em colóquios, seminários, feiras, eventos,
workshops e fóruns de divulgação da oferta formativa.

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO
Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação
CAMPO

A Escola Profissional de Vila Franca do campo tem um papel muito ativo onde está
inserida, contribuindo deste modo para o desenvolvimento pedagógico e sócioeconómico local e regional.As características mais relevantes que podem ser utilizadas
em publicações do FSE são: a participação em colóquios, seminários, feiras, eventos,
workshops e fóruns de divulgação da oferta formativa.

ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES
ASSOCIAÇÃO

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

O plano de formação que se candidata é um pacote de cursos que se iniciam no ano
letivo de 2014 e terminam em 2017. São cursos especificamente dirigidos a um público
socialmente fragilizado e inscrito na agência de emprego. O objetivo principal destas
ações é recuperar pessoal e socialmente este público, permitindo-lhe, nomeadamente,
a aquisição de escolaridade básica e/ou de uma dupla certificação para melhor inserção
no mercado de trabalho.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

Cursos propostos pela DRE e pela DREQP, aceites, de bom grado, pela EPSCMAH visto
serem áreas de referência desta, isto é, há um capital humano e uma tradição de
“talent de bien faire” que enriquecerá, com toda a certeza, os futuros profissionais
destas áreas na Região Autónoma dos Açores.

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ILHA
DE S. JORGE

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ILHA
DE S. JORGE

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ANGRA DO
HEROISMO

ESCOLA PROFISSIONAL MONSENHOR JOÃO
MAURICIO AMARAL FERREIRA

ESCOLA PROFISSIONAL MONSENHOR JOÃO
MAURICIO AMARAL FERREIRA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ILHA
DE S. JORGE

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

aaa

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

O presente projeto destina-se a qualificar profissionalmente jovens e adultos que, uma
vez concluído o curso se constituam como uma mais-valia para o desenvolvimento
sustentado, quer a nível local, quer a nível regional. A Escola aposta em estratégias
adequadas ao público alvo, incluindo apoio personalizado nas aulas e a colaboração
com as empresas na FPCT, que permitem aumentar o sucesso escolar e profissional dos
seus alunos.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

A Escola Profissional da Ilha de S. Jorge pretende dotar empregados ativos,
desempregados ou jovens à procura do primeiro emprego, bem como todos os
interessados nas áreas temáticas em apreciação, de conhecimentos técnicos,
organizacionais e comportamentais de forma a contribuir para o sucesso profissional e
pessoal dos mesmos. Neste sentido, a Escola tem um papel preponderante, pois
importa actualizar conhecimentos.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

592.437,02

52.063,36

1.012.915,19

374.909,77

689.598,64

292.763,55

54.597,13

79.942,74

1.429.261,15

211.344,96

881.433,48

734.890,97

899.101,26

130.078,94

762.315,86

107.138,85

303.287,61

610.186,01

779.074,92

101.982,80

188.601,13

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

503.571,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/01/05

2016/12/31

Portugal

44.253,86

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2017/04/30

Portugal

860.977,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/10/20

2017/08/11

Portugal

318.673,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/06

2016/12/30

Portugal

586.158,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/01/05

2017/02/14

Portugal

248.849,02

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2018/05/25

Portugal

46.407,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2017/08/31

Portugal

67.951,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2017/07/31

Portugal

1.214.871,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/06

2016/12/31

Portugal

179.643,22

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2017/07/31

Portugal

749.218,46

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/10/20

2017/05/31

Portugal

624.657,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/03

2016/12/31

Portugal

764.236,07

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/01/05

2016/12/31

Portugal

110.567,10

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2017/08/31

Portugal

647.968,48

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

91.068,02

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2017/08/31

Portugal

257.794,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/10/20

2017/10/19

Portugal

518.658,11

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/10/27

2017/05/31

Portugal

662.213,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/01/05

2016/12/16

Portugal

86.685,38

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2017/07/31

Portugal

160.310,96

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/24

2018/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-10-5470-FSE-000030

ACORES-10-5470-FSE-000031

ACORES-10-5470-FSE-000032

ACORES-10-5470-FSE-000033

ACORES-10-5470-FSE-000034

ACORES-10-5470-FSE-000035

ACORES-10-5470-FSE-000036

ACORES-10-5470-FSE-000037

ACORES-10-5470-FSE-000038

ACORES-10-5470-FSE-000039

ACORES-10-5470-FSE-000040

ACORES-10-5470-FSE-000042

ACORES-10-5470-FSE-000043

ACORES-10-5470-FSE-000044

ACORES-10-5470-FSE-000045

ACORES-10-5470-FSE-000046

ACORES-10-5470-FSE-000047

ACORES-10-5470-FSE-000048

ACORES-10-5571-FSE-000001

ACORES-10-5571-FSE-000002

ACORES-10-5571-FSE-000003

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

82%

82%

82%

82%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO E
DESENVOLVIMENTO DA RIBEIRA GRANDE, CRL

Nome da Operação | Operation Name

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

Resumo | Summary

A Escola Profissional da Ribeira Grande (EPRG) propõe-se a dar continuidade à sua
atividade formativa, junto da população em idade de escolarização, particularmente
dirigida, pela sua proximidade, à comunidade ribeiragrandense, no contexto da ilha de
S. Miguel/Açores. A EPRG tem sede em Rabo de Peixe.

FUNDAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DA PRAIA DA
Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação
VITÓRIA

O projeto tem por objetivo geral apoiar processos de modernização do tecido produtivo
através do fomento do emprego qualificado, reforçando a oferta de técnicos com
qualificação adequada.

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTA
DELGADA

Este projeto constitui, para os adultos, uma alternativa ao sistema formal de ensino.
Pretende fomentar a empregabilidade de públicos vulneráveis a partir da promoção das
suas condições de inclusão social. O projeto organiza-se numa perspetiva de
aprendizagem ao longo da vida, enquanto instrumento promotor da reinserção
socioprofissional e de uma progressão na qualificação.

APRODAZ - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DOS AÇORES

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

***

82%

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE PONTA
DELGADA (ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS
DE S. MIGUEL E SANTA MARIA)

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

A Escola Profissional da CCIPD foi criada pela portaria n.º 54/93 de 18 de novembro. A
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, com a presente candidatura, aposta
estrategicamente na continuação da formação de quadros médios que correspondam
às necessidades do mercado de trabalho na Região, em especial na ilha de São Miguel.

82%

SINDESCOM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE
ESCRITÓRIO,COMÉRCIO,INDÚSTRIA,TURISMO,SERVI
Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação
ÇOS E CORRELATIVOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS
AÇORES

A formação ao longo da vida é obrigatória, por isso é imperativo qualificar adultos, de
forma a facilitar a sua reintegração e permanência na vida ativa, através de perfiz de
formação que contemplam uma tripla valência: Reforço das competências académicas,
pessoais, sociais e relacionais; aquisição de saberes no domínio científico, tecnológico e
FCT, que cremos ser facilitadores da transição e integração dos formandos para o
mercado de trabalho

INETESE AÇORES - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

O projeto formativo visa incrementar a formação e qualificação profissional de
desempregados, contribuindo para o aumento de técnicos com qualificação adequada
na RAA. Visa igualmente a criação de mecanismos que facilitem a (re)inserção
profissional dos diplomados, sobretudo através da FPCT, que lhes proporciona o
contato e o envolvimento com empresas/instituições que são potenciais entidades
empregadoras.

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

ASSOCIAÇÃO AÇORIANA DE FORMAÇÃO TURÍSTICA
Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação
E HOTELEIRA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ANGRA DO
HEROISMO

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL
DA ILHA DO PICO, ADLIP

E. P. H. - ESCOLA PROFISSIONAL DA HORTA

A EFTH ministra cursos nas áreas de Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar Recepção,
Hotelaria e Turismo. O principal objectivo da EFTH, é ministrar formação profissional de
qualidade nas áreas acima referidas, promovendo, simultaneamente, uma componente
teórica e prática, de modo a formar profissionais competentes, com bons desempenhos
no contexto de trabalho.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

Proporcionar formação profissional a adultos da Região Autónoma dos Açores,
promovendo a (re)qualificação dos recursos humanos das empresas/instituições da
região, tendo por base informações obtidas através das mesmas.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

Esta oferta formativa visa a qualificação dos indivíduos cujos os percursos escolares,
pelos mais variados motivos, foram interrompidos. É uma oferta direccionada para um
público adulto, desempregado, que continua à procura de emprego. O nosso objectivo
é dotar os formandos de ferramentas que lhes permitam uma mais rápida inserção no
mercado de trabalho, para tal ,tentamos satisfazer as necessidades de mercado ao nível
da formação.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

O projeto visa enquadrar o o curso Técnico/a Administrativo/a.

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO
Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação
CAMPO

A Escola Profissional de Vila Franca do campo tem um papel muito ativo onde está
inserida, contribuindo deste modo para o desenvolvimento pedagógico e sócioeconómico local e regional.As características mais relevantes que podem ser utilizadas
em publicações do FSE são: a participação em colóquios, seminários, feiras, eventos,
workshops e fóruns de divulgação da oferta formativa.

FUNDAÇÃO PADRE JOSÉ LUCINDO DA GRAÇA E
SOUSA

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

O presente projeto surge no seguimento do trabalho que tem vindo a ser efetuado, ao
longo dos anos, pela EPN, sendo mecanismo de resposta à situação socioprofissional do
Concelho de Nordeste. A aposta nos Cursos Reactivar revela-se uma importante
ferramenta de apoio à (re)conversão e (re)integração de adultos deste concelho que se
encontram em situação de desemprego de longa duração e consequente risco de
exclusão social.

Percursos Formativos Modulares de Dupla Certificação

O presente projeto destina-se a qualificar profissionalmente jovens e adultos que, uma
vez concluído o curso se constituam como uma mais-valia para o desenvolvimento
sustentado, quer a nível local, quer a nível regional. A Escola aposta em estratégias
adequadas ao público alvo, incluindo apoio personalizado nas aulas e a colaboração
com as empresas na FPCT, que permitem aumentar o sucesso escolar e profissional dos
seus alunos.

Cursos de Aquisição Básica de Competências

Os cursos de Aquisição Básica de Competências visam garantir que todos os inscritos
nas APQEs detenham o grau mínimo de habilitações que lhes permitam o acesso ao
mercado de trabalho. Aliando a metodologia do RVCC com uma formação que mobiliza
competências na área do Português, da Matemática, da Cidadania e da Informática são
uma resposta educativa regional que visa a qualificação de pessoas não detentoras do
4.º, 6.º ou 9.º anos de escolaridade

Cursos de Aquisição Básica de Competências

Os cursos de Aquisição Básica de Competências visam garantir que todos os inscritos
nas APQEs detenham o grau mínimo de habilitações que lhes permitam o acesso ao
mercado de trabalho. Aliando a metodologia do RVCC com uma formação que mobiliza
competências na área do Português, da Matemática, da Cidadania e da Informática são
uma resposta educativa regional que visa a qualificação de pessoas não detentoras do
4.º, 6.º ou 9.º anos de escolaridade

Cursos de Aquisição Básica de Competências

Os cursos de Aquisição Básica de Competências visam garantir que todos os inscritos
nas APQEs detenham o grau mínimo de habilitações que lhes permitam o acesso ao
mercado de trabalho. Aliando a metodologia do RVCC com uma formação que mobiliza
competências na área do Português, da Matemática, da Cidadania e da Informática são
uma resposta educativa regional que visa a qualificação de pessoas não detentoras do
4.º, 6.º ou 9.º anos de escolaridade

Rede Valorizar (CQEP)

A Rede Valorizar é um serviço criado pelo Governo dos Açores com o objetivo de
assegurar a todos os cidadãos uma oportunidade de qualificação e certificação, de nível
básico, secundário e/ou profissional, quer pela via da certificação de competências
adquiridas, quer pelo encaminhamento para ofertas formativas.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Horta pretende ser uma escola inclusiva e, por isso, procura
fornecer respostas de formação a jovens e adultos, dando especial atenção aos que são
oriundos de meios desfavorecidos; marginalizados social, económica e culturalmente e
aos desempregados. Pretende-se que a formação seja integral, ou seja, que potencie o
equilíbrio entre o saber, o saber - fazer e o saber - ser, ambicionando contribuir para a
formação da pes

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

A Escola de Novas Tecnologias dos Açores (ENTA) desenvolve formação na Região dos
Açores desde 1993. Com este projecto formativo a ENTA vem permitir a todos os jovens
desta Região Autónoma dos Açores um percurso formativo de dupla certificação e de
grande empregabilidade, por oferecer acções de formação que são transversais a
muitas áreas do mercado de trabalho.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

O presente projeto surge no seguimento do trabalho que tem vindo a ser efetuado, ao
longo dos anos, pela EPN sendo mecanismo de resposta à situação socioprofissional do
Concelho de Nordeste. Apostar na formação profissional é pois o mecanismo para
ultrapassar, o isolamento e a, ainda, grande distância relativamente aos centros
urbanos que provocam o êxodo rural e a consequente desertificação que se verificam
neste concelho.

ESCOLA PROFISSIONAL MONSENHOR JOÃO
MAURICIO AMARAL FERREIRA

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

FUNDO REGIONAL DO EMPREGO

E. P. H. - ESCOLA PROFISSIONAL DA HORTA

ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES
ASSOCIAÇÃO

FUNDAÇÃO PADRE JOSÉ LUCINDO DA GRAÇA E
SOUSA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

919.238,80

1.031.244,11

469.805,28

351.827,63

242.810,24

358.036,85

286.841,10

893.117,90

411.619,35

331.310,45

126.684,45

374.824,55

287.820,23

385.555,38

7.136.595,04

431.163,00

3.509.468,10

449.406,10

1.581.574,93

2.228.975,12

798.818,89

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

781.352,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/05/08

2018/12/31

Portugal

876.557,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/24

2018/09/30

Portugal

399.334,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/18

2018/09/28

Portugal

299.053,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/05/02

2018/07/13

Portugal

206.388,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/05/02

2018/12/31

Portugal

304.331,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/24

2018/12/28

Portugal

243.814,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/05/02

2018/10/31

Portugal

759.150,22

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/05/10

2018/12/31

Portugal

349.876,45

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/24

2018/08/31

Portugal

281.613,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/26

2018/09/28

Portugal

107.681,78

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/05/09

2018/04/12

Portugal

318.600,87

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/05/09

2019/04/09

Portugal

244.647,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/24

2019/02/28

Portugal

327.722,07

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/05/02

2018/12/31

Portugal

6.066.105,78

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/30

Portugal

366.488,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/08/22

2017/03/30

Portugal

2.983.047,89

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/09

2018/04/30

Portugal

381.995,19

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/08/12

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/07/29

Portugal

1.344.338,69

1.894.628,85

678.996,06
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-10-5571-FSE-000004

ACORES-10-5571-FSE-000005

ACORES-10-5571-FSE-000006

ACORES-10-5571-FSE-000007

ACORES-10-5571-FSE-000008

ACORES-10-5571-FSE-000009

ACORES-10-5571-FSE-000010

ACORES-10-5571-FSE-000011

ACORES-10-5571-FSE-000012

ACORES-10-5571-FSE-000013

ACORES-10-5571-FSE-000014

ACORES-10-5571-FSE-000015

ACORES-10-5571-FSE-000016

ACORES-10-5571-FSE-000017

ACORES-10-5571-FSE-000018

ACORES-10-5571-FSE-000019

ACORES-10-5571-FSE-000020

ACORES-10-5571-FSE-000021

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

SINDESCOM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE
ESCRITÓRIO,COMÉRCIO,INDÚSTRIA,TURISMO,SERVI Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação ÇOS E CORRELATIVOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS Cursos Profissionais
AÇORES

ESCOLA PROFISSIONAL DAS CAPELAS

ESCOLA PROFISSIONAL MONSENHOR JOÃO
MAURICIO AMARAL FERREIRA

A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO E
DESENVOLVIMENTO DA RIBEIRA GRANDE, CRL

Resumo | Summary

Numa época em que a estabilidade de emprego é uma miragem e a formação ao longo
da vida é obrigatória, é imperativo formar jovens técnicos para o exercício profissional
qualificado. O nosso projecto educativo, EDUCAR PARA A CIDADANIA, pretende
promover a excelência e rigor, reforçar a autonomia e estimular a criatividade, fazendo
deste tema a nossa grande MISSÃO.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

Cursos profissionais destinados a jovens, para facilitar a transição da educação para o
trabalho.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

O presente projecto destina-se, não só a qualificar profissionalmente jovens, a quem
será atribuído um certificado de qualificação profissional de nível 4, mas também à
obtenção da escolaridade equivalente ao 12.º ano.Uma vez concluído o curso com
aproveitamento, os futuros diplomados constituem-se como mais-valia para o
desenvolvimento sustentado, quer a nível local, quer a nível regional.Com o propósito
de formar recursos humanos devidamen

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Ribeira Grande propõe-se a dar continuidade à sua atividade
formativa, junto da população em idade de escolarização, particularmente dirigida, pela
sua proximidade, à comunidade ribeiragrandense, no contexto da ilha de S.
Miguel/Açores. O formando obtém dupla certificação, destacando-se, a profissional, a
qual o habilita a responder a um mercado de trabalho em franco desenvolvimento e,
por isso, cada vez mais exigente.

ASSOCIAÇÃO AÇORIANA DE FORMAÇÃO TURÍSTICA Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação E HOTELEIRA
Cursos Profissionais

A Escola de Formação Turística e Hoteleira ministra cursos nas áreas de
Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar Receção, Hotelaria e Turismo. O seu principal
objectivo, é ministrar formação profissional de qualidade nas áreas acima referidas,
promovendo, simultaneamente, uma componente teórica e prática, de modo a formar
profissionais competentes, com bons desempenhos no contexto de trabalho.

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação CAMPO
Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Vila Franca do campo tem um papel muito ativo onde está
inserida, contribuindo deste modo para o desenvolvimento pedagógico e sócioeconómico local e regional.As características mais relevantes que podem ser utilizadas
em publicações do FSE são: a participação em colóquios, seminários, feiras, eventos,
workshops e fóruns de divulgação da oferta formativa.

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE PONTA
DELGADA (ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS
DE S. MIGUEL E SANTA MARIA)

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

Criada por Contrato Programa de 16/03/93,Escola iniciou a sua atividade com a oferta
de 2 cursos profissionais de Nível III, tendo a partir de 1999, alargado a oferta formativa
a outras áreas. Dando resposta às necessidades sentidas pelos associados da CCIPD, em
particular, e pelos empresários regionais, em geral, ao nível da formação profissional
inicial, através da aposta no desenvolvimento das competências pessoais e técnicas
essenciais.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

É objectivo deste projecto consolidar e reforçar a formação dos jovens, articulando a
educação escolar com a formação profissional, envolvendo em todo o projecto
instituições económicas, profissionais, sociais e culturais. Fortalecer, em modalidades
alternativas, às do sistema formal do ensino, os mecanismos de aproximação entre a
escola e o mundo do trabalho. Contribuir para o desenvolvimento das competências
profissionais dos jovens.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

Este protejo de formação pretende dar corpo à missão da própria APRODAZ “formar os
quadros técnicos, intermédios e superiores necessários à promoção da Região”. Com
um forte investimento na formação em áreas do saber-fazer afins às engenharias, a
oferta formativa da APRODAZ procura proporcionar ao mercado recursos humanos
dotados de competências técnicas que contribuam para a promoção e desenvolvimento
da Região Autónoma.

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL
DA ILHA DO PICO, ADLIP

APRODAZ - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DOS AÇORES

FUNDAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DA PRAIA DA Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação VITÓRIA
Cursos Profissionais

O projeto tem por objetivo geral apoiar processos de modernização do tecido produtivo
através do fomento do emprego qualificado, reforçando a oferta de técnicos com
qualificação adequada.

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTA
DELGADA

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

O projeto irá dar resposta à procura de formação nas áreas de Serviços Sociais, Serviços
de Segurança, Ordenamento do Território, Vendas, Comunicação e Serviços Agrários,
visando contribuir para a educação integral dos jovens, proporcionando-lhes uma
preparação adequada para um exercício profissional. Pretende-se facultar uma sólida
formação geral, científica e tecnológica capaz de preparar para o trabalho e
prosseguimento de estudos.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

O projeto formativo visa incrementar a formação e qualificação profissional de jovens
provenientes do sistema de ensino e de inativos, contribuindo para o aumento de
técnicos com qualificação adequada na RAA. Visa igualmente a criação de mecanismos
que facilitem a inserção profissional dos diplomados, sobretudo através da FCT, que
lhes proporciona o contato e o envolvimento com empresas/instituições que são
potenciais entidades empregadoras.

INETESE AÇORES - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ANGRA DO
HEROISMO

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ILHA
DE S. JORGE

A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO E
DESENVOLVIMENTO DA RIBEIRA GRANDE, CRL

A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO E
DESENVOLVIMENTO DA RIBEIRA GRANDE, CRL

A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO E
DESENVOLVIMENTO DA RIBEIRA GRANDE, CRL

ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES
ASSOCIAÇÃO

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

Proporcionar formação profissional aos jovens da Região Autónoma dos Açores,
promovendo a qualificação dos recursos humanos das empresas/instituições da região,
tendo por base informações obtidas através das mesmas.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Ilha de S. Jorge pretende dotar empregados ativos,
desempregados ou jovens à procura do primeiro emprego, bem como todos os
interessados nas áreas temáticas em apreciação, de conhecimentos técnicos,
organizacionais e comportamentais de forma a contribuir para o sucesso profissional e
pessoal dos mesmos. Neste sentido, a Escola tem um papel preponderante, pois
importa atualizar conhecimentos e criar condições de acesso

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Ribeira Grande (EPRG) propõe-se a dar continuidade à sua
atividade formativa, junto da população em idade de escolarização, particularmente
dirigida, pela sua proximidade, à comunidade ribeiragrandense, no contexto da ilha de
S. Miguel/Açores. A EPRG tem sede em Rabo de Peixe.

A Escola Profissional da Ribeira Grande (EPRG) propõe-se a dar continuidade à sua
atividade formativa, junto da população em idade de escolarização, particularmente
dirigida, pela sua proximidade, à comunidade ribeiragrandense, no contexto da ilha de
S. Miguel/Açores. A EPRG tem sede em Rabo de Peixe.

Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Ribeira Grande (EPRG) propõe-se a dar continuidade à sua
atividade formativa, junto da população em idade de escolarização, particularmente
dirigida, pela sua proximidade, à comunidade ribeiragrandense, no contexto da ilha de
S. Miguel/Açores. A EPRG tem sede em Rabo de Peixe.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

A Escola de Novas Tecnologias dos Açores (ENTA) desenvolve formação na Região dos
Açores desde 1993. Com este projeto formativo a ENTA vem permitir que os jovens que
iniciaram o seu curso em 2014, possam terminar em 2017 o 3.º ano de um percurso
formativo trianual de dupla certificação e de grande empregabilidade, por oferecer
ações de formação que são transversais a muitas áreas do mercado de trabalho.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

3.179.039,29

3.123.791,46

935.505,48

1.545.627,06

1.649.742,47

1.614.283,60

766.754,88

1.772.422,22

1.725.462,51

2.919.964,15

1.021.786,77

1.412.138,11

1.667.283,75

1.628.001,10

274.729,34

729.447,40

770.331,65

314.902,13

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

2.702.183,40

2.655.222,74

795.179,66

1.313.783,00

1.402.281,10

1.372.141,06

651.741,66

1.506.558,89

1.466.643,13

2.481.969,53

868.518,75

1.200.317,40

1.417.191,19

1.383.800,94

233.519,94

620.030,29

654.781,90

267.666,81

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/07/27

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/07/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/09/13

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/03

2016/07/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/07/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/07/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/07/22

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/07/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/01/06

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/20

2017/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/26

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/28

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2017/08/11

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-10-5571-FSE-000022

ACORES-10-5571-FSE-000023

ACORES-10-5571-FSE-000024

ACORES-10-5571-FSE-000025

ACORES-10-5571-FSE-000026

ACORES-10-5571-FSE-000027

ACORES-10-5571-FSE-000028

ACORES-10-5571-FSE-000029

ACORES-10-5571-FSE-000030

ACORES-10-5571-FSE-000031

ACORES-10-5571-FSE-000032

ACORES-10-5571-FSE-000033

ACORES-10-5571-FSE-000034

ACORES-10-5571-FSE-000035

ACORES-10-5571-FSE-000036

ACORES-10-5571-FSE-000037

ACORES-10-5571-FSE-000038

ACORES-10-5571-FSE-000039

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES
ASSOCIAÇÃO

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais

Resumo | Summary

O plano de formação/oferta formativa que aqui se candidata é um pacote de cursos que
se iniciaram no ano letivo de 2015 e terminam em 2018. São cursos que se integram em
áreas de grande especialização da escola e dirigem-se a sectores de atividade
económica que são transversais a todo o mercado, isto é, cobrem estruturas nevrálgicas
do mercado de trabalho e da indústria da Região Autónoma dos Açores.

ASSOCIAÇÃO AÇORIANA DE FORMAÇÃO TURÍSTICA Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação E HOTELEIRA
Cursos Profissionais

A EFTH ministra cursos nas áreas de Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar Recepção,
Hotelaria e Turismo. O principal objectivo da EFTH, é ministrar formação profissional de
qualidade nas áreas acima referidas, promovendo, simultaneamente, uma componente
teórica e prática, de modo a formar profissionais competentes, com bons desempenhos
no contexto de trabalho.

ASSOCIAÇÃO AÇORIANA DE FORMAÇÃO TURÍSTICA
Cursos Profissionais
E HOTELEIRA

A EFTH ministra cursos nas áreas de Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar Recepção,
Hotelaria e Turismo. O principal objectivo da EFTH, é ministrar formação profissional de
qualidade nas áreas acima referidas, promovendo, simultaneamente, uma componente
teórica e prática, de modo a formar profissionais competentes, com bons desempenhos
no contexto de trabalho.

ASSOCIAÇÃO AÇORIANA DE FORMAÇÃO TURÍSTICA
Cursos Profissionais
E HOTELEIRA

A EFTH ministra cursos nas áreas de Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar Recepção,
Hotelaria e Turismo. O principal objectivo da EFTH, é ministrar formação profissional de
qualidade nas áreas acima referidas, promovendo, simultaneamente, uma componente
teórica e prática, de modo a formar profissionais competentes, com bons desempenhos
no contexto de trabalho.

ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES
ASSOCIAÇÃO

Cursos Profissionais

O plano de formação/oferta formativa que aqui se candidata é um pacote de cursos que
se iniciam no ano letivo de 2016 e terminam em 2019. São cursos que se integram em
áreas de grande especialização da escola e dirigem-se a sectores de atividade
económica que são transversais a todo o mercado, isto é, cobrem estruturas nevrálgicas
do mercado de trabalho e da indústria da Região Autónoma dos Açores.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

O projeto irá dar resposta à procura de formação na área de Serviços Agrários, visando
contribuir para a educação integral dos jovens, proporcionando-lhes uma preparação
adequada para um exercício profissional. Pretende-se facultar uma sólida formação
geral, científica e tecnológica capaz de preparar para o trabalho e/ou prosseguimento
de estudos.

Cursos Profissionais

O projeto irá dar resposta à procura de formação nas áreas de Serviços de Saúde e
Comunicação, visando contribuir para a educação integral dos jovens, proporcionandolhes uma preparação adequada para um exercício profissional. Pretende-se facultar
uma sólida formação geral, científica e tecnológica capaz de preparar para o trabalho e
prosseguimento de estudos.

Cursos Profissionais

O projeto irá dar resposta à procura de formação nas áreas de Serviços Jurídicos e
Turismo, visando contribuir para a educação integral dos jovens, proporcionando-lhes
uma preparação adequada para um exercício profissional. Pretende-se facultar uma
sólida formação geral, científica e tecnológica capaz de preparar para o trabalho e
prosseguimento de estudos.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

O presente projeto surge no seguimento do trabalho que tem vindo a ser efetuado, ao
longo dos anos, pela EPN sendo mecanismo de resposta à situação socioprofissional do
Concelho de Nordeste. Apostar na formação profissional é pois o mecanismo para
ultrapassar, o isolamento e a, ainda, grande distância relativamente aos centros
urbanos que provocam o êxodo rural e a consequente desertificação que se verificam
neste concelho.

Cursos Profissionais

O presente projeto surge no seguimento do trabalho que tem vindo a ser efetuado, ao
longo dos anos, pela EPN sendo mecanismo de resposta à situação socioprofissional do
Concelho de Nordeste. Apostar na formação profissional é pois o mecanismo para
ultrapassar, o isolamento e a, ainda, grande distância relativamente aos centros
urbanos que provocam o êxodo rural e a consequente desertificação que se verificam
neste concelho.

Cursos Profissionais

O presente projeto surge no seguimento do trabalho que tem vindo a ser efetuado, ao
longo dos anos, pela EPN sendo mecanismo de resposta à situação socioprofissional do
Concelho de Nordeste. Apostar na formação profissional é pois o mecanismo para
ultrapassar, o isolamento e a, ainda, grande distância relativamente aos centros
urbanos que provocam o êxodo rural e a consequente desertificação que se verificam
neste concelho.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

O projeto formativo visa incrementar a formação e qualificação profissional de jovens
provenientes do sistema de ensino e de inativos, contribuindo para o aumento de
técnicos com qualificação adequada na RAA. Visa igualmente a criação de mecanismos
que facilitem a inserção profissional dos diplomados, sobretudo através da FCT, que
lhes proporciona o contato e o envolvimento com empresas/instituições que são
potenciais entidades empregadoras.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível secundário de educação,
caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional.A aprendizagem
realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de
uma profissão, em articulação com o setor empresarial local. Estes cursos têm uma
estrutura curricular organizada por módulos, o que permite maior flexibilidade e
respeito pelos ritmos de aprendizagem.

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTA
DELGADA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTA
DELGADA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTA
DELGADA

FUNDAÇÃO PADRE JOSÉ LUCINDO DA GRAÇA E
SOUSA

FUNDAÇÃO PADRE JOSÉ LUCINDO DA GRAÇA E
SOUSA

FUNDAÇÃO PADRE JOSÉ LUCINDO DA GRAÇA E
SOUSA

INETESE AÇORES - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

ESCOLA PROFISSIONAL DAS CAPELAS

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação CAMPO
Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Vila Franca do campo tem um papel muito ativo onde está
inserida, contribuindo deste modo para o desenvolvimento pedagógico e sócioeconómico local e regional.As características mais relevantes que podem ser utilizadas
em publicações do FSE são: a participação em colóquios, seminários, feiras, eventos,
workshops e fóruns de divulgação da oferta formativa.

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO
Cursos Profissionais
CAMPO

A Escola Profissional de Vila Franca do campo tem um papel muito ativo onde está
inserida, contribuindo deste modo para o desenvolvimento pedagógico e sócioeconómico local e regional.As características mais relevantes que podem ser utilizadas
em publicações do FSE são: a participação em colóquios, seminários, feiras, eventos,
workshops e fóruns de divulgação da oferta formativa.

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO
Cursos Profissionais
CAMPO

A Escola Profissional de Vila Franca do campo tem um papel muito ativo onde está
inserida, contribuindo deste modo para o desenvolvimento pedagógico e sócioeconómico local e regional.As características mais relevantes que podem ser utilizadas
em publicações do FSE são: a participação em colóquios, seminários, feiras, eventos,
workshops e fóruns de divulgação da oferta formativa.

INETESE AÇORES - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

Cursos Profissionais

O projeto formativo visa incrementar a formação e qualificação profissional de jovens
provenientes do sistema de ensino e de inativos, contribuindo para o aumento de
técnicos com qualificação adequada na RAA. Visa igualmente a criação de mecanismos
que facilitem a inserção profissional dos diplomados, sobretudo através da FCT, que
lhes proporciona o contato e o envolvimento com empresas/instituições que são
potenciais entidades empregadoras.

Cursos Profissionais

O projeto formativo visa incrementar a formação e qualificação profissional de jovens
provenientes do sistema de ensino e de inativos, contribuindo para o aumento de
técnicos com qualificação adequada na RAA. Visa igualmente a criação de mecanismos
que facilitem a inserção profissional dos diplomados, sobretudo através da FCT, que
lhes proporciona o contato e o envolvimento com empresas/instituições que são
potenciais entidades empregadoras.

INETESE AÇORES - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.032.759,57

212.536,84

712.049,93

831.829,38

1.305.954,30

147.551,40

685.218,37

734.927,35

95.091,61

343.073,61

354.003,04

227.397,75

287.772,62

219.620,87

705.533,22

750.272,82

817.468,85

669.084,71

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

877.845,63

180.656,31

605.242,44

707.054,97

1.110.061,16

125.418,69

582.435,61

624.688,25

80.827,87

291.612,57

300.902,58

193.288,09

244.606,73

186.677,74

599.703,24

637.731,90

694.848,52

568.722,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/21

2018/08/10

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2017/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/10/05

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/10/03

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2019/08/09

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2017/07/21

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/21

2018/07/20

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/20

2019/07/19

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/10/03

2017/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/10/10

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/30

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2017/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2017/05/19

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2017/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/16

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/21

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/21

2018/07/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-10-5571-FSE-000040

ACORES-10-5571-FSE-000041

ACORES-10-5571-FSE-000042

ACORES-10-5571-FSE-000043

ACORES-10-5571-FSE-000044

ACORES-10-5571-FSE-000045

ACORES-10-5571-FSE-000046

ACORES-10-5571-FSE-000047

ACORES-10-5571-FSE-000048

ACORES-10-5571-FSE-000049

ACORES-10-5571-FSE-000050

ACORES-10-5571-FSE-000051

ACORES-10-5571-FSE-000052

ACORES-10-5571-FSE-000053

ACORES-10-5571-FSE-000054

ACORES-10-5571-FSE-000055

ACORES-10-5571-FSE-000056

ACORES-10-5571-FSE-000057

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

SINDESCOM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE
ESCRITÓRIO,COMÉRCIO,INDÚSTRIA,TURISMO,SERVI Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação ÇOS E CORRELATIVOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS Cursos Profissionais
AÇORES

Numa época em que a estabilidade de emprego é uma miragem e a formação ao longo
da vida é obrigatória, é imperativo formar jovens técnicos para o exercício profissional
qualificado. O nosso projecto educativo, EDUCAR PARA A CIDADANIA, pretende
promover a excelência e rigor, reforçar a autonomia e estimular a criatividade, fazendo
deste tema a nossa grande MISSÃO.

SINDESCOM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE
ESCRITÓRIO,COMÉRCIO,INDÚSTRIA,TURISMO,SERVI
Cursos Profissionais
ÇOS E CORRELATIVOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS
AÇORES

Numa época em que a estabilidade de emprego é uma miragem e a formação ao longo
da vida é obrigatória, é imperativo formar jovens técnicos para o exercício profissional
qualificado. O nosso projeto educativo, EDUCAR PARA A CIDADANIA, pretende
promover a excelência e rigor, reforçar a autonomia e estimular a criatividade, fazendo
deste tema a nossa grande MISSÃO.

SINDESCOM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE
ESCRITÓRIO,COMÉRCIO,INDÚSTRIA,TURISMO,SERVI
Cursos Profissionais
ÇOS E CORRELATIVOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS
AÇORES

Numa época em que a estabilidade de emprego é uma miragem e a formação ao longo
da vida é obrigatória, é imperativo formar jovens técnicos para o exercício profissional
qualificado. O nosso projeto educativo, EDUCAR PARA A CIDADANIA, pretende
promover a excelência e rigor, reforçar a autonomia e estimular a criatividade, fazendo
deste tema a nossa grande MISSÃO.

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL
DA ILHA DO PICO, ADLIP

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

Este projecto visa consolidar e reforçar a formação dos jovens, articulando a educação
escolar com a formação profissional, envolvendo em todo o projecto instituições
económicas, profissionais, sociais e culturais. Fortalecer, em modalidades alternativas,
às do sistema formal do ensino, os mecanismos de aproximação entre a escola e o
mundo do trabalho. Promover o desenvolvimento da região colmatando as
necessidades de profissionais qualificados.

Cursos Profissionais

É objectivo deste projecto consolidar e reforçar a formação dos jovens, articulando a
educação escolar com a formação profissional, envolvendo em todo o projecto
instituições económicas, profissionais, sociais e culturais. Fortalecer, em modalidades
alternativas, às do sistema formal do ensino, os mecanismos de aproximação entre a
escola e o mundo do trabalho. Dotar os formandos de qualificação adequada ao
desempenho das suas futuras funções.

Cursos Profissionais

Fortalecer, em modalidades alternativas, às do sistema formal do ensino, os
mecanismos de aproximação entre a escola e o mundo do trabalho. Dotar os futuros
profissionais de competências e qualificações em áreas primordiais para o
desenvolvimento da região , recepção e informática. Sendo estas áreas essenciais e
ainda carentes numa sociedade cada vez mais voltada para as tecnologias e para o
turismo, sendo o ultimo crucial para a nossa ilha.

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL
DA ILHA DO PICO, ADLIP

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL
DA ILHA DO PICO, ADLIP

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ANGRA DO
HEROISMO

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ILHA
DE S. JORGE

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE PONTA
DELGADA (ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS
DE S. MIGUEL E SANTA MARIA)

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ANGRA DO
HEROISMO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ANGRA DO
HEROISMO

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

Proporcionar formação profissional aos jovens da Região Autónoma dos Açores,
promovendo a qualificação dos recursos humanos das empresas/instituições da região,
tendo por base informações obtidas através das mesmas.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Ilha de S. Jorge pretende dotar empregados ativos,
desempregados ou jovens à procura do primeiro emprego, bem como todos os
interessados nas áreas temáticas em apreciação, de conhecimentos técnicos,
organizacionais e comportamentais de forma a contribuir para o sucesso profissional e
pessoal dos mesmos. Neste sentido, a Escola tem um papel preponderante, pois
importa atualizar conhecimentos.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

A diversificação da oferta de cursos visa dar resposta às necessidades sentidas pelos
associados da CCIPD, em particular, e pelos empresários regionais, em geral, ao nível da
formação profissional inicial, nomeadamente através da aposta no desenvolvimento
das competências pessoais e técnicas essenciais ao correto desempenho dos futuros
profissionais.

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Proporcionar formação profissional aos jovens da Região Autónoma dos Açores,
promovendo a qualificação dos recursos humanos das empresas/instituições da região,
tendo por base informações obtidas através das mesmas.

Proporcionar formação profissional aos jovens da Região Autónoma dos Açores,
promovendo a qualificação dos recursos humanos das empresas/instituições da região,
tendo por base informações obtidas através das mesmas.

FUNDAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DA PRAIA DA Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação VITÓRIA
Cursos Profissionais

O projeto tem por objetivo geral apoiar processos de modernização do tecido produtivo
através do fomento do emprego qualificado, reforçando a oferta de técnicos com
qualificação adequada.

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE PONTA
DELGADA (ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS
DE S. MIGUEL E SANTA MARIA)

Cursos Profissionais

Criada por Contrato Programa de 16/03/93,Escola iniciou a sua atividade com a oferta
de 2 cursos profissionais de Nível III, tendo a partir de 1999, alargado a oferta formativa
a outras áreas. Dando resposta às necessidades sentidas pelos associados da CCIPD, em
particular, e pelos empresários regionais, em geral, ao nível da formação profissional
inicial, através da aposta no desenvolvimento das competências pessoais e técnicas
essenciais.

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível secundário de educação,
caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional.A aprendizagem
realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de
uma profissão, em articulação com o setor empresarial local. Estes cursos têm uma
estrutura curricular organizada por módulos, o que permite maior flexibilidade e
respeito pelos ritmos de aprendizagem.

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível secundário de educação,
caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional.A aprendizagem
realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de
uma profissão, em articulação com o setor empresarial local. Estes cursos têm uma
estrutura curricular organizada por módulos, o que permite maior flexibilidade e
respeito pelos ritmos de aprendizagem.

Cursos Profissionais

O presente projecto destina-se a qualificar profissionalmente jovens que, uma vez
concluído o curso se constituam como uma mais-valia para o desenvolvimento
sustentado, quer a nível local, quer a nível regional. A Escola aposta em estratégias
adequadas ao público alvo, incluindo apoio personalizado nas aulas e a colaboração
com as empresas na FCT, que permitem aumentar o sucesso escolar e profissional dos
seus alunos.

Cursos Profissionais

O presente projecto destina-se a qualificar profissionalmente jovens que, uma vez
concluído o curso se constituam como uma mais-valia para o desenvolvimento
sustentado, quer a nível local, quer a nível regional. A Escola aposta em estratégias
adequadas ao público alvo, incluindo apoio personalizado nas aulas e a colaboração
com as empresas na FCT, que permitem aumentar o sucesso escolar e profissional dos
seus alunos.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

O presente projecto destina-se a qualificar profissionalmente jovens que, uma vez
concluído o curso se constituam como uma mais-valia para o desenvolvimento
sustentado, quer a nível local, quer a nível regional. A Escola aposta em estratégias
adequadas ao público alvo, incluindo apoio personalizado nas aulas e a colaboração
com as empresas na FCT, que permitem aumentar o sucesso escolar e profissional dos
seus alunos.

ESCOLA PROFISSIONAL DAS CAPELAS

ESCOLA PROFISSIONAL DAS CAPELAS

ESCOLA PROFISSIONAL MONSENHOR JOÃO
MAURICIO AMARAL FERREIRA

ESCOLA PROFISSIONAL MONSENHOR JOÃO
MAURICIO AMARAL FERREIRA

ESCOLA PROFISSIONAL MONSENHOR JOÃO
MAURICIO AMARAL FERREIRA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

598.175,59

1.443.504,60

1.627.348,34

257.602,25

737.539,74

758.119,04

253.178,68

297.566,59

104.088,63

702.675,23

744.087,66

390.415,00

327.153,87

1.010.216,01

1.142.705,40

371.936,53

409.131,04

146.488,93

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

508.449,26

1.226.978,91

1.383.246,09

218.961,91

626.908,78

644.401,18

215.201,88

252.931,60

88.475,34

597.273,95

632.474,51

331.852,75

278.080,79

858.683,61

971.299,59

316.146,05

347.761,38

124.515,59

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2017/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/21

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2017/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/14

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2017/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2017/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2017/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/15

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/21

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2017/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/10/07

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/14

2018/05/18

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/06/22

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/26

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/21

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2017/07/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-10-5571-FSE-000058

ACORES-10-5571-FSE-000059

ACORES-10-5571-FSE-000060

ACORES-10-5571-FSE-000061

ACORES-10-5571-FSE-000062

ACORES-10-5571-FSE-000063

ACORES-10-5571-FSE-000064

ACORES-10-5571-FSE-000065

ACORES-10-5571-FSE-000066

ACORES-10-5571-FSE-000067

ACORES-10-5571-FSE-000068

ACORES-10-5571-FSE-000069

ACORES-10-5571-FSE-000070

ACORES-10-5673-FEDER-000002

ACORES-10-5673-FEDER-000003

ACORES-10-5673-FEDER-000004

ACORES-10-5673-FEDER-000005

ACORES-10-5673-FEDER-000006

ACORES-10-5673-FEDER-000008

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

APRODAZ - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DOS AÇORES

APRODAZ - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DOS AÇORES

APRODAZ - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DOS AÇORES

E. P. H. - ESCOLA PROFISSIONAL DA HORTA

E. P. H. - ESCOLA PROFISSIONAL DA HORTA

E. P. H. - ESCOLA PROFISSIONAL DA HORTA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ILHA
DE S. JORGE

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ILHA
DE S. JORGE

Nome da Operação | Operation Name

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

Resumo | Summary

Este protejo de formação pretende dar corpo à missão da própria APRODAZ “formar os
quadros técnicos, intermédios e superiores necessários à promoção da Região”. Com
um forte investimento na formação em áreas do saber-fazer afins às engenharias, a
oferta formativa da APRODAZ procura proporcionar ao mercado recursos humanos
dotados de competências técnicas que contribuam para a promoção e desenvolvimento
da Região Autónoma.

Cursos Profissionais

xxx

Cursos Profissionais

Este protejo de formação pretende dar corpo à missão da própria APRODAZ “formar os
quadros técnicos, intermédios e superiores necessários à promoção da Região”. Com
um forte investimento na formação em áreas do saber-fazer afins às engenharias, a
oferta formativa da APRODAZ procura proporcionar ao mercado recursos humanos
dotados de competências técnicas que contribuam para a promoção e desenvolvimento
da Região Autónoma.

Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Horta pretende ser uma escola inclusiva e, por isso, procura
fornecer respostas de formação a jovens e adultos, dando especial atenção aos que são
oriundos de meios desfavorecidos; marginalizados social, económica e culturalmente e
aos desempregados. Pretende-se que a formação seja integral, ou seja, que potencie o
equilíbrio entre o saber, o saber - fazer e o saber - ser.

Convite para apresentação de candidatura à Tipologia de Ação Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Horta pretende ser uma escola inclusiva e, por isso, procura
fornecer respostas de formação a jovens e adultos, dando especial atenção aos que são
oriundos de meios desfavorecidos; marginalizados social, económica e culturalmente e
aos desempregados. Pretende-se que a formação seja integral, ou seja, que potencie o
equilíbrio entre o saber, o saber - fazer e o saber - ser.

Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Horta pretende ser uma escola inclusiva e, por isso, procura
fornecer respostas de formação a jovens e adultos, dando especial atenção aos que são
oriundos de meios desfavorecidos; marginalizados social, económica e culturalmente e
aos desempregados. Pretende-se que a formação seja integral, que potencie o equilíbrio
entre o saber, o saber-fazer e o saber-ser.

Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Ilha de S. Jorge pretende dotar empregados ativos,
desempregados ou jovens à procura do primeiro emprego, bem como todos os
interessados nas áreas temáticas em apreciação, de conhecimentos técnicos,
organizacionais e comportamentais de forma a contribuir para o sucesso profissional e
pessoal dos mesmos.

Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Ilha de S. Jorge pretende dotar empregados ativos,
desempregados ou jovens à procura do primeiro emprego, bem como todos os
interessados nas áreas temáticas em apreciação, de conhecimentos técnicos,
organizacionais e comportamentais de forma a contribuir para o sucesso profissional e
pessoal dos mesmos.

FUNDAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DA PRAIA DA
Cursos Profissionais
VITÓRIA

O projeto tem por objetivo geral apoiar processos de modernização do tecido produtivo
através do fomento do emprego qualificado, reforçando a oferta de técnicos com
qualificação adequada.

FUNDAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DA PRAIA DA
Cursos Profissionais
VITÓRIA

O projeto tem por objetivo geral apoiar processos de modernização do tecido produtivo
através do fomento do emprego qualificado, reforçando a oferta de técnicos com
qualificação adequada.

CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE PONTA
DELGADA (ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS
DE S. MIGUEL E SANTA MARIA)

Cursos Profissionais

A diversificação da oferta de cursos visa dar resposta às necessidades sentidas pelos
associados da CCIPD, em particular, e pelos empresários regionais, em geral, ao nível da
formação profissional inicial, nomeadamente através da aposta no desenvolvimento
das competências pessoais e técnicas essenciais ao correto desempenho dos futuros
profissionais.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O plano de formação/oferta formativa que aqui se candidata é um pacote composto
por dois Cursos de Especialização Tecnológica (CET). São cursos que se integram em
áreas de grande especialização da escola e dirigem-se a sectores transversais a toda a
atividade económica, isto é, cobrem estruturas nevrálgicas da indústria e do atual
mercado de trabalho nacional e internacional.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O plano de formação/oferta formativa que aqui se candidata é um pacote composto
por dois Cursos de Especialização Tecnológica (CET). São cursos que se integram em
áreas de grande especialização da escola e dirigem-se a sectores transversais a toda a
atividade económica, isto é, cobrem estruturas nevrálgicas da indústria e do atual
mercado de trabalho nacional e internacional.

Construção da EB 2,3/S das Lajes do Pico

O projeto da nova EBS das Lajes do Pico previsto para 600 alunos, integrado na Unidade
Orgânica com o Nº total de alunos de 690, é composto por diferentes níveis letivos que
vão do pré-escolar, 1º,2º,3º ao Secundário, com área destinada ao Ensino Especial e,
que se encontram divididos em dois volumes distintos, tendo em conta as faixas etárias.
Os restantes dois volumes que compõem o projeto destinam-se a albergar a portaria da
escola e as áreas

Construção da nova Escola do Ensino Básico de Santa Bárbara e
Circuito

O presente projeto destina-se à construção da nova escola do Ensino Básico da
freguesia de Santa Bárbara, Concelho de Angra do Heroísmo.A presente empreitada
inclui a construção de um edifício escolar com 4 salas do Ensino Básico do 1º Ciclo e 2
salas de Jardim Infantil.Inclui-se também nesta candidatura a construção de um circuito
de acesso entre o circuito logístico regional e a escola. Este circuito será completamente
infraestruturado gara

Construção da EB 1,2/JI Gaspar Frutuoso - Ribeira Grande

O projeto da EBI Gaspar Frutuoso previsto para 1100 alunos, integrado na unidade
orgânica com o total de 1.400 alunos, é composto por diferentes níveis de ensino
distribuídos pelo Jardim de Infância (200), 1º Ciclo (500) e 2º Ciclo (400). A organização
espacial da escola foi desenvolvida de modo a inter-relacionar os diferentes núcleos
funcionais, cada um desses núcleos apresentando características próprias, quanto ao
tipo, atividade e hierarquia

Construção da EBS da Calheta

O projeto está concebido no sentido de organizar e agregar todas as funcionalidades
num único edifício, no qual se prevê a integração de todos os níveis letivos desde o préescolar até ao secundário, sendo que os espaços específicos de cada nível de ensino são
complementados por espaços comuns de apoio a todos, tais como, biblioteca, ginásios,
auditório, cozinha e refeitório. Todo o edifício escolar está devidamente pensado de
forma a garantir qu

Construção de Novas Instalações para a EBI Canto da Maia

O terreno onde está implantado o atual edifício da EB2 de Canto da Maia, ocupa uma
área de 22.106,79m². Dada as atuais exigências funcionais, o avançado estado de
degradação e inviabilidade de adaptação do atual conjunto edificado, e tendo em conta
a integração do terreno numa área urbana consolidada, o projeto assenta no
pressuposto de, faseadamente, demolir todo o edificado existente, referente ao
complexo escolar, e construir um edifício de ra

Ampliação e Reabilitação da Escola EB/JI dos Milagres

A presente candidatura visa a ampliação de escola EB/JI dos Milagres, em Ponta
Delgada, a qual comporta a construção de um edifício novo composto por um único
piso e com ligação ao existente, permitindo assim a deslocação e acesso todas as áreas
no interior do mesmo e com várias ligações ao exterior incluindo a de pessoas com
mobilidade condicionada à maioria do espaço da Escola. Está ainda integrada na
intervenção a reabilitação do edifício act

ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES
ASSOCIAÇÃO

ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS AÇORES
ASSOCIAÇÃO

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

MUNICIPIO DE PONTA DELGADA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

280.075,84

685.193,43

792.784,18

661.343,49

194.805,81

702.317,40

816.396,72

966.663,58

1.117.228,81

1.444.283,98

391.121,73

281.823,68

349.691,07

16.795.955,63

1.840.694,50

18.587.636,37

18.364.351,99

17.769.774,33

1.385.591,05

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2017/07/07

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/21

2018/07/06

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/26

2019/07/05

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/10/01

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2017/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/14

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/10/12

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/10/12

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/21

2016/12/31

Portugal

297.237,41

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2017/12/31

Portugal

14.276.562,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/05/19

2017/03/31

Portugal

1.564.590,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/01/29

2017/12/30

Portugal

15.799.490,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/04/29

2017/03/31

Portugal

15.609.699,19

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/10/14

2018/09/30

Portugal

15.104.308,18

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/20

2018/12/31

Portugal

1.177.752,39

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/05/12

2018/12/31

Portugal

238.064,46

582.414,42

673.866,55

562.141,97

165.584,94

596.969,79

693.937,21

821.664,04

949.644,49

1.227.641,38

332.453,47

239.550,13

Objetivo Temático | Thematic
Objective
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ACORES-10-5673-FEDER-000009

ACORES-10-5675-FEDER-000001

ACORES-12-6076-FEDER-000001

ACORES-12-6076-FEDER-000002

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

82%

82%

82%

82%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

ALG-01-0145-FEDER-016437

ALG-01-0145-FEDER-022097

ALG-01-0145-FEDER-022121

ALG-01-0145-FEDER-022122

ALG-01-0145-FEDER-022157

ALG-01-0145-FEDER-022184

ALG-01-0145-FEDER-022231

ALG-01-0145-FEDER-023700

ALG-01-0145-FEDER-023838

ALG-01-0145-FEDER-027020

ALG-01-0246-FEDER-017322

ALG-01-0246-FEDER-027503

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

Portugal

Compensação das despesas relacionadas com as obrigações de
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS
serviço público no transporte aéreo e marítimo inter-ilhas,
PÚBLICAS
referente ao período de 01-04-2016 a 31-12-2016

A Região Autónoma dos Açores decidiu impor obrigações de serviço público a
determinados serviços no seu interior, com o objetivo de assegurar serviços mínimos de
transporte aéreo e marítimo, fixando para isso, entre outras, imposições ao nível das
frequências, capacidade, tarifas, continuidade, pontualidade, horários de viagens,
categoria das aeronaves e navios, comercialização das viagens e serviços postais. Assim
sendo, foi lançado um concurso

16.470.588,24

FEDER

14.000.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/07/01

2017/01/10

Portugal

2.136.401,71

FEDER

1.815.941,45

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2014/12/01

2018/03/31

Portugal

784.223,26

FEDER

666.589,77

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2017/03/31

Portugal

2.240.370,40

FEDER

1.904.314,84

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2014/01/01

2017/12/31

Portugal

989.259,53

FEDER

840.870,60

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

114.029,89

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2017/01/09

2020/01/08

Portugal

108.655,62

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

328.263,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2017/09/01

2020/08/30

Portugal

5.100.188,82

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2017/05/01

2020/04/29

Portugal

193.322,82

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

766.116,23

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2017/07/01

2020/06/29

Portugal

91.425,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

79.488,39

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2017/06/19

2020/06/17

Portugal

50.820,55

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2017/10/01

2019/04/02

Portugal

11.319,64

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2018/01/02

2019/07/04

Portugal

158.720,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1-Promover a investigação e a
inovação regional

2017/10/01

2020/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

1-Promover a investigação e a
inovação regional

2016/08/15

2018/08/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

1-Promover a investigação e a
inovação regional

2017/11/15

2019/11/14

Portugal

A assistência técnica do PO AÇORES 2020 tem como objetivo financiar as atividades de
gestão, execução, acompanhameno, avaliação, controlo interno, divulgação e
publicidade, bem como, a promoção de outras atividades destinadas a reforçar a
capicidade administrativa, com vista a uma melhor eficiência e eficácia da afetação dos
meios financeiros.
O projeto destina-se a financiar as atividades de gestão, execução, acompanhamento,
controlo interno, divulgação e publicidade, bem como ao reforço de capacidade
administrativa, com vista a uma melhor eficiência e eficácia da afetação dos meios
financeiros geridos pelo organismo intermédio.
Através da presente candidatura pretende-se comparticipar a participação da DRAIC na
gestão dos sistemas de incentivos dirigidos aos privados, inseridos no período de
programação 2014-2020, nomeadamente a criação e manutenção dos postos de
trabalho que se encontram afetos às tarefas de análise, acompanhamento e controle do
projetos de investimento privados.Torna-se igualmente necessário desenvolver o
sistema de informação que servirá de platafo

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES

RETIOT .: Utilização de Tecnologias de Reflectometría no
melhoramento do futuro Internet das Coisas e Sistemas CiberFísicos

--

CREATOUR .: Desenvolver Destinos de Turismo Criativo em Cidades
-de Pequena Dimensão e Áreas Rurais

63%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

TEC4SEA .: Plataforma Modular para Investigação, Teste e
Validação de Tecnologias de suporte à Economia do Mar
SustentávelModular Platform for Research, Test and Validation of
Technologies supporting

63%

63%

63%

63%

Portugal

2016/12/31

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

63%

2018/12/31

2014/01/01

63%

63%

2014/08/06

03-RUP

82%

63%

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

O projeto destina-se a financiar as atividades de gestão, execução, acompanhamento,
VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
controlo interno, divulgação e publicidade, bem como o reforço de capacidade
Assistência Técnica do Organismo Intermédio DREQP - 2017/2018
EMPRESARIAL
administrativa, com vista a uma melhor eficiência e eficácia da afetação dos meios
financeiros geridos pelo Organismo Intermédio

63%

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

40.000.000,00

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
Apetrechamento Técnico OI DRAIC
EMPRESARIAL

63%

Portugal

FEDER

82%

63%

2017/11/30

47.058.823,53

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
Assistência Técnica do Organismo Intermédio DREQP - 2016
EMPRESARIAL

63%

2015/09/21

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS Compensação das despesas relacionadas com as obrigações de
PÚBLICAS
serviço público no transporte inter-ilhas

82%

1-Promover a investigação e a
inovação regional

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

A Região Autónoma dos Açores decidiu impor obrigações de serviço público a
determinados serviços no seu interior, com o objetivo de assegurar serviços mínimos de
transporte aéreo e marítimo, fixando para isso, entre outras, imposições ao nível das
frequências, capacidade, tarifas, continuidade, pontualidade, horários de viagens,
categoria das aeronaves e navios, comercialização das viagens e serviços postais. Assim
sendo, foi lançado um concurso

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

Programa Operacional Regional do Algarve

134.767,13

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

4.250.000,00

Programa Operacional Regional dos Açores

ALG-01-0145-FEDER-016432

País |
Country

FEDER

ACORES-13-6177-FEDER-000002

Programa Operacional Regional dos Açores

Data Fim |
Finish Date

5.000.000,00

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
Assistência Técnica da Autoridade de Gestão 2014-2017
EMPRESARIAL

ACORES-13-6177-FEDER-000004

Data Início |
Start Date

Instalação da Escola do Mar dos Açores

SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

82%

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

Prioridade de Investimento | Investment Priority

O presente projeto visa edificação da Escola do Mar dos Açores, um processo que se
desenrola em duas fases. Numa primeira fase, vai-se proceder à execução da
empreitada ?Instalação da Escola do Mar: empreitada de construção civil para
adaptação das instalações da antiga rádio naval, e aquisição de equipamentos básicos,
e posteriormente à aquisição de equipamento técnico e especializado, para apoio à
componente lectiva da EMA. As instalações da

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Ampliação da Escola EB/JI de Nordeste

MUNICÍPIO DE NORDESTE

Programa Operacional Regional dos Açores

Programa Operacional Regional dos Açores

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Com a obra em causa pretende-se a ampliação da escola existente, através da
construção de um pavilhão polivalente de apoio ás actividades escolares a ser
construído nas traseiras do edifício existente.

ACORES-13-6177-FEDER-000001

ACORES-13-6177-FEDER-000003

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO ALGARVE

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR IBMC

EMBRC.PT .: Centro Europeu de Recursos Biológicos Marinhos
Portugal

PPBI .: Plataforma Portuguesa de BioImagem

--

--

--

INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, EMSO-PT .: Obervatório Europeu Multidisciplinar do Fundo do Mar
-I.P.
e Coluna de Água - Portugal

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

GenomePT .: Laboratório Nacional de Sequenciação e análise de
genomas

Biodata.pt .: BioData.pt - Infraestructura Portuguesa de Dados
Biológicos

ACCES4ALL .: Acessibilidade para Todos no Turismo

--

--

--

OSTRAQUAL .: Valorização e promoção da qualidade das ostras de
-aquacultura na região do Sado e Mira

RCTS100 .: Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade a 100 Gbit/s

TT 2.0. Projeto de Aceleração dos Processos de Transferência de
Tecnologia e Conhecimento para o Mercado

Observatório da Sustentabilidade da Região do Algarve para o
Turismo

--

O objetivo central do Projeto TT 2.0. é 'dinamizar o ecossistema regional de inovação e
estimular a transferência de tecnologia e de conhecimento com origem na Universidade
do Algarve para o setor empresarial regional, nacional e internacional'.

O OBSERVE é um instrumento de monitorização e avaliação da sustentabilidade. O
principal objetivo é fornecer indicadores de desempenho ambiental, económico, social e
institucional que suportem a tomada de decisão para um crescimento sustentável do
Algarve enquanto região turística.

158.549,57

228.059,77

217.311,23

529.457,18

8.226.111,00

311.811,00

1.235.671,33

147.460,00

128.207,08

127.051,37

28.299,09

396.800,00

552.155,80

400.037,14

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

386.509,06

280.026,00

38

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALG-01-0246-FEDER-027504

ALG-01-0246-FEDER-027506

ALG-01-0247-FEDER-003322

ALG-01-0247-FEDER-003520

ALG-01-0247-FEDER-004989

ALG-01-0247-FEDER-005412

ALG-01-0247-FEDER-006293

ALG-01-0247-FEDER-009818

ALG-01-0247-FEDER-009864

ALG-01-0247-FEDER-009930

ALG-01-0247-FEDER-009996

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

% cofinanciamento |
% EU funding

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

Nome da Operação | Operation Name

EETur - Eficiência Energética em empreendimentos turísticos da
região do Algarve para uma maior competitividade e
sustentabilidade do setor

INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA,
AQUATRANSFER>
I.P.

SONHA PENSA IMAGINA COMUNICA, LDA

SPAROS LDA

VOLTARION UNIPESSOAL LDA

REGIONALARTE - PRODUÇÃO DE ARTESANATO LDA

CACIAL - COOPERATIVA AGRICOLA DE
CITRICULTORES DO ALGARVE CRL

KEY ZEN ARQUITECTURA, LDA

NOVACORTIÇA - INDÚSTRIA CORTICEIRA, S.A.

SPAROS LDA

CERTITERM, LDA.

Resumo | Summary

O projeto EETur - Eficiência Energética em Empreendimentos Turísticos do Algarve para
a Competitividade e Sustentabilidade, visa promover a transferência de conhecimento
na área da Eficiência Energética e Energias Renováveis, quanto às melhores
metodologias, tecnologias e modelos de negócio.

Pretende-se dotar as empresas do setor da aquacultura de maior capacidade
tecnológica, inovação e diversificação dos seus produtos e serviços, tornando-as mais
competitivas. Paralelamente, pretendemos divulgar o processo produtivo e a qualidade
dos produtos de aquacultura, para o público em geral.

M5SAR .: MOBILE FIVE SENSES AUGMENTED REALITY SYSTEM FOR
-MUSEUMS

ALISSA .: Projecto ALISSA ? Alimentação saudável e sustentável
para peixes de aquacultura

Chocorroba do Algarve

Valorização de Aguardentes de frutos e licores tradicionais do
Algarve

Investigação e Desenvolvimento para o uso de medidas
preventivas que reduzam o risco de contaminação da fruta

--

--

--

--

I&D para otimização de sistemas energéticos para a reabilitação e
ampliação de moradias unifamiliares isoladas (para turismo) com -base nos critérios da norma Passive House

NOVOBLOCO - Paredes interiores com face à vista, incorporando
cortiça

CORWIN .: Desenvolvimento de um alimento de alto rendimento
para as primeiras idades da corvina

I&D de sistemas energeticos para construção com balanço
energético neutro (NZEB) - moradia unifamiliar isolada

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

174.104,97

189.457,42

560.306,02

577.018,69

19.999,73

20.000,00

20.000,00

19.550,00

19.977,26

323.949,14

19.500,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

121.873,48

132.620,19

416.345,91

428.914,46

14.999,80

15.000,00

15.000,00

14.662,50

14.982,95

252.730,00

14.625,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2018/11/01

2019/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/27

2016/07/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/16

2016/12/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/02

2016/12/01

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALG-01-0247-FEDER-010222

ALG-01-0247-FEDER-010936

ALG-01-0247-FEDER-011079

ALG-01-0247-FEDER-011387

ALG-01-0247-FEDER-011509

ALG-01-0247-FEDER-016096

ALG-01-0247-FEDER-016102

ALG-01-0247-FEDER-016123

ALG-01-0247-FEDER-016128

ALG-01-0247-FEDER-017004

ALG-01-0247-FEDER-017012

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

% cofinanciamento |
% EU funding

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

DREAMSCAPE, LDA

VISUALFORMA - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Consultoria para IDT em vetorização de imagens

Resumo | Summary

--

PRO ? PROFILE RATE OTIMIZER .: e-TRAVELER PROFILING FOR
DYNAMIC PRICING: Sistema que interpreta padrões da procura no
-setor hoteleiro e ajusta em tempo real a oferta de preços de
acordo com o perfil e

SEA4US - BIOTECNOLOGIA E RECURSOS MARINHOS, MAR4PAIN .: Novo analgésico para tratamento da dor crónica com
-LDA.
origem no mar português

ROLEAR-AUTOMATIZAÇÕES, ESTUDOS E
REPRESENTAÇÕES S.A.

ALGAROSA - SOCIEDADE GESTORA DE HOTEIS LDA

INSONSO, SAL MARIM, LDA

FRUTAS TERESO - COMÉRCIO DE FRUTOS E
HORTÍCOLAS LDA

FRUSOAL-FRUTAS SOTAVENTO ALGARVE LDA

SOCIEDADE AGROINDUSTRIAL MEDRONHITO DO
CALDEIRÃO , LDA

FILIPE MARTINS-GESTÃO DE NEGÓCIOS,
UNIPESSOAL LDA

VILA ADENTRO, UNIPESSOAL LDA

IntMeteoStation

Melhoria da Eficiência Energética no Hotel Alto da Colina

SALEG - Definição dos parâmetros físico-químicos críticos para
formação e qualidade de flor de sal

--

--

--

Investigação e desenvolvimento de técnicas para reduzir o uso de
-produtos fitofármacos nos tratamentos de pós colheita de citrinos

FRUSOAL- Conservação

Medronhito do Caldeirão

Estudo reológico da conservação do bolo rei de batata doce

--

--

--

Investigação aplicada à produção de cerveja com base em produtos
-tradiocionais

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

615.018,42

361.282,38

20.000,00

19.207,43

20.000,00

20.000,00

19.800,00

19.934,38

20.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

477.097,98

294.844,69

15.000,00

14.405,57

15.000,00

15.000,00

14.850,00

14.950,79

15.000,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/28

2017/01/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/31

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/27

2017/01/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/13

2017/01/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/12

2017/01/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/04

2017/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/19

2017/05/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/09

2017/04/08

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALG-01-0247-FEDER-017047

ALG-01-0247-FEDER-017241

ALG-01-0247-FEDER-017242

ALG-01-0247-FEDER-017653

ALG-01-0247-FEDER-017676

ALG-01-0247-FEDER-017680

ALG-01-0247-FEDER-017718

ALG-01-0247-FEDER-017913

ALG-01-0247-FEDER-017925

ALG-01-0247-FEDER-017987

ALG-01-0247-FEDER-018064

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

% cofinanciamento |
% EU funding

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Q. B. CONCEPT, LDA

MATDIVER - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO S.A.

AMÂGO-ENERGIA INTELIGENTE, UNIPESSOAL LDA

SMARTFREEZ, LDA

AGRO-ON, UNIPESSOAL LDA

DEPSIEXTRACTA - TECNOLOGIAS BIOLÓGICAS LDA

SAINT - GOBAIN WEBER PORTUGAL, S.A.

SPAROS LDA

SPAROS LDA

HERDADE DA MALHADINHA NOVA - SOCIEDADE
AGRICOLA E TURISTICA S.A.

AQUALGAR LDA

Nome da Operação | Operation Name

QB-Embalagem Inteligente

Estudo do efeito do vento na sustentabilidade ambiental da
eficácia da aplicação de glifosato, imidaclopride, clorpirifos em
culturas hortícolas ao ar livre

Recuperação de Calor em Sistemas Frigorificos

Cryocube

XtremeGourmet .: XtremeGourmet - Plantas EXtremófilas na
Cozinha Gourmet

AlgaValue .: Valorização dos subprodutos do processo
biotecnológico de produção de esqualeno e DHA pela microalga
Aurantiochytrium sp.

SPOOLs .: SPOOLs - Sustainable POOLs

ORNAFEEDS .: Novos alimentos ricos em biomassas de microalgas
e zooplancton para o mercado da aquariofilia

LARVAMIX .: Desenvolvimento de uma prémistura de
micronutrientes para optimizar as dietas para larvas de peixes
marinhos

MicroBioWines .: Estudo do impacto da inovação nos processos
vitininículas nos consórcios microbianos e a sua importância na
produção de vinhos diferenciados

Desenvolvimento de um processo sustentável para a manutenção
da qualidade da água de piscinas

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

15.000,00

20.000,00

19.750,00

186.263,61

648.260,13

37.709,54

123.820,64

523.666,48

539.728,71

272.098,62

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

11.250,00

15.000,00

14.812,50

115.483,44

400.519,75

23.379,91

75.947,61

319.527,17

331.033,73

168.701,14

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/22

2017/03/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/30

2017/06/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/23

2017/06/22

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/16

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/17

2019/10/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/08

2017/07/07

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALG-01-0247-FEDER-018549

ALG-01-0247-FEDER-018962

ALG-01-0247-FEDER-019075

ALG-01-0247-FEDER-022717

ALG-01-0247-FEDER-022989

ALG-01-0247-FEDER-024508

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

1-Promover a investigação e a
inovação regional

% cofinanciamento |
% EU funding

63%

63%

63%

63%

63%

63%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FRUTALGOZ - SOCIEDADE AGRÍCOLA DO ALGOZ
LIMITADA

CONCEPTX - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

INOFORMAT, SOLUÇÕES PARA A GESTÃO LDA

Nome da Operação | Operation Name

Investigação e desenvolvimento de estratégias para valorizar os
citrinos pela previsão e redução de necroses epidérmicas

ABYSSAL, S.A.

--

Desenvolvimento de um sistema de painéis de revestimento em
placas de betão leve com incorporação de resíduos ou subprodutos -da indústria da construção

Iinvestigação de algoritmo de previsão

PARAFRUTAS - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE FRUTAS,
Optimização do procedimento de desverdização dos citrinos
LDA.

TAVIFRUTA-SOCIEDADE DE CITRICULTORES DE
TAVIRA LDA

Resumo | Summary

Investigação para estabelecer um programa de tratamentos póscolheita dos citrinos da Tavifruta de forma a reduzir ou substituir
uso de Imazalil.

--

--

--

OceanTech .: OceanTech ? Sistema de Gestão de Operações com
base em Veículos Robóticos Inteligentes para a Exploração do Mar -Global a partir de Portugal

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

375.491,16

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

232.804,52

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/02

2017/06/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/28

2017/06/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/07

2017/07/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/18

2018/01/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/04

2018/01/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

2017/06/01

2020/05/31

Portugal

ALG-01-0247-FEDER-024517

Programa Operacional Regional do Algarve

1-Promover a investigação e a
inovação regional

63%

SONAE CENTER SERVIÇOS II, S.A.

VALORMAR .: VALORIZAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS
MARINHOS: POTENCIAL, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVAS
APLICAÇÕES

--

975.497,81

FEDER

596.994,09

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

ALG-02-0651-FEDER-003011

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

Privado

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS

--

19.975,00

FEDER

14.981,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-003034

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

MAR & MARÉS-ATIVIDADES TURISTICAS,
UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-003039

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

ANA SILVA & ALEXANDRA CORREIA, LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-003273

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

Privado

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-003378

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

AGRO FF, UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/22

2016/10/21

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-003415

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

DANINI ALIMENTAÇÃO, LDA

CONSULTORIA PARA A DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS PARA UMA
PLATAFORMA DIGITAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-003696

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

SUMMER FRENDLY - ATIVIDADES MARÍTIMO TURÍSTICAS LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-003698

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

SUSANA GUERREIRO BOTA, UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-003950

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

J RODEIA CONSULTING, LDA

DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA UMA PLATAFORMA DE
-GESTÃO DA RELAÇÃO COM OS CLIENTES

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-003975

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

VIDA NA QUINTA, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios da Empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/20

2016/08/19

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-004115

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

FEEL FOOD CHEFS, LDA

Consultoria para desenvolvimento e arranque do negócio

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-004188

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

DIGITAL DREAMS, LDA

Consultoria desenvolvimento e arranque do negócio

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-004209

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

SERENATÓPLANETA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
LDA

Consultoria para o arranque e desenvolvimento do negócio

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/23

2016/09/22

Portugal
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ALG-02-0651-FEDER-004258

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

ANGELA CRISTINA MOREIRA MARTINS,
CONSULTORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS,
UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-004266

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

Privado

Ana Campos Business Plan

--

17.200,00

FEDER

12.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-004339

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

ROAZ DE BANDEIRA, LDA

Consultoria para o arranque sustentado e desenvolvimento do
negócio

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-004744

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

SK8 - EXTREME SPORTS EQUIPMENT, LDA

Contratação de serviços de consultoria para elaboração do plano
de negócios da empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-004813

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

DEUSESREBELDES - UNIPESSOAL LDA

Consultoria para o desenvolvimento de plano de negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-004936

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

BEAUTIFUL BUBBLE, LDA

Consultoria para elaboração de plano de negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-005254

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

XPTO XPERT ENERGY, LDA

CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS DA
XPTO XPERT ENERGY

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-005349

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

11 TAPAS, LDA

CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO PARA A
-EMPRESA 11 TAPAS, LDA

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-005369

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

TAVIRACITROS, UNIPESSOAL LDA

Consultoria para o arranque e sustentabilidade do negócio

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-005405

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

NASCIMENTO & SALEIRO, LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/06

2016/09/05

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-005491

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

REBELAMBITION - LDA

CONCEPÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS DA REBELAMBITION, Lda.

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-005653

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

CONTROLCOPY, LDA

CONTROLCOPY - VALE EMPREENDEDORISMO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-005694

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

NF CORK, LDA

DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA UMA PLATAFORMA DE
-GESTÃO DE CLIENTES

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-005724

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

INCREDIBLE MIRACLE - LDA

Consultoria para plano de negócios de startup

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-005772

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

ASIM TARIQ - CONSULTORIA INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL LDA

ASIM TARIQ - VALE EMPREENDEDORISMO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-005807

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

LETRAS GENEROSAS LDA

Consultoria para esenvolvimento de plano de negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-005827

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

AGROSIMBIOSE, UNIPESSOAL LDA

CONCEPÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS DA AGROSIMBIOSE

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-005931

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

PENTÁGONO TALENTOSO - UNIPESSOAL, LDA

Consultoria para o desenvolvimento de um plano de negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-005935

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

CHILL ME, UNIPESSOAL LDA

CHILL-ME VALE EMPREENDEDORISMO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-007016

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

OCEAN QUEST, LDA

ELABORAÇÂO DO PLANO DE NEGÓCIOS E ACOMPANHAMENTO NO
-ARRANQUE DA ATIVIDADE

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-008615

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

DREAMSCAPE, LDA

Elaboração do plano de negócios e apoio de consultoria
especializada no arranque da atividade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-008780

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

GT - GOLDEN TEAM - SAÚDE E ESTÉTICA, LDA

Criação e capacitação da GOLDEN TEAM CLINIC

--

349.118,43

FEDER

244.382,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/11

2016/08/10

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-012076

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital

--

3.660.000,00

FEDER

1.830.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-014572

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

RP PARADISE, LDA

Desenvolvimento de Atividades de Pesca Desportiva e Passeios
Turísticos

--

441.220,94

FEDER

330.915,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/05/01

2016/12/31

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-017321

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

O Projeto CRIA START+ promovido pela UAlg e NERA, tem o objetivo estratégico de
CRIA START + Projeto de Fomento e Apoio ao Empreendedorismo e
apoiar o desenvolvimento de ideias de negócio inovadoras, iniciativas empresariais e a
à Criação de Novas Empresas Inovadoras
criação de novas empresas no âmbito dos Domínios de Especialização da RIS3 Algarve.

641.859,63

FEDER

449.301,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-017323

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DA REGIÃO
Projeto ALGARVE + EMPREENDEDOR
DO ALGARVE - ACRAL

260.453,75

FEDER

182.317,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-017324

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

O Projeto ALGARVE CRIATECH 2017 tem como objetivo central 'apoiar a criação de
ALGARVE CRIATECH 2017 - Programa de Aceleração para a Criação
novas empresas inovadoras baseadas em resultados de Investigação e
de Empresas de Base Tecnológica
Desenvolvimento'.

142.460,21

FEDER

106.845,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-018153

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

OCEAN QUEST, LDA

SEAQUEST - Novos percursos no Mar

--

704.419,26

FEDER

528.314,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/03/10

2018/09/06

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-018167

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

LUFINHA, UNIPESSOAL LDA

Oferta de Turismo Náutco na Costa Algarvia

--

448.549,40

FEDER

336.412,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2017/08/31

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-019397

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

BRIÃO ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA

ALGARVE RIDERS - expansão de mercado

--

539.393,19

FEDER

377.575,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/11

2017/12/31

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-023719

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

LAB DPD, LDA

Instalação de laboratório inovador e exportador com oferta
completa, numa solução integrada, na indústria das próteses
dentárias e de ortodontia tradicional e digital

290.039,35

FEDER

203.027,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/12

2019/01/11

Portugal

ALG-02-0651-FEDER-023827

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

NOMADGLAMOUR LDA

Nomad Glamour - Parque do Rio - Instalação de ASA

126.337,97

FEDER

94.753,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/03

2018/01/31

Portugal

O projeto ALGARVE + EMPREENDEDOR visa incrementar/fomentar o
empreendedorismo qualificado de maneira a promover a inovação/diversificação da
base produtiva da Região, através duma estratégia de capacitação, cooperação,
inovação, e de empreendedorismo

Laboratório inovador no produto, processo, marketing e organização, assente numa
oferta completa e num serviço complementar integrado, alavancado pela média-alta
tecnologia de saúde e TIC, competitivo internacionalmente, fazendo uso da grande
transacionabilidade dos seus produtos para a exportação.
Instalação de Área de Serviço de Autocaravanas em Silves com vista a constituir-se
como a melhor oferta da região algarvia. Insere-se em setor com cresimento constante
de 15%, onde 90% das dormidas são ilegais, situação sem paralelo na realidade
económica nacional.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

ALG-02-0651-FEDER-026815

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

ALG-02-0752-FEDER-000880

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-001649

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-001675

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-002072

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-002404

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-002601

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-002752

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-003139

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-003844

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-003938

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-003962

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-004384

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-005030

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-005211

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-005511

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-006739

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-007307

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-007360

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-007437

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-009056

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-009157

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-010869

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-011075

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-011319

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-011372

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-011451

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-011466

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

ALG-02-0752-FEDER-011563

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

ALG-02-0752-FEDER-011740

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-011969

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-012423

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-013095

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-013486

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-013525

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-013633

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-013794

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-013808

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-014023

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-014937

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0651-FEDER-026364

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

% cofinanciamento |
% EU funding

60%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SMONITOR TECHNOLOGIES, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

SMonitor Technologies Branding

Projeto de desenvolvimento de imagem corporativa, ferramentas de marketing e
assessoria juridica, nomeadamente ao nível da Propriedade Industrial no âmbito do
licenciamento nacional e internacional, do software SCADA S-Monitor

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/27

2018/05/26

Portugal

4.200,00

FEDER

3.150,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/31

2018/05/30

Portugal

60%

A LA TURCA , LDA

Criatividade em Toalhas de Praia

O projecto pretende criar uma marca portuguesa - Tamam - que actua no mercado
têxtil com produtos na área de lazer, originais e diferenciados pelo design e utilidade,
que proporcionem uma maior comodidade, versatilidade e leveza na sua utlização, com
maior destaque para praias.

60%

SPAROS LDA

SPRINT

--

89.465,00

FEDER

40.259,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/04/30

2017/06/27

Portugal

60%

INSONSO, SAL MARIM, LDA

Flor de Sal Natural

--

110.060,00

FEDER

49.527,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/22

2017/05/21

Portugal

60%

ITBASE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS S.A.

Internacionalização ItBase

--

580.195,00

FEDER

261.087,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

60%

BRITEFIL - FÁBRICA NACIONAL DE BOMBAS, S.A.

Diversificação de clientes e mercados da empresa Britefil

--

150.108,25

FEDER

67.548,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

60%

TRANSCAMPO II - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA

Caliço Parque - Expansão - Internacionalização

--

174.002,52

FEDER

78.301,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

60%

MARLAGOS-INICIATIVAS TURISTICAS, S.A.

MARLAGOS - Internacionalização

--

141.225,00

FEDER

63.551,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

60%

LIVTC PORTUGAL LDA

Aumentar o volume de negócios através do reforço da presença no
-Reino Unido e entrada na Alemanha

263.611,86

FEDER

118.625,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

60%

J. VELOSA - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA

PALOPS ? Conhecer para Decidir

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

60%

ADJ 3 SISTEMAS - PROJECTO E GESTÃO DE SISTEMAS CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE
INFORMÁTICOS LDA
INTERNACIONALIZAÇÃO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

60%

O GRELHA PEIXE - RESTAURANTE, UNIPESSOAL, LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

60%

WIFI4MEDIA, LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

60%

DFEXCLUSIVE CONSULTORIA LDA

DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

60%

COLÉGIO LUZ SÃO GONÇALO, LDA

Prospeção nos mercados externos

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

60%

AMÂGO-ENERGIA INTELIGENTE, UNIPESSOAL LDA

Plano Estratégico de Internacionalização do Software GEMAX

--

19.750,00

FEDER

14.812,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/20

2016/09/19

Portugal

60%

GIZ - WE CAN TRAIN YOU LDA

ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO ENSINO E TURISMO
CRIATIVO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

60%

BRIÃO ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA

Ações de prospeção no mercado externo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

60%

AQUALGAR LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

60%

LUMARCONT - LUÍSA MARTINS CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

60%

ROCHA DA GRALHEIRA - EXPLORAÇÃO DE
RESTAURANTES, UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

60%

LOULEDOCE - FÁBRICA DE PASTELARIA LDA

Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/11

2016/12/10

Portugal

60%

GOLF CHECKIN LDA

Golf Checkin - Rota para a Internacionalização

--

299.302,98

FEDER

134.686,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

60%

REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

Internacionalização do destino turístico Algarve em Espanha

Internacionalização do destino turístico Algarve em Espanha através da implementação
de ações de promoção, com incidência nos principais produtos turísticos identificados
no Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve.

637.309,84

FEDER

446.116,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

60%

Q. B. CONCEPT, LDA

InternacionalizaQB

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

60%

SACLA - SOCIEDADE AGRICOLA E COMERCIAL
LAMEIRA, LDA

Internacionalização escandinava dos Citrinos Nacionais

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/28

2017/06/27

Portugal

60%

ATLANTIKAPOTEOSE - UNIPESSOAL LDA

Atlantikapoteose - Expansão do Queijo de Figo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

60%

VALDEMAR MARÇALO SANTOS - MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL LDA

InterValdana

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/17

2016/12/16

Portugal

60%

AHETA - ASSOCIAÇÃO DOS HOTEIS E
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO ALGARVE

design

O projecto visa produção e operacionalização de um sistema integrado de promoção e
comercialização global, intitulado 'Algarve - All Year Round', através da arquitetura de
uma plataforma online de gestão inteligente de programas turísticos temáticos.

312.065,00

FEDER

218.445,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

60%

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DA REGIÃO
ALGARVE STORE & BUSINESS ONLINE
DO ALGARVE - ACRAL

Tendo em conta os desafios do enquadramento Nacional e Europeu, a ACRAL, assimilou
as orientações aí consagradas e desenvolveu uma estratégia de abordagem aos
mercados internacionais, assente na Economia Digital, num modelo de negócio B2B e
B2C.

698.519,65

FEDER

488.963,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

60%

AGNUS DEI - CENTRO DENTÁRIO DO ALGARVE, LDA

Consultoria para estratégia de captação de clientes no mercado
externo no segmento de turismo de saúde e bem estar

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/21

2017/01/20

Portugal

60%

ORIGINAL LANYARDS , LDA

Plano de Internacionalização da SDI - Soluções de Imagem e
Publicidade

--

500.334,88

FEDER

225.150,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/09

2017/09/08

Portugal

60%

CRUZ DOS CALIÇOS-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, LDA Expansão internacional da Cruz dos Caliços

--

83.869,60

FEDER

37.741,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

60%

CASA M. LAGOS, UNIPESSOAL LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO DA CASA MÃE ? BOUTIQUE HOTEL

--

369.302,50

FEDER

166.186,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/03

2018/01/31

Portugal

60%

A TASTE OF IT, LDA

TRU INTELLIGENCE FOR SMART RESTAURANTS AND HOTELS

--

223.785,00

FEDER

100.703,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

60%

GT - GOLDEN TEAM - SAÚDE E ESTÉTICA, LDA

A Golden Clinic 4 a Global Market

--

212.105,00

FEDER

95.447,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

60%

LUXURY ON TWO WHEELS, UNIPESSOAL LDA

Bike Tours Portugal - World TOUR

--

256.653,00

FEDER

115.493,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

60%

FOUR GOLD WINDS RESORTS - EMPREENDIMENTOS INTERNACIONALIZAÇÃO DA FOUR GOLD WINDS RESORTS ?
TURÍSTICOS S.A.
Martinhal Beach Resort & Hotel

--

1.473.381,25

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

60%

VIPLANT-VIVEIROS DO ALGARVE LDA

PLANO DE PROMOÇÃO DE PLANTAS MEDITERRÂNICAS NO
MERCADO EUROPEU

--

102.560,00

FEDER

46.152,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

60%

VILA JOYA II INVESTMENTS S.A.

Internacionalização

--

1.061.868,00

FEDER

477.840,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

60%

ODIANA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Turismo em Zonas de Baixa Densidade [Baixo Guadiana]
DO BAIXO GUADIANA

105.486,03

FEDER

84.388,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

Potenciar o tecido empresarial nos mercados internacionais com vista a uma estratégia
de qualificação, valorização e promoção dos bens e serviços existentes, ampliando o
conhecimento sobre os mercados e fomentando a cooperação interempresarial.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

ALG-02-0752-FEDER-015143

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-016006

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-016071

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-016196

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-016210

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-016582

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-017008

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-017039

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-017075

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-017112

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-017160

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-017186

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-017214

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-017468

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-017469

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-017473

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-017485

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-017502

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-017662

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018070

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018072

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018131

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018217

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018237

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018244

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018335

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018491

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018698

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018792

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018809

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018817

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018897

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018955

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-018969

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-019139

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-020339

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-020390

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-020397

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-020405

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-020444

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-020537

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-020607

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-020769

Programa Operacional Regional do Algarve

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

60%

NERA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DO
ALGARVE

INTERNACIONALIZAR+ ALGARVE | Valorização dos Recursos da
Região do Algarve | Territórios de Baixa Densidade

O projeto INTERNACIONALIZAR+ ALGARVE potencia a internacionalização das PMEs dos
TBD do Algarve, nos setores do Turismo e Lazer, Mar e Agroalimentar, através do
conhecimento sobre mercados e estímulo a iniciativas de cooperação empresarial.

495.434,65

FEDER

396.347,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

60%

PEÇA21 LDA

SERVIÇOS CONSULTORIA NA ÁREA DE PROSPEÇÃO DE MERCADO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/09

2017/02/08

Portugal

60%

VILA ADENTRO, UNIPESSOAL LDA

Consultoria especializada para apoio ao desenvolvimento e
implementação da estratégia de internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/06

2017/02/05

Portugal

60%

LORD BERRY, UNIPESSOAL LDA

Lord Berry - Vale Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/30

2018/05/29

Portugal

60%

IMPACTOFÓLIO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL
LDA

Impactofóio Construção Civil Unipessoal Lda - Vale
Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/20

2017/01/19

Portugal

60%

PRINCIAL E PREDILETO RESTAURAÇÃO LDA

Consultoria para desenvolver estratégia de internacionalização de
restaurante tradicional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/25

2017/02/24

Portugal

60%

FILIPE MARTINS-GESTÃO DE NEGÓCIOS,
UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de estratégia de internacionalização de produtos
-tradicionais de confeitaria para o mercado da saudade

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/03

2017/03/02

Portugal

60%

QUINTA DOS TIOS, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de plano estratégico de internacionalização da
?Quinta dos i?s?

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/09

2017/03/08

Portugal

60%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

Business Beyond Borders 2.0

--

47.002,07

FEDER

25.560,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

60%

JPW, ENGENHARIA LDA

VALE INTERNACIONALIZAÇÃO - JPW ENGENHARIA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/17

2017/04/16

Portugal

60%

ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS HOTELEIROS E
SIMILARES DO ALGARVE

Promoção da Marca Algarve - Produtos Complementares

--

1.952.240,24

FEDER

1.047.604,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

60%

JANELA ALGARVIA - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, LDA

Consultoria para a prospeção de clientes nos mercados europeus

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/16

2017/03/15

Portugal

60%

ANTÓNIO J. M. MARCELA - SOCIEDADE DE
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA

Marcela Propriedades - Rumo a novos mercados

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/18

2017/03/17

Portugal

60%

BIKESUL, UNIPESSOAL LDA

Consultoria para a internacionalização da Bikesul

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/13

2017/07/12

Portugal

60%

SOLUTIONS 4 YOU LDA

Consultoria para captação de novos clientes dos mercados
externos

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/12

2017/07/11

Portugal

60%

JOAQUIM & FERNANDES - ELECTRICIDADE E
TELECOMUNICAÇÕES LDA

Consultoria para ações de prospeção no mercado espanhol

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/06

2017/07/05

Portugal

60%

LXMAX - TRATAMENTO DE IMAGEM COMERCIAL
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização PME - Serviços Consultoria na área de
Prospeção de Mercado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/07

2017/07/06

Portugal

60%

PEREIRA & FILHAS LDA

Internacionalização PME - Prospeção de Mercado Pereira & Filhas
Lda

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/06

2017/07/05

Portugal

60%

JOÃO CARLOS ANTUNES, UNIPESSOAL LDA

Consultoria para a internacionalização da JCA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/08

2017/07/07

Portugal

60%

Privado

Desenvolvimento de plano estratégico de internacionalização da
?M&R Lamy?

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/03

2017/06/02

Portugal

60%

DECORVIDRO-INDUSTRIA E TRANSFORMAÇÃO DE
VIDRO LDA

Plano de ação para a internacionalização da empresa
?DECORVIDRO ? INDÚSTRIA E TRANSFORMAÇÃO DE VIDRO?

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/29

2017/06/28

Portugal

60%

GYRAD - CONTROLO DE QUALIDADE E PROTECÇÃO
RADIOLÓGICA LDA

Propecção de mercado internacional

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/02

2017/06/01

Portugal

60%

FINANQUEST - CONTABILIDADE E FISCALIDADE LDA Plano Estratégico de Internacionalização - FINANQUEST

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/02

2017/07/01

Portugal

60%

YUCCIE, LDA

Plano Estratégico de Internacionalização _ YUCCIE UNDERWEAR

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/02

2017/06/01

Portugal

60%

LUÍS FILIPE NEVES, UNIPESSOAL LDA

Plano Estratégico de Internacionalização ? LUIS FILIPE NEVES
UNIPESSOAL, LDA

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/04

2018/05/03

Portugal

60%

VARANDAS MOURAS - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA

PLANO ESTRATÉGICO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DA
VARANDAS MOURAS

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/18

2017/06/17

Portugal

60%

MARTINS & MUGE - ARQUITECTURA E ENGENHARIA Consultoria para a aplicação de um novo modelo empresarial ?
CIVIL, LDA
Desenvolvimento da estratégia de internacionalização.

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/10

2017/06/09

Portugal

60%

VANGUARD BUBBLE IMPRESSÃO, MARKETING E
PUBLICIDADE LDA

Desenvolvimento de plano estratégico de internacionalização da
Vanguard Bubble Impressão, Marketing e Publicidade Lda

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/03

2017/06/02

Portugal

60%

TEKNALIZE, LDA

Consultoria para a internacionalização da Teknalize

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/09

2017/07/08

Portugal

60%

3º QUADRANTE, LDA

VALE INTERNACIONALIZAÇÃO - 3º Quadrante - Prospeção e
Presença em Mercados Internacionais

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/13

2017/06/12

Portugal

60%

ADEPTO DAS LETRAS - CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, LDA

Consultoria para o plano estratégico de internacionalização da
Adepto das letras, Lda.

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2017/05/31

Portugal

60%

DUAS SIGLAS - FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO, LDA

Consultoria para a estratégia de internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/06

2017/07/05

Portugal

60%

TAVARES & GUERREIRO LDA

Consultoria para a internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/09

2017/07/08

Portugal

60%

NAPIERRE & BANDARRA, LDA

PLANO ESTRATÉGICO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DA
NAPIERRE & BANDARRA, LDA

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/05

2017/07/04

Portugal

60%

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA
SERRA DO CALDEIRÃO

Plano Estratégico de Internacionalização ? APFSC - Associação dos
Produtores Florestais da Serra do Caldeirão.

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/19

2017/09/14

Portugal

60%

DOMITUR-VIAGENS E TURISMO LDA

Luxury Portugal

--

356.974,38

FEDER

160.638,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

60%

PARKALGAR, PARQUES TECNOLÓGICOS E
DESPORTIVOS, S.A.

Internacionalização dos serviços do Autódromo Internacional do
Algarve

--

1.182.863,14

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/13

2018/04/30

Portugal

60%

ANIMARIS-ANIMAÇÃO TURISTICA UNIPESSOAL LDA ANIMARIS GLOBAL

--

100.375,00

FEDER

45.168,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

60%

BEAUTIFUL BUBBLE, LDA

BUBBLE 2020 - Desenvolvimento de estratégia de
internacionalização

--

290.665,00

FEDER

130.799,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/15

2019/01/14

Portugal

60%

GRAVIDADE INTERNATIONAL LDA

Projeto de Internacionalização da GRAVIDADE

--

128.962,50

FEDER

58.033,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

60%

CHROMATIC PARADISE UNIPESSOAL LDA

CHROMATIC 2020 - Prospeção em mercados externos

--

176.189,30

FEDER

79.285,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

60%

CONCEPTEK - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.

Concept Export

--

249.129,88

FEDER

112.108,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

60%

PORTIATE CHARTER - ACTIVIDADES NÁUTICAS, LDA Internacionalização da Portiate Charter

--

53.700,00

FEDER

24.165,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/13

2018/04/30

Portugal
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empreendedorismo qualificado
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2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
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2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
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60%

FOOD GO - IMPORT EXPORT, LDA

FOODGO 2020 - PROMOÇÃO NO MERCADO INTERNACIONAL

--

321.195,62

FEDER

144.538,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

60%

RECENTES E AUTÊNTICOS - HOTELARIA LDA

ECO NATURE ALJEZUR - Internacionalização

--

484.283,00

FEDER

217.927,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

60%

SUN CONCEPT, LDA

Estratégia de marketing e comunicação para a internacionalização
-do negócio

152.605,00

FEDER

68.672,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

60%

VISUALFORMA - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
S.A.

Visualforma LATAM - LATin AMerica

--

607.605,00

FEDER

273.422,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

60%

FRUTAS TERESO - COMÉRCIO DE FRUTOS E
HORTÍCOLAS LDA

Projeto de internacionalização da Frutas Tereso

--

115.752,50

FEDER

52.088,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

60%

SOCIEDADE DA AGUA DE MONCHIQUE S.A.

Monchique 2020

--

274.765,00

FEDER

123.644,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

60%

CITRUSPLANTS, LDA

CITRUSPLANTS 2020 INTERNACIONALIZAÇÃO

--

307.075,00

FEDER

138.183,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

60%

DETAILS - HOTELS & RESORTS, S.A.

Details Hotels & Resorts

--

575.447,50

FEDER

258.951,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

60%

SUN HOUSE MANAGEMENT, S.A.

Internacionalização da Sun House Management, S.A. - ALFAMAR
BEACH & SPORT RESORT e SUITE HOTEL MONTE GORDO

--

895.727,02

FEDER

403.077,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

60%

AGRO-ON, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da Agro-On

--

84.740,00

FEDER

38.133,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/15

2018/10/14

Portugal

60%

NAVOTEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
TURÍSTICOS, S.A.

Plano de Internacionalização Navotel - Hotel Navegadores

--

229.134,80

FEDER

103.110,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

60%

INCOMING EMOTIONS LDA

International Emotions

--

94.554,00

FEDER

42.549,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/27

Portugal

60%

SONEL ALGARVE - ACTIVIDADES TURÍSTICAS S.A.

SONEL: Captação de novos clientes nos mercados internacionais

O projeto da SONEL ALGARVE visa a promoção internacional e captação de novos
segmentos turísticos para o novo Hotel Lagos Avenida, com uma estratégia direcionada
para os mercados externos da Alemanha, Reino Unido e Espanha.

184.800,00

FEDER

83.160,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/12

2019/07/11

Portugal

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

WIFI4MEDIA, LDA

W4M no mercado internacional

O projeto visa o aumento da orientação da Wifi4Media para o mercado externo,
reforçando a sua capacidade de captar novos clientes e obter ganhos rápidos através de
um crescimento exponencial da procura das suas soluções a nivel internacional.

251.945,00

FEDER

113.375,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS
D.SANCHO S.A.

REPOSICIONAMENTO DO CARVOEIRO SOL NO MERCADO
INTERNACIONAL

O projeto de internacionalização da DOM SANCHO, SA visa desenvolver a estratégia
para reposicionar o Hotel Carvoeiro Sol no mercado externo, como um boutique-hotel
de 4 estrelas dirigido a novos segmentos de mercado (upmarket).

247.650,66

FEDER

111.442,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/12

2019/08/11

Portugal

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

VIAGENS LARANJA LDA

LARANJA GLOBAL - CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES EM NOVOS
SEGMENTOS NO MERCADO INTERNACIONAL

O projeto da LARANJATOURS visa o desenvolvimento de uma estratégia de
internacionalização para captação de novos clientes em novos segmentos de mercado
nos principais mercados emissores do centro e norte da Europa.

295.890,00

FEDER

133.150,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-024686

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E
MOBILIÁRIO DE PORTUGAL

INTER WOOD&FURNITURE 2016-2018 - INTERNACIONALIZAÇÃO
SUSTENTADA DAS EMPRESAS DA FILEIRA DA MADEIRA E
MOBILIÁRIO

O projeto INTER WOOD&FURNITURE visa o desenvolvimento e reforço das capacidades
exportadoras das PME da fileira de madeira e mobiliário, conduzindo ao incremento do
número de empresas exportadoras, à diversificação dos mercados destino e promover a
visibilidade internacional das empresas.

123.029,33

FEDER

67.973,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/26

2018/12/24

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-024705

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

CACIAL - COOPERATIVA AGRICOLA DE
CITRICULTORES DO ALGARVE CRL

CACIAL 2020 - VALORIZAÇÃO DOS CITRINOS DO ALGARVE NO
MERCADO INTERNACIONAL

O projeto da CACIAL tem como objetivo captar novos clientes para o comércio de
citrinos nos mercados internacionais no centro e norte da Europa.

207.742,50

FEDER

93.484,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-024768

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

NAUTIBER-ESTALEIROS NAVAIS DO GUADIANA LDA Internacionalização daNAUTIBER para novos mercados africanos

239.380,00

FEDER

107.721,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/12

2019/03/11

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-024972

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

ACTIVBOOKINGS LDA

Internacionalização da Activbookings - Unic experiences all over
the world

383.205,00

FEDER

172.442,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-025180

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

DENGUN LDA

Dengun Export

168.557,50

FEDER

75.850,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-025606

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

ON PRO TRAVEL SOLUTIONS, S.A.

On Travel Solutions - Internacioanalização

431.162,50

FEDER

194.023,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/31

2018/12/30

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-025700

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

SKYIMAGE - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA

SKY2020 - NOVAS OPORTUNIDADES E NOVOS CLIENTES NO
MERCADO EUROPEU

303.064,32

FEDER

136.378,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/20

2019/03/19

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-025743

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

WHITE IMPACT LDA

Algarve Wedding Planners - Internacionalização

283.040,00

FEDER

127.368,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/24

2018/11/23

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-025747

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

908.705,00

FEDER

408.917,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-025763

Programa Operacional Regional do Algarve

335.020,00

FEDER

150.759,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/12

2019/08/11

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-025856

Programa Operacional Regional do Algarve

94.515,00

FEDER

42.531,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/11

2019/05/10

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-025904

Programa Operacional Regional do Algarve

199.389,00

FEDER

89.725,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-025965

395.318,00

FEDER

177.893,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

92.665,00

FEDER

41.699,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

714.257,07

FEDER

499.979,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/22

2019/03/17

Portugal

63.419,97

FEDER

33.599,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

165.177,72

FEDER

85.868,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

26.630,23

FEDER

14.713,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

ALG-02-0752-FEDER-020783

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-020867

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-020994

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-021069

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-021145

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-021339

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-021581

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-021662

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-021668

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-021726

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-021750

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-021769

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-024633

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-024639

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0752-FEDER-024643

ALG-02-0752-FEDER-024670

A NAUTIBER - Estaleiros Navais do Guadiana, reforça o seu caráter competitivo,
lançando-se nos mercados africanos de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Marrocos e
Moçambique, com prospeção de novos clientes nas atividades das pescas, transportes e
turismo.
O projeto de internacionalização da ACTIVBOOKINGS visa a realização de ações de
prospeção e promoção internacional direcionada para os mercados de Espanha,
França, Reino Unido, Holanda e Alemanha.
O projeto visa o aumento da orientação da DENGUN para o mercado externo,
reforçando a sua capacidade de captar novos clientes e obter ganhos rápidos através de
um crescimento exponencial da procura das suas soluções a nivel internacional.
O presente projeto tem como objetivo capacitar a On Pro Travel Solutions para a
internacionalização, através de fatores dinâmicos de competitividade, que permitirá
aumentar as exportações, a notoriedade e visibilidade internacional da empresa e de
Portugal, enquanto destino turístico de eleição.
A SKYIMAGE pretende posicionar-se a nível internacional desenvolvendo uma estratégia
de prospeção direta nos mercados externos com maior potencial na atual conjuntura
económica.
Este projeto está alinhado com o plano estratégico da empresa, direcionado para as
áreas críticas de competitividade, com vista a expandir a presença internacional da
WHITE IMPACT e da projeção da sua marca - ALGARVE WEDDING PLANNERS. m
investimentos em inovação de Marketing e or

60%

OMNIBEES PORTUGAL, LDA

OMNIBEES EXPORT

A OMINIBEES prevê reforçar a sua capacitação empresarial para a internacionalização,
promover o aumento das exportações com o desenvolvimento e aplicação de novos
modelos empresariais e processos de qualificação para a internacionalização,
potenciando o aumento da sua base e capacidade exportadora.

60%

SONHA PENSA IMAGINA COMUNICA, LDA

SPIC - Beyond Borders

Beyond Borders é o projeto de internacionalização, para os mercados europeus, de
produtos interativos e soluções tecnológicas da SPIC.

60%

VILA VERDE-ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LDA

Diversificação da Oferta Turistica da Vila Verde

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

LONGEVITY WELLNESS WORLDWIDE, LDA

LLW@WorldWide ? Upgrade into the Global Health & Wellbeing
Market

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

ABSOLUTE BLISS - HEALTH, NEUROPSYCHOLOGY &
PSYCHOLOGY LDA

Internacionalização da Absolute Bliss

ALG-02-0752-FEDER-025971

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

ROCHALGARVE - PLANEAMENTO DE FÉRIAS PARA O
PLAZA GLOBAL
TURISMO, S.A.

ALG-02-0752-FEDER-026206

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Algarve is Our Campus - Study and Research in Algarve

ALG-02-0752-FEDER-026392

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

PORTUGAL FRESH - ASSOCIAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO DAS FRUTAS, LEGUMES E FLORES DE
PORTUGAL

Portugal Fresh 2017-2018

ALG-02-0752-FEDER-026531

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

AJEPC - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS
PORTUGAL-CHINA

Projecto Conjunto de Internacionalização das PME 17/18

ALG-02-0752-FEDER-026537

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS FCE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

Clube Portugal Exportador

O CLUBE PORTUGAL EXPORTADOR é composto por um plano de promoção externa a
realizar em 2017 e 2018, incluída numa estratégia dirigida a uma grande área de
intervenção que agrega um conjunto de PME que partilham o mesmo perfil exportador
abrangendo feiras e missões em diversos mercados internacionais.

ALG-02-0853-FEDER-000254

Programa Operacional Regional do Algarve

60%

FALÉSIA HOTEL S.A.

Falésia Hotel 4**

--

2.028.697,85

FEDER

1.217.218,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2016/12/31

Portugal

ALG-02-0853-FEDER-000836

Programa Operacional Regional do Algarve

60%

CENTRO DESPORTIVO SQUASH DE VILAMOURA LDA Ampliação Centro Desportivo Squash de Vilamoura

--

499.263,90

FEDER

349.484,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/02/02

Portugal

ALG-02-0853-FEDER-001645

Programa Operacional Regional do Algarve

60%

ITBASE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS S.A.

--

251.375,32

FEDER

113.118,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

Qualificação ItBase

Este projeto visa a apresentação de novos e inovadores pacotes de férias nos mercados
internacionais, os quais contribuem para a dinamização da ?época baixa? no setor
hoteleiro, na região do Algarve.
A Longevity é a marca de referência nacional de Medical&Wellbeing SPAs, detida pela
empresa Longevity Wellness Worldwide (LWW), que pretende, através deste projeto,
implementar uma estratégia de promoção da marca e dos seus serviços, de forma a
potenciar o seu crescimento no mercado internacional.
A Absolute Bliss, com uma oferta turística de saúde e bem-estar, visa proceder à sua
internacionalização, divulgando um vasto leque de produtos e serviços inovadores,
personalizados e complementares, de forma a adquirir notoriedade nos mercados
externos, atraindo clientes de várias geografias.
Com o presente projeto a ROCHALGARVE pretende consolidar o processo de
internacionalização e alargar e diversificar os mercados de procura do empreendimento
Vitor?s Plaza.
O objetivo central do projeto Algarve is Our Campus é promover e reforçar a
notoriedade e atratividade da Universidade do Algarve e da Região através da
implementação de ações que visam a internacionalização e o consequente aumento do
número de estudantes, docentes e investigadores internacionais.
A Portugal Fresh pretende, com este projeto, fortalecer a presença dos seus associados
e das frutas, hortícolas e flores nacionais nos mercados externos, reforçando os laços
comerciais das empresas com os seus clientes. O projeto assenta maioritariamente na
presença em feiras internacionais.
Este projeto conjunto prevê a realização de ações de promoção internacional com o
intuito aumentar o valor das exportações no volume de negócios das empresas e,
consequentemente, o volume de negócios total das empresas envolvidas sobretudo nos
mercados da China Continental, Macau e Hong Kong.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

ALG-02-0853-FEDER-002009

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-002873

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-002947

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-002951

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-003075

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-003143

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-003716

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-003847

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-003888

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-003937

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-003968

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-004013

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-004262

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-004281

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-004282

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-004317

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-004350

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-004358

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-004360

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-004397

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-004457

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-004521

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-004540

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-004979

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-005075

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-005156

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-005159

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-005205

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-005448

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-005701

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-005849

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-006209

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-006593

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-006977

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-007015

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-007093

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-007247

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-007359

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-007904

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-008849

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-009156

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-009228

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-009237

Programa Operacional Regional do Algarve

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

60%

NEOMARCA- INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA QUALIFICAR PARA CRESCER

--

184.964,80

FEDER

83.234,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2018/06/30

Portugal

60%

DENGUN LDA

Consultoria em gestão estratégica da inovação

--

19.975,00

FEDER

14.981,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

60%

CRUZ DOS CALIÇOS-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS
PARA EXPANSÃO DA ATIVIDADE

--

19.975,00

FEDER

14.981,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

60%

WIFI4MEDIA, LDA

Consultoria estratégica da inovação

--

19.975,00

FEDER

14.981,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

60%

TELEONDA - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LDA

Consultoria em gestão estratégica da inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

60%

T.S. PINTO - ATELIER DAS CORTINAS LDA

CONSULTORIA PARA O REFORÇO DAS CAPACIDADES DE GESTÃO
DE MARKETING

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

60%

F.G.P. - ENGENHARIA CIVIL, LIMITADA

Inovação e reformulação integral das ferramentas de Gestão de
Projetos

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

60%

GELFARO-COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
LDA

PLANO DE NEGÓCIOS PARA EXPANSÃO DA ATIVIDADE DA
GELFARO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

60%

DARKGLOBE, LDA.

Qualidade para a Competitividade

--

19.270,00

FEDER

14.452,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

60%

FLEXITRAVEL LDA

Conceção de plano de marketing

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

60%

DIGITREND LDA

Consultoria em Economia Digital aplicada à empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

60%

PLANTALGARVE-VIVEIROS AGRÍCOLAS LDA

Investimento

--

12.375,00

FEDER

9.281,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

60%

DFEXCLUSIVE CONSULTORIA LDA

CONSULTORIA PARA A GESTÃO DE MARKETING

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

60%

JOÃO CARLOS ANTUNES, UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA O REFORÇO DAS CAPACIDADES DE GESTÃO
DE MARKETING

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

60%

VISÃO DE PRATA, UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA O REFORÇO DAS CAPACIDADES DE GESTÃO
DE MARKETING

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

60%

SÉRGIO MANUEL ALEXANDRE GONÇALVES,
UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA O REFORÇO DAS CAPACIDADES DE GESTÃO
DE MARKETING

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

60%

DECIDIR - CONSULTORES LDA

DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA PLATAFORMA DE
GESTÃO DA RELAÇÃO COM OS CLIENTES

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

60%

JUAN ROBERT & GATARIKI - MATERIAL ÓPTICO,
UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO ESTUDO DE VIABILIDADE DE
NOVOS INVESTIMENTOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

60%

Privado

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE
DE NOVOS INVESTIMENTOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

60%

FEEL FOOD CHEFS, LDA

CONSULTORIA EM GESTÃO DE MARCA, MARKETING,
ORGANIZAÇÃO E ECONOMIA DIGITAL

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

60%

X4DEV BUSINESS SOLUTIONS, S.A.

Consultoria em gestão estratégica da inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

60%

HAPPYTIME - TURISMO UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA
-UMA PLATAFORMA DE GESTÃO DE CLIENTES

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/27

2016/10/26

Portugal

60%

MOMENTOS DINÂMICOS, LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA
-APLICAÇÃO DE GESTÃO DE CLIENTES

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

60%

COLÉGIO LUZ SÃO GONÇALO, LDA

Consultoria em gestão estratégica da inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

60%

JOSÉ LUIS P. GUERREIRO - TRANSPORTES LDA

Consultoria para Sistema de Gestão da Qualidade

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

60%

T.C.G.-CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Consultoria para o desenvolvimento de requisitos para plataforma
-de gestão de clientes

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

60%

CARGAQUATRO - TRANSPORTES E LOGÍSTICA, LDA

Consultoria para implementação de Sistema de Gestão da
Qualidade

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

60%

AQUAVINTAGE LDA

Auditoria ao website de comércio eletrónico

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

60%

PREVIGARB - ENGENHARIA DE SEGURANÇA, LDA

Gestão Integrada e Comunicação Transversal

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

60%

GYRAD - CONTROLO DE QUALIDADE E PROTECÇÃO
RADIOLÓGICA LDA

CertifyRad

--

18.345,00

FEDER

13.758,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/20

2016/08/19

Portugal

60%

ESTILETE - CONTABILIDADE, LDA

DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA UMA PLATAFORMA DE
-GESTÃO DA RELAÇÃO COM OS CLIENTES

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

60%

MARSOLVE, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de Plataforma digital e sistema de Gestão da
Qualidade

--

9.500,00

FEDER

7.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/07

2017/01/06

Portugal

60%

ARCHISUL - ARQUITECTOS LDA

PLANO INTEGRADO DE BRANDING E MARKETING DIGITAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

60%

BURGER RANCH - COMIDA RÁPIDA LDA

Excelência é Qualidade

--

19.450,00

FEDER

14.587,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

60%

WORLD WIDE DESIGN - SOLUÇÕES WEB QUE
FUNCIONAM, UNIPESSOAL LDA

Consultoria para a expansão do negócio

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

60%

INCOMING EMOTIONS LDA

Implementação de Estrategia de Comunicação Organizacional
Interna e Externa

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/16

2018/02/15

Portugal

60%

BUILDINGCLASS - ESPECIALISTAS EM EDIFICIOS NO
ALGARVE, LDA

BUILDINGCLASS NA WEB

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

60%

LUMARCONT - LUÍSA MARTINS CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL LDA

DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA UMA PLATAFORMA DE
-GESTÃO DE CLIENTES

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

60%

PROACTIVETUR, UNIPESSOAL, LDA

Algarve Natural e Genuino

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

60%

GARRAFEIRA SOARES-COMERCIO DE BEBIDAS S.A.

GS - Evolução organizacional e internacionalização

--

317.953,40

FEDER

143.079,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/13

2017/08/12

Portugal

60%

GOLF CHECKIN LDA

Golf Checkin - Qualificar para internacionalizar

--

180.351,59

FEDER

81.158,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

60%

BE SUN, LDA

Consultoria especializada para diagnóstico, planeamento e gestão
de marketing

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

60%

SERENO & PERFEITO - SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÕES LDA

Consultoria para diagnóstico, planeamento e gestão do plano de
marketing

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/04

2016/12/03

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

ALG-02-0853-FEDER-009538

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-009580

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-009581

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-009737

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-009908

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-010055

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-010124

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-010220

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-010520

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-010521

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-010624

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-010704

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-010713

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-010720

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-010774

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-010810

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-010984

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-011077

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-011108

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-011310

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-011427

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-012068

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-012091

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-012364

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-012471

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-013392

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-013461

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-013933

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-014513

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-014646

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-014722

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-014751

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-014822

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-015148

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-015165

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-017155

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-017260

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-017265

Programa Operacional Regional do Algarve

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

60%

LUSIADAGÁS - MONTAGEM E ABASTECIMENTO DE
REDES DE GÁS S.A.

Lusiadagás Inovação

--

19.459,00

FEDER

14.594,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

60%

CARRASQUINHO & FILHOS - PRODUTOS
COMBUSTÍVEIS LDA

PLANO INTEGRADO DE BRANDING E MARKETING DIGITAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/26

2016/10/25

Portugal

60%

RELEVE - RECURSOS ENERGÉTICOS LDA

PLANO INTEGRADO DE BRANDING E MARKETING DIGITAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/26

2016/10/25

Portugal

60%

JSH ALGARVE - ARQUITECTURA LDA

PLANO INTEGRADO DE BRANDING E MARKETING DIGITAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

60%

PORTIPESCA - COMÉRCIO GERAL DE PESCADO LDA

Portipesca - ISO 22000

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

60%

PROSPERITAS - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LDA

Consultoria para análise de viabiliade de investimentos para
expansão da empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

60%

CENTRO DE CORRECÇÃO VISUAL, LDA

SISTEMA INTEGRADO DE VENDAS E GESTÃO DE CLIENTES

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

60%

ECOCOMPÓSITOS, S.A.

Consultoria para implementação do sistema de gestão ambiental

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

60%

FILÁGUEDA, LDA

FILÁGUEDA a caminho da Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

60%

PEÇA21 LDA

PLANO INTEGRADO DE BRANDING E MARKETING DIGITAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/26

2016/10/25

Portugal

60%

INFRASUL - CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS
LDA

Estratégia de marketing e marca

--

19.975,00

FEDER

14.981,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

60%

JUSTDRINKS, LDA

Consultoria para a definição dos requisitos para uma plataforma de
-comércio online

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/15

2016/10/14

Portugal

60%

ROLIBÉRICA LDA

Consultoria para a implementação da norma ISO9001

--

19.975,00

FEDER

14.981,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

60%

ZED - RESTAURAÇÃO E HOTELARIA LDA

Implementação de ISO 9001

--

19.990,00

FEDER

14.992,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

60%

TRANSPORTES QUINTAS & FILHO LDA

Marketing Estratégico e Marketing Digital

--

19.990,00

FEDER

14.992,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

60%

ULTRANSUL - TRANSPORTES LDA

Implementação de estratégias de marketing digital

--

19.975,00

FEDER

14.981,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

60%

TEODORO TEIXEIRA, UNIPESSOAL LDA

Estratégia de Marketing

--

19.975,00

FEDER

14.981,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

60%

POSITANO DECORAÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA

Consultoria em gestão organizacional e implementação de novos
métodos de gestão

--

19.680,00

FEDER

14.760,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

60%

JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA - URBANIZAÇÕES E
CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Qualidade e Comunicação ? JSV Urb

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

60%

EXPANDIR TEMPO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SAÚDE, LDA

Consultoria para diagnóstico, planeamento e gestão do plano de
marketing de serviços de Turismo de Saúde

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

60%

ATELIER DO SUL DE PUBLICIDADE LDA

Consultoria especializda para a apoio à implementação da
qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

60%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital

--

4.000.000,00

FEDER

2.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

60%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Criação de Fundo de Fundos de Dívida / Garantia

--

1.000.000,00

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

60%

FAROPEIXE - COMÉRCIO GERAL DE PEIXE LDA

Vantagem competitiva para o mercado internacional: Certificação
IFS FOOD

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/27

2017/01/26

Portugal

60%

AMÂGO-ENERGIA INTELIGENTE, UNIPESSOAL LDA

ANÁLISE DE BENCHMARKING E RE-ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS
-DE GESTÃO DA ÂMAGO ? ENERGIA INTELIGENTE

19.750,00

FEDER

14.812,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/04

2017/02/03

Portugal

60%

Q. B. CONCEPT, LDA

QB Franchising

--

47.500,00

FEDER

21.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/10

2017/05/31

Portugal

60%

VISUALFORMA - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
S.A.

Comunicações e Serviços de Suporte

--

352.912,06

FEDER

158.810,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

60%

VINILCONSTA PUBLICIDADE E SERVIÇOS, S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global tendo como
base a promoção e venda de serviços sob a marca própria a lançar
-internacionalmente - UNDERLINE CONCEPT, apostando em fatores
dinâmicos de

205.703,29

FEDER

92.566,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

60%

LUXURY ON TWO WHEELS, UNIPESSOAL LDA

Bike Tours Portugal - Capacity Building for Growth

--

156.239,86

FEDER

109.367,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2018/01/31

Portugal

60%

H. F. MARTINS - HOTELARIA, LDA

UTR Quinta do Marco

--

322.317,32

FEDER

225.622,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

60%

ODIANA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
CHOOSE OUR FOOD
DO BAIXO GUADIANA

O projeto promove ações que interliguem os setores do turismo e agroalimentar do
território do Baixo Guadiana de baixa densidade tendo em vista a divulgação de
produtos regionais em novos mercados, atuando na cadeia de valor do setor
agroalimentar.

246.595,05

FEDER

197.276,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

60%

NACIONALINFOR - SERVICOS, UNIPESSOAL LDA

Passeios de longa duração em catamarã no Algarve

--

331.035,90

FEDER

231.725,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2016/09/29

Portugal

60%

SUN HOUSE II PROPERTY, LDA

Criação do Suítes Hotel Monte Gordo 4 estrelas

--

4.075.190,00

FEDER

2.852.633,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/07/15

Portugal

60%

NERA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DO
ALGARVE

AGROTUR 2017 - Aumento do Consumo de Produtos
O projeto AGROTUR 2017 pretende contribuir para o reforço da competitividade das
Agroalimentares dos Territórios de Baixa Densidade do Algarve no empresas agroalimentares dos TBD do Algarve, fomentando a sua relação com o setor
Setor do Turismo
do turismo para potenciar o consumo interno de bens e serviços produzidos localmente.

348.997,74

FEDER

279.198,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

60%

ROCHALGARVE - PLANEAMENTO DE FÉRIAS PARA O
PLAZA INNOVATION
TURISMO, S.A.

--

1.140.010,00

FEDER

798.007,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

60%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

PP - People and Performance

--

42.320,65

FEDER

22.510,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/02/28

Portugal

60%

SOTECNISOL, S.A.

Sotecnisol 2020

--

15.175,00

FEDER

6.828,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

60%

CVA - COMISSÃO VITIVINICOLA DO ALGARVE

Algarve Wines & Spirits

O projeto Wines & Spirits pretende o aumento da competividade das empresas do setor
das bebidas do Algarve e a implementação de ferramentas de carácter inovador.

140.490,47

FEDER

98.343,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2017/12/31

Portugal

60%

NERA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DO
ALGARVE

INOVA ALGARVE 2020 | Programa de Estímulo para o
desenvolvimento de Actividades de Inovação nas PME no Algarve

O objetivo central do Projeto é capacitar as PME nos Domínios da RIS3 Algarve, para o
desenvolvimento de processos de inovação e reforçar a ligação às Associações
Empresariais, Municípios e Universidades, no desenvolvimento de atividades
inovadoras.

556.368,06

FEDER

389.457,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

Estudos sobre o grau de desenvolvimento tecnológico de todos os 105 hotéis do
Algarve, com o objetivo de desenvolver ações de sensibilização para a necessidade de
intensificação de atividades inovadoras no âmbito das TIC para o setor do Turismo.

257.719,60

FEDER

180.403,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

250.604,94

FEDER

150.362,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/22

2017/12/31

Portugal

ALG-02-0853-FEDER-017320

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

ALG-02-0853-FEDER-017326

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS HOTELEIROS E
SIMILARES DO ALGARVE

Desenvolvimento Tecnologico da Hotelaria no Algarve

ALG-02-0853-FEDER-017424

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

QUINTA DOS POETAS - INVESTIMENTOS
TURISTICOS, LDA

QdP: Aumento da capacidade de oferta, desenvolvimento de novos
-produtos e acesso a novos mercados
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

ALG-02-0853-FEDER-017496

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-018061

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-018151

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-018164

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-018488

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-018574

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-018787

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-018816

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-019034

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-019137

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-019150

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-019159

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-019221

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-019355

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-019358

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-019576

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-020145

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-020543

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-020710

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-02-0853-FEDER-021560

Programa Operacional Regional do Algarve

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado
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60%

MEMMO BALEEIRA - HOTELARIA E TURISMO, S.A.

Reposicionamento do Memmo Baleeira Design Hotel

--

1.724.406,10

FEDER

1.034.643,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/04

2018/02/28

Portugal

60%

BRITEFIL - FÁBRICA NACIONAL DE BOMBAS, S.A.

Inovação Produtiva de Produto e Processo, com subida na cadeia
de valor e intensificação das exportações da BRITEFIL

--

766.622,30

FEDER

459.973,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

60%

MBC - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Ampliação dos Apartamentos Turísticos VilaRosa

--

890.107,40

FEDER

534.064,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/29

2017/03/24

Portugal

60%

GEVENTOS, LDA

Unidade de Turismo no Espaço Rural em Aljezur - Hortas do Rio

--

279.042,86

FEDER

195.330,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/01/30

Portugal

60%

PARKALGAR, PARQUES TECNOLÓGICOS E
DESPORTIVOS, S.A.

Criação de uma Racing School de elevada qualidade.

--

1.349.584,38

FEDER

674.792,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2018/11/30

Portugal

60%

TURISCAMPO-SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS PARQUES DO ALGARVE LDA

Requalificação da Turiscampo, com novas atividades, numa clara
aposta na diminuição da sazonalidade

--

775.188,50

FEDER

465.113,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/21

2018/12/20

Portugal

60%

LUSIADAGÁS - MONTAGEM E ABASTECIMENTO DE
REDES DE GÁS S.A.

LNW - Lusiadagás New Way

--

530.000,00

FEDER

265.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

60%

AWS, LDA

AWS | Inovação empresarial | Produtiva

--

125.594,63

FEDER

75.356,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2016/12/31

Portugal

60%

PUBLIRÁDIO-PUBLICIDADE EXTERIOR, S.A.

Digitalmais TV: Tecnologia HD para os mercados internacionais

--

146.634,72

FEDER

87.980,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/21

2017/04/20

Portugal

60%

CONFORHOTEIS - GESTÃO DE HOTÉIS LDA

Santa Eulália Suite Hotel Apartamento & SPA: Um novo conceito e
-um upscale do seu posicionamento

2.179.173,50

FEDER

1.307.504,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

60%

SOCIEDADE DA AGUA DE MONCHIQUE S.A.

Monchique 2020

--

7.606.374,00

FEDER

4.563.824,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

60%

APOLÓNIA SUPERMERCADOS S.A.

Apolónia 2018: Loja online e sistema de gestão da cadeia de
abastecimento

--

1.616.677,07

FEDER

808.338,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/04

2018/03/31

Portugal

60%

PORTIATE CHARTER - ACTIVIDADES NÁUTICAS, LDA Inovação da Portiate Charter

--

864.950,32

FEDER

518.970,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/02

2018/07/01

Portugal

60%

SPAROS LDA

SPINBIZ

--

295.655,00

FEDER

177.393,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

60%

BEAUTIFUL BUBBLE, LDA

Instalação de microcervejaria artesanal

--

659.079,49

FEDER

395.447,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

60%

GIOLATTO, LDA

GIOLATO 2020 - ALIMENTAÇÃO COM INOVAÇÃO

--

1.746.105,76

FEDER

1.222.274,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/08

2018/03/31

Portugal

60%

ANIMARIS-ANIMAÇÃO TURISTICA UNIPESSOAL LDA ANIMARIS 2020 - QUALIFICAÇÃO

--

117.185,13

FEDER

52.733,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/10

2017/12/31

Portugal

60%

CHROMATIC PARADISE UNIPESSOAL LDA

Instalação de equipamentos de laboratório para o mercado externo --

137.039,04

FEDER

61.667,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

60%

STAROTEIS - SOCIEDADE HOTELEIRA, S.A.

Staroteis 2020

--

259.616,20

FEDER

116.827,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

60%

SOFTVENTURE - CONSULTORIA E TECNOLOGIA S.A.

Qualificar a oferta para a internacionalização

--

194.845,00

FEDER

87.680,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

555.540,00

FEDER

388.878,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/06/30

Portugal

1.962.330,03

FEDER

1.373.631,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

299.561,37

FEDER

209.692,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/10/31

Portugal

1.222.981,91

FEDER

733.789,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2018/09/30

Portugal

1.595.117,50

FEDER

957.070,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/10/25

Portugal

319.921,78

FEDER

223.945,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/16

2017/12/15

Portugal

2.294.717,84

FEDER

1.606.302,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

324.726,14

FEDER

227.308,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/05/31

Portugal

1.730.554,00

FEDER

1.038.332,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/08/01

Portugal

164.330,30

FEDER

98.598,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/29

2018/03/28

Portugal

10.115.800,00

FEDER

6.069.480,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/13

2018/08/13

Portugal

1.722.597,42

FEDER

1.032.507,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/10/31

Portugal

4.580.190,46

FEDER

2.290.095,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/03

2018/10/02

Portugal

114.480,00

FEDER

51.516,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/02

2018/10/31

Portugal

207.969,92

FEDER

93.586,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

424.437,63

FEDER

190.996,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/27

2018/10/26

Portugal

382.917,50

FEDER

172.312,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

ALG-02-0853-FEDER-022597

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

ALG-02-0853-FEDER-022599

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

SONEL ALGARVE - ACTIVIDADES TURÍSTICAS S.A.

Instalação de novo hotel de 4 estrelas em Lagos

ALG-02-0853-FEDER-022689

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

BIKESUL, UNIPESSOAL LDA

Bikesul keep on going - bike tours

ALG-02-0853-FEDER-022697

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS
D.SANCHO S.A.

ALG-02-0853-FEDER-022710

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

NAVOTEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
TURÍSTICOS, S.A.

ALG-02-0853-FEDER-022795

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

BRIÃO ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA

ALG-02-0853-FEDER-022826

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

R.M.P.Z. - ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS, LDA

ALG-02-0853-FEDER-022849

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

AGUADREAM, LDA

ALG-02-0853-FEDER-023098

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

INTERSUCATAS- GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
E AMBIENTE LIMITADA

ALG-02-0853-FEDER-023292

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

STRESSAWAY SAFARIS UNIPESSOAL, LDA

ALG-02-0853-FEDER-023364

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

JÚPITER ALBUFEIRA - INDUSTRIA HOTELEIRA, S.A.

ALG-02-0853-FEDER-024014

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

MUNDO AQUÁTICO - PARQUES OCEANOGRÁFICOS
DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO S.A.

ALG-02-0853-FEDER-024336

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

CASCADEINVEST S.A.

ALG-02-0853-FEDER-024589

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

DERITEC EXCLUSIVE, LDA

ALG-02-0853-FEDER-024642

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

WIFI4MEDIA, LDA

ALG-02-0853-FEDER-024764

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

ROLEAR-AUTOMATIZAÇÕES, ESTUDOS E
REPRESENTAÇÕES S.A.

ALG-02-0853-FEDER-025634

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

OMNIBEES PORTUGAL, LDA

60%

DREAM CRUISES, LDA

PASSEIOS EM CATAMARAN DE LUXO À VELA NA MARINA DE
ALBUFEIRA

O projeto da Dream Cruises, Lda, visa a realização de passeios em Iate de luxo à vela a
partir da Marina de Albufeira. Para o efeito irá adquirir um Catamaran à Vela Hélia 44
évolutionCAT18, da marca Fontaine Pajot, com capacidade para 18 pessoas +
tripulação, a operar a partir do Verão de 2017.
Requalificação de edifício devoluto no centro de Lagos para instalação de uma nova
unidade hoteleira de 4 estrelas, que integra restaurante, bar e piscina panorâmica.
Situado no coração de Lagos, este hotel de cidade irá operar todo o ano, procurando
cativar novos segmentos de mercado.
BIKESUL KEEP ON GOING - projeto de implementação e promoção da nova atividade de
cicloturismo a desenvolver no Algarve pela Bikesul.

O projeto da DOM SANCHO, SA visa requalificar o Hotel Carvoeiro Sol, inaugurado em
Requalificação global do hotel Carvoeiro Sol para reposicionamento 1973, modernizando o conceito e a experiência proporcionada ao turista através de um
no mercado internacional
novo posicionamento como boutique-hotel de 4 estrelas dirigido a novos segmentos de
mercado (upmarket).
O projeto visa a remodelação do Hotel Navegadores, a melhoria das suas condições
(lazer, saúde, segurança, conforto e higiene) e a criação do espaço Wellness, permitindo
Remodelação e Reequipamento do Hotel Navegadores
aliar o turismo de praia ao turismo Sénior, de Saúde e de Desporto, bem como
requalificar o empreendimento de 3 para 4 estrelas.
ALGARVE RIDERS - experiências sobre rodas - projeto de criação de novo
estabelecimento em Portimão para a expansão da marca. Através de pacotes de
Algarve Riders ? expansão de mercado - Portimão
experiências promovidos pela Algarve Riders os turistas poderão ter acesso a conhecer
toda a região de forma acessível, divertida e inovadora.
Profunda requalificação e modernização do FLOR DA ROCHA Apart. Turísticos de 3*,
localizado em Portimão, que pretende ser uma unidade de referência na região e em
Alteração global ? FLOR DA ROCHA
Portugal com um conjunto de espaços, serviços e facilidades que visam o segmento da
acessibilidade e sénior, lazer, saúde e bem-estar.
O projeto tem por objetivo diversificar a oferta da empresa através de um produto
inovador para o Turismo de Saúde e Bem-estar que, associado ao Tursimo Sénior
AGUADREAM - BANHOS ROMANOS
contribuirá para reduzir a sazonalidade do Algarve através de 1 novo espaço, moderno e
adaptado ao público-alvo.
O objetivo da Intersucatas prende-se na criação de uma unidade de valorização e gestão
de resíduos metálicos em Silves, expandindo a importância da qualidade ambiental, a
Criação de unidade de gestão e valorização de resíduos metálicos
criação de 5 postos de trabalho bem como a obtenção de uma intensidade de
exportação de 37% em 2020.
O projeto da STRESSAWAY SAFARIS visa a criação de novos programas de animação
Novos programas integrados de Turismo de Natureza na Serra do turística para a descoberta da Serra do Algarve em veículos todo o terreno
Algarve
(Quad/Moto4). Os novos programas irão alavancar a venda combinada com os circuitos
em jeep 4x4 que a empresa já tem no mercado.
A candidatura tem como objetivo a requalificação do ainda existente Hotel Montechoro
4*, Albufeira, alterando a sua designação para Jupiter Albufeira Hotel e reclassificandoJupiter Albufeira Hotel
o em 5 estrelas. O projeto incrementa mais unidades de alojamento, serviços
complementares e soluções eco sustentáveis.
O projeto Criação de novas diversões para as crianças tem como objetivo diversificar a
oferta do Zoomarine com diversões aquáticas destinadas às crianças dos 3 aos 10 anos.
Novas diversões para as crianças
Estas novas diversões terão a particularidade de serem abastecidas com água do mar
tornando a experiência única em Portugal.
O projeto é a AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO HOTEL CASCADE E SPA 5** e a
requalificação da área de eventos, a área de SPA e bem-estar e área de F&B.
Ampliação e Requalificação do Hotel Cascade e SPA 5**
Igualmente, o projeto prevê uma requalificação paisagística do Hotel, a melhoria da
eficiência de iluminação e da decoração das áreas comuns do Hotel.
O projeto proposto vai ao encontro das oportunidades de melhoria identificadas no
Incremento competitivo da DERITEC com focus na
mercado, tanto interno como externo da DERITEC que pretende, através da
internacionalização- Os novos arquitetos de tecnologia
concretização do presente plano de investimentos munir-se das ferramentas
necessárias para abraçar o desafio da internacionalização.
O projeto visa desenvolver ações de qualificação da WIFI4MEDIA em domínios
imateriais com o objetivo de promover a sua competitividade, flexibilidade e
W4M Qualify
capacidade de resposta, consolidando e melhorando os seus processos internos para
oferecer um serviço de qualidade aos clientes.
O projeto da Rolear alia a qualificação interna e a expansão da empresa, com o
planeamento da implementação de novos métodos organizacionais, aliados de uma
A Internacionalização da Rolear
estratégia de modernização. Paralelamente, a empresa realiza uma diversidade de
ações de marketing com vista à projeção para os mercados.
O projeto de Qualificação da OMNIBEES PORTUGAL tem como objetivo estruturar a
capacidade da empresa para se afirmar como uma referência internacional de inovação
OMNIBEES START
de serviços especializados e soluções tecnológicas de distribuição e marketing para o
setor hoteleiro.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

ALG-02-0853-FEDER-026971

ALG-02-0853-FEDER-032696

ALG-02-0853-FEDER-025981

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

QUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS DA SUN HOUSE II PROPERTY

O projeto de investimento em análise consiste na qualificação dos empreendimentos da
SUN HOUSE II PROPERTY, UNIPESSOAL LDA., localizados na NUT II Algarve,
nomeadamente a qualificação do SUITES HOTEL MONTE GORDO ? 4** e do HOTEL
SUNHOUSE DO COMPLEXO DESPORTIVO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 4**.

466.578,08

FEDER

209.960,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

618.484,27

FEDER

432.938,99

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

60%

SUN HOUSE II PROPERTY, LDA

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

NERA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DO
ALGARVE

algarve REVIT+ - Revitalização das Áreas Empresariais do Algarve

O Algarve Revit+, desenvolvidos em parceria pelo o NERA, AMAL e CCDR Algarve, tem o
objetivo de revitalizar as áreas empresariais do Algarve, através da execução de 17
atividades, com um investimento total de ? 707.881,54?, um co-financiamento FEDER
de ?495.517,08 ecomparticipação ? 212.364,46.

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

CAROB WORLD PORTUGAL, LDA

Carob World _ Qualificação

A CAROB WORLD pretende qualificar a sua nova unidade industrial agroalimentar para
a produção de produtos com base em alfarroba, produtos inovadores e benéficos para a
saúde, valorizado um recurso endógeno da região do Algarve.

141.339,24

FEDER

63.602,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/13

2019/11/12

Portugal

ALG-02-0853-FEDER-034359

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

ACTIVBOOKINGS LDA

Qualificação da Activbookings 2018-2020

Os investimentos na QUALIFICAÇÃO da ACTIVBOOKINGS visam melhorar a organização
interna da empresa, contribuindo para a sua capacitação e afirmação no mercado,
potenciando os resultados do projeto de INTERNACIONALIZAÇÃO que prevê a
abordagem direta a vários mercados externos.

136.002,50

FEDER

61.201,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/04/01

2020/03/31

Portugal

ALG-02-0853-FEDER-034514

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

A INDUSTRIAL FARENSE LDA

Qualificar a INDUSTRIAL FARENSE

O projeto de QUALIFICAÇÃO da INDUSTRIAL FARENSE, produtor de gomas e farinhas de
alfarroba, tem como objetivo central reforçar as competências da empresa para se
capacitar para a dinâmica internacional do setor dos aditivos alimentares.

202.758,58

FEDER

91.241,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

ALG-02-0853-FEDER-035713

Programa Operacional Regional do Algarve

2-Apoiar a internacionalização, a
competitividade empresarial e o
empreendedorismo qualificado

60%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital

--

4.000.000,00

FEDER

2.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2022/12/31

Portugal

CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALGARVE

PMTI Algarve - PAMUS

O objeto desta operação é a elaboração de três PAMUS com o auxílio de ferramentas
inovadoras, numa perspetiva de tomar estes como instrumentos base ao
desenvolvimento do PMTI. As ações a incluir nos PAMUS serão direcionadas para o
desenvolvimento de modelos e sistemas de transporte ecológicos com baixo teor de
carbono e novos padrões de consumo energético, que promovam a redução de
emissões de CO2 e a descarbonização da economia e da sociedade.

2015/07/28

2018/03/31

Portugal

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE

Critérios da intervenção:Manter a Autenticidade e a Identidade da Torre Albarrã e
Muralha; Respeito pelos acréscimos de todas as épocas, pois são como um documento
PROJETO DE CONSERVACÃO E RESTAURO DOS MÓDULOS DE TAIPA
de leitura das diferentes fases, desde que não incongruentes, ou entrem em conflito ou
ALMÓADA DO CASTELO DE PADERNE - TORRE ALBARRA E
incompatíveis com o restante monumento; Admitem-se reintegrações de novos
MURALHAS
elementos para estabilizar a estrutura interna do suporte que devem ser perceptíveis e
adequadas em termos cromáticas.

ALG-03-1406-FEDER-000001

ALG-04-2114-FEDER-000001

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

3-Promover a sustentabilidade e
eficiência dos recursos

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

80%

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

ALG-04-2114-FEDER-000003

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

MUNICIPIO DE TAVIRA

ALG-04-2114-FEDER-000004

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

MUNICÍPIO DE LAGOS

ALG-04-2114-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE

ALG-04-2114-FEDER-000006

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

TEATRO MUNICIPAL DE FARO - SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS

ALG-04-2114-FEDER-000002

ALG-04-2114-FEDER-000007

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

80%

MUNICIPIO DE TAVIRA

MUNICIPIO DE TAVIRA

ALG-04-2114-FEDER-000008

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

ACADEMIA DE MUSICA DE LAGOS

ALG-04-2114-FEDER-000009

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE

ALG-04-2114-FEDER-000010

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

ALG-04-2114-FEDER-000011

ALG-04-2114-FEDER-000012

ALG-04-2114-FEDER-000013

ALG-04-2114-FEDER-000014

ALG-04-2114-FEDER-000015

ALG-04-2114-FEDER-000017

ALG-04-2114-FEDER-000018

ALG-04-2114-FEDER-000020

ALG-04-2114-FEDER-000021

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

80%

80%

80%

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

MUNICIPIO DE TAVIRA

MUNICIPIO DE TAVIRA

264.003,75

FEDER

211.203,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

591.190,00

FEDER

354.714,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/01

2018/06/30

Portugal

286.975,00

FEDER

172.185,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/15

2018/10/15

Portugal

22.850,00

FEDER

13.710,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/07/15

2016/11/15

Portugal

221.400,00

FEDER

132.840,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/08/17

2018/08/17

Portugal

72.910,00

FEDER

43.746,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/12/01

2018/02/14

Portugal

489.600,00

FEDER

195.840,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/04/01

2019/12/31

Portugal

265.996,00

FEDER

159.597,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/08/01

2018/06/30

Portugal

371.620,00

FEDER

185.810,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

106.315,00

FEDER

63.789,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

529.870,00

FEDER

317.922,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2020/12/31

Portugal

Centro Expositivo Multimédia dos Descobrimentos Portugueses

O presente projeto - respeitando a identidade do lugar e tendo em consideração a
necessidade de transmitir este legado material e imaterial às gerações vindouras – visa
a sua valorização através da instalação de um Centro Expositivo, bem como a realização
de ações de animação do património permitindo a sua divulgação e fruição.

2.831.463,84

FEDER

1.047.641,62

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/08/01

2018/12/31

Portugal

Implementação e Homologação de Percursos Pedestres e BTT no
Concelho de Albufeira

O projeto pretende valorizar o património natural de Paderne através da
implementação e homologação de três percursos pedestres. Contempla a colocação de
material sinalético e informativo, a criação de uma aplicação para dispositivos móveis e
a aquisição de equipamento para turismo adaptado. Visa fomentar o contacto dos
visitantes com os valores naturais, históricos e culturais da região, promovendo a
sensibilização ambiental.

91.359,89

FEDER

54.815,93

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/06/22

2017/12/31

Portugal

Reabilitação Ermidas de São Sebastião e Santa Ana

A operação consiste na intervenção nas Ermidas Santa Ana e São Sebastião que sendo
imóveis classificados como Valor Concelhio constituem-se como importantes templos
propriedade do Município de Tavira vocacionados para a cultura e realização de
eventos. A intervenção destina-se a colmatar as diversas patologias no estado de
conservação de ambas as Ermidas, nomeadamente ao nível das paredes interiores bem
como no exterior.

49.805,39

FEDER

29.883,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/06/20

2017/03/17

Portugal

Valorização do Património Natural de Tavira - Turismo Natureza

O Municipio de Tavira pretende dar complementaridade à estratégia iniciada com
reabilitação do património cultural para tornar o concelho mais atrativo a outros
segmentos de turismo, natural e cultural, em consonância com a estratégia
nacional/regional para a redução do fator sazonalidade muito presente na região
algarvia sendo possível criar uma maior sustentabilidade quer económica, quer
ambiental, concorrendo para uma maior ocupação anual.

344.470,00

FEDER

206.682,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/14

2018/09/28

Portugal

A Operação “ENTRE A SERRA E O MAR” consiste na melhoria, expansão e promoção
internacional da oferta de percursos pedestres na Costa Vicentina que percorre áreas
inseridas no Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina criando condições
para um maior e mais abrangente usufruto do património natural da Costa Vicentina
enquanto instrumento de sustentabilidade do território através da sua valorização
turística.

247.810,00

FEDER

173.467,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/05/24

2019/05/24

Portugal

537.732,88

FEDER

322.639,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2014/10/01

2018/01/31

Portugal

Estruturas de apoio a atividades de descoberta da natureza –
Interpretação do Pontal da Carrapateira

Este Projeto, conforme detalhado na Memória descritiva, tem por objetivo a dotação do
Pontal da Carrapateira com estruturas de interpretação e sensibilização ambiental que
contribuam para a promoção dos recursos endógenos através da valorização do
património natural, histórico e cultural, aumentando a atratividade dos recursos
presentes e reforçando a afirmação do Algarve como destino turístico de excelência.

154.768,00

FEDER

108.337,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/03/15

2017/05/22

Portugal

Construção da Praia Fluvial da Albufeira de Odeleite

A proposta para a criação da Praia Fluvial da Albufeira de Odeleite consiste
principalmente na requalificação dos acessos existentes e na criação de uma área
recreio próximo da massa de água da albufeira, onde se pretendem criar as melhores
condições de fruição deste espaço. A área destinada à praia fluvial será vedada pelo
limite do complexo náutico/praia fluvial de Odeleite e terá acesso único a partir da via
principal.

320.189,39

FEDER

224.132,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/06/06

2017/09/30

Portugal

Museu Zer0 / Centro de Arte Digital

recuperação, consolidação, ampliação, e criação de espaços distintos para as suas
principais funcionalidades, desde as de gestão e direção artística, até à formação e
criação de públicos, passando naturalmente pelas apresentações de iniciativas e
projetos culturais, mediante a concretização ( ou não ) de residências artísticas, que
aqui se venham a desenvolver.

1.972.530,00

FEDER

1.380.771,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/04/30

Portugal

Qualificação e promoção turística e cultural de Tavira todo o ano

A solução preconizada consiste na colocação de prumos verticais espaçados de 15 em
15 cm que suportam um corrimão a uma altura de 90 cm, aproximadamente. As
Muralhas do Castelo de Tavira
guardas, os corrimões e os prumos verticais de suporte serão pintadas com esmalte
forja na cor cinzento antracite.
A candidatura da Câmara Municipal de Lagos, constituída por quatro projectos nas
Muralhas e Torreões de Lagos e três ações na Igreja de Santo António, num montante
Muralhas e Torreões de Lagos e Igreja de Santo António
total das tipologias de investimento a realizar em 18 meses é de 221.400,00 euros (IVA
incluído).
Intervenção de Conservação e Restauro no Portal Principal da Sé de Pretende-se com a candidatura desenvolver as ações propostas no Estudo-Diagnóstico
Silves
bem como caracterizar os sais presentes no Portal Principal.
A candidatura contempla um programa comum concebido em torno de 5 iniciativas
culturais focadas na valorização e promoção dos patrimónios histórico e natural de
ambos os concelhos. Pretende-se atrair mais visitantes e turistas para áreas de grande
Cultura, Arte, Património- Territórios Ativos
potencial turístico, com vista a corresponder às expetativas de todos os que nos
visitam, surpreendendo-os, e incentivando-os a regressar para visitas mais demoradas
aos nossos 2 concelhos

Tavira todo o ano com a Dieta Mediterrânica

ROTA VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA A
“ENTRE A SERRA E O MAR - A ROTA VICENTINA COMO CAMINHO
PROMOÇÃO DO TURISMO DE NATUREZA NA COSTA PARA A PROTEÇÃO, VISITAÇÃO, VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO
ALENTEJANA E VICENTINA
PATRIMÓNIO NATURAL DA COSTA VICENTINA”

80%

SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA RIA FORMOSA S.A. - SOCIEDADE
EM LIQUIDAÇÃO

80%

POLIS LITORAL SUDOESTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE
ALENTEJANO E COSTA VICENTINA, S.A.

80%

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

INSTITUTO LUSIADA DE CULTURA

Com a presente operação pretende-se valorizar e promover os valores culturais e
naturais inerentes à DM, enquanto PCI, que levam à valorização e aumento da
competitividade do território, promovendo o aumento do Turismo Cultural, Religioso e
Natural, atendendo à sua transversalidade com atividades durante todo o ano,
diminuindo desta forma a sazonalidade e contribuindo para que Tavira se torne um
território turístico por excelência.

O projecto “Música e Património” procura aliar o património cultural tangível do
Algarve (equipamentos públicos, religiosos, militares, espaço público) ao património
intangível do Algarve (música tradicional, artistas regionais), dando a conhecer à
Música & Património
comunidade residente e turística, a cultura e tradição da região, em contraponto com
algumas figuras emblemáticas do panorama nacional e internacional, como forma de
difusão da Marca Algarve Cultural.
Conservação, restauro e requalificação das estruturas e do recinto cerimonial do
Monumentos Megalíticos de ALCALAR: Reabilitação do
monumento pré-histórico Alcalar 9 e preparação e edição da memória da intervenção
Monumento ALCALAR 9 e Área Envolvente
sob a forma de livro.
O Programa de Conservação e Requalificação das Ruínas Romanas de Milreu tem 5
ações: conservação e manutenção dos mosaicos romanos; empreitada de reabilitação e
Programa de Conservação e Requalificação das Ruínas Romanas de
manutenção da casa rural; restauro e requalificação do Templo de Milreu;
Milreu
requalificação do espaço exterior do Monumento de Milreu; ações de divulgação e
promoção.

80%

80%

O presente projeto assenta e tem como finalidade a promoção de atividades
direcionadas para segmentos de Turismo Cultural, Turismo Religioso e Turismo
Natural.Por se tratar de um tipo de turismo diferente do que procura sol e mar, e
devido às características das atividades que procura, está mais vocacionado para as
chamadas épocas média e baixa, vindo deste modo preencher uma forte lacuna da
região que deriva do factor sazonalidade.

Conforme descrito anteriormente e na Memória Descritiva da candidatura,
Requalificação e Valorização da rede hidrográfica adjacente ao
essêncialmente no seu ponto 3, visa-se intervir na requalificação e valorização da
sistema lagunar da Ria Formosa - Ribeiras de Cacela e Bela-Mandil Ribeira de Cacela (incluindo a Ponte Pedonal sobre a Ribeira) e na Ribeira de Bela
Mandil.
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Código da Operação | Operation Code

ALG-04-2114-FEDER-000022

ALG-04-2114-FEDER-000023

ALG-04-2114-FEDER-000024

ALG-04-2114-FEDER-000026

ALG-04-2114-FEDER-000027

ALG-04-2114-FEDER-000029

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Requalificação da Ponta da Piedade (Lagos)

A operação visa a intervenção de requalificação da Ponta da Piedade em Lagos, uma
área de grande beleza e sensibilidade paisagística, atração turística e de grande
importância para a avifauna. Trata-se de uma intervenção dirigida a qualificar o espaço,
em particular os percursos de circulação e as áreas de contemplação e observação da
paisagem, a segurança, a orientação e conforto dos inúmeros utilizadores deste
território natural.

2.765.925,49

FEDER

1.659.555,29

Projeto Museu da Paisagem / Vila do Bispo Go

A intervenção digital proposta para o “Museu da Paisagem” consiste na criação de um
jogo que potencie todos os objectivos listados. Inspirado no conceito tão “na moda” do
Pokemon Go, o que aqui se propõe de novo é o desenvolvimento de um Jogo/Aplicação
Turística Interativa de aprofundamento do conhecimento sobre o território, à qual se
deu para já o nome de “Vila do Bispo Go”.

83.640,00

FEDER

Promoção Turística e Eventos Culturais – Algarve Central

A candidatura promovida pelos Municípios do Algarve Central tem por objetivo
apresentar um novo programa de oferta cultural destinado à comunidade residente, aos
turistas nacionais e estrangeiros que afluem à região, assim como, promover a
dinamização cultural assente no património em simbiose com o potencial humano
criativo para a afirmação da região do Algarve como destino turístico de excelência.

410.158,86

ODIANA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
PROMOTURIS - Plano de Promoção Turística e Cultural
DO BAIXO GUADIANA

O PROMOTURIS visa a conservação e melhoria das condições da região para a prática
de um Turismo de Natureza sustentável, numa ótica relacional com a dinamização do
património cultural. Através desse upgrade qualitativo, e da consequente promoção da
região e dos seus equipamentos nos canais adequados, é expectável um aumento
substancial do fluxo turístico no Baixo Guadiana, desenvolvendo a economia local e
combatendo efetivamente a sazonalidade.

MUNICÍPIO DE FARO

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE LAGOS

MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO

MUNICIPIO DE LOULE

REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

58.548,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/02/01

2018/02/01

Portugal

FEDER

164.063,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2019/12/31

Portugal

134.585,00

FEDER

94.209,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

FOMe- Festival de Objetivos e Marionetas & Outros Comeres

a candidatura pretende valorizar os valores culturais e naturais da região, encarando-os
como uma oportunidade para o desenvolvimento das atividades com relevância
sociocultural e económica, e como forma de acrescentar valor à experiência turística
revelando os costumes e tradições sob uma forma animada (marionetas),contribuindo
para aumentar a qualidade e diversificação da oferta de eventos a realizar no Algarve.

621.793,00

FEDER

248.717,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/12/01

2020/11/30

Portugal

ALGARVE NATURAL - Promoção e Valorização do Património
Natural da Região do Algarve

A presente operação contempla as seguintes ações: Algarve Nature Week; Campanha
de sensibilização destinada à população local, empresas do setor e turistas, com
enfoque na preservação e correta fruição do património natural da região; Ação de
sensibilização destinada à população estudantil/ escolas, com visitas educacionais a
locais de património natural, e Materiais de comunicação no âmbito do turismo de
natureza.

311.805,00

FEDER

187.083,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

75.952,50

FEDER

53.166,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

ALG-04-2114-FEDER-000032

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

Vídeo Mapping no Castelo de Castro Marim

O espetáculo associado ao vídeo mapping será 1 grandioso espetáculo de luz, som e
imagem, que valoriza o património histórico e cultural do Algarve e simultânea/
contribui para o enriquecimento da oferta cultural, reforçando-o como destino turístico
de excelência. Baseando-se em temas comuns da história, este espetáculo retratará
episódios da conquista, da construção do castelo e da instalação da 1ª sede da Ordem
de Cristo na vila deCastro Marim.

ALG-04-2114-FEDER-000033

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

TERTULIA ALGARVIA CENTRO DE CONHECIMENTO
EM CULTURA E ALIMENTAÇÃO TRADICIONAL DO
ALGARVE

ALGARVE COOKING VACATIONS | Projeto de criação e promoção
de novas rotas turísticas centradas na gastronomia e vinhos da
região

Projeto de criação e promoção de novas rotas turísticas centradas na gastronomia e
vinhos da região

605.085,54

FEDER

363.051,32

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Lavrar o Mar é um projecto cultural que pretende através do mecanismo das artes
desenvolver o território do ponto de vista económico, social e turístico, combatendo a
sazonalidade. Através de uma estratégia de trabalho que se prolonga no tempo entre
artistas e populações locais, chamaremos à região um grande número de visitantes com
base no dispositivo da festa/espectáculo e de um grande festival internacional
aglutinador dos três municípios.

465.160,00

FEDER

232.580,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/10/01

2020/10/01

Portugal

Lugares de Globalização - Semana Cultural

Semana Cultural de 10 dias em torno dos “Lugares de Globalização”. Estende-se pelo
Barlavento do Algarve, cuja biografia/história se inscreve nos “Lugares de
Globalização”. Integra seminário, jornadas técnicas, 6 espetáculos de teatro, 3
videomaping em monumentos , visitas guiadas, exposição e residência artística. Visa
afirmar o Algarve como destino turístico de excelência, e a sua cultura material e
imaterial como produto de turismo cultural.

320.920,00

FEDER

160.460,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/05/01

2019/12/30

Portugal

Lagos na Rota da Cultura

O Município reconhece que o esforço de valorização e promoção dos valores, culturais e
naturais deve ser encarado como uma oportunidade para o desenvolvimento de
atividades com relevância socioeconómica e como forma de valorizar a oferta da região,
contribuindo para a afirmação do turismo cultural e de natureza e para o combate à
sazonalidade.

64.113,66

FEDER

38.468,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/03/31

Portugal

Festival de Lucia

Festival de música e arte, que pretende cimentar junto do grande público nacional e
internacional a ligação umbilical do génio do flamenco Paco de Lucia ao Algarve,
nomeadamente Castro Marim. Esta iniciativa será uma mais valia para a valorização do
património cultural deste território, contribuindo para atrair visitantes e diversificar a
oferta.

136.766,49

FEDER

82.059,89

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Recuperação do Solar Gama Lobo

Trata-se de uma intervenção que pretende a recuperação e revitalização de um edifício
classificado como Imóvel de Interesse Municipal. Recuperação porque a intervenção
será de respeito pela sua identidade e valor e de revitalização atendendo ao programa
cultural que se pretende dinamizar. O Solar Gama Lobo será a “casa-mãe” do projeto
Loulé Criativo - ECOA – Espaço de Criatividade, Ofícios e Artesanato.

1.342.900,67

FEDER

805.740,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/13

2019/05/31

Portugal

VALORIZAÇÃO DO CASTELO DE CASTRO MARIM - ABERTURA DA
PORTA ESTE

A proposta de intervenção e valorização do Castelo engloba em conjugação com a
reabertura da Porta Este da cerca da vila e a recuperação do Baluarte Este que lhe foi
sobreposto, o aterramento das áreas intervencionadas durante as campanhas
arqueológicas realizadas no interior do Castelo nas últimas décadas, a reposição do
percurso da cerca medieval e a criação de um novo acesso exterior pela encosta entre a
Porta Este e a circular exterior.

410.250,00

FEDER

287.175,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/01

2018/12/31

Portugal

MUNICIPIO DE TAVIRA

Reabilitação do Cine Teatro António Pinheiro

Apresenta-se nesta candidatura a reabilitação do Cine Teatro António Pinheiro. O
edifício encontra-se obsoleto sem meios de conforto e segurança, que permitam
qualquer exibição de espetáculos. Esta reabilitação vai permitir a afirmação de TVR
como um destino cultural turístico durante todo o ano, pois permitirá a elaboração de
um programa cultural diversificado, que atrairá visitantes durante todo o ano,
contribuindo para combater a sazonalidade.

3.524.970,25

FEDER

2.114.982,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/10/01

2019/10/31

Portugal

GEOTA - GRUPO DE ESTUDOS DE ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

As infraestruturas verdes (IV) são fundamentais para o desenvolvimento territorial. A
BHRS com características biogeográficas de refúgio microclimático abriga fauna e flora
reconhecidas com estatuto de proteção. Pretende-se definir uma IV e boas práticas de
TerraSeixe – Gestão Ambiental Partilhada no Sudoeste de Portugal
gestão, fundamentais para a restauração e conectividade ecológicas, a conservação da
biodiversidade e a promoção do turismo de natureza, tendo por base a adaptação às
alterações climáticas.

75.000,00

FEDER

52.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/06/01

2018/08/31

Portugal

Percurso Eco-Botânico Manuel Gomes Guerreiro: património,
investigação e desenvolvimento

O PEBMGG é um jardim botânico in situ em Querença, instrumento de educação
ambiental e uma mais-valia turístico-cultural, que concilia património e tecnologia. Sob
o signo de MGG, mestre da ecologia, é ponto de partida para explorar a trama de
percursos pedestres desenhados na região, apresentando uma narrativa organizada,
identificada e catalogada, garante da sustentabilidade dos valores patrimoniais e
criativos do interior do Algarve.

206.480,00

FEDER

144.536,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/01

2019/03/01

Portugal

254.610,00

FEDER

152.766,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/06/01

2019/01/15

Portugal

ALG-04-2114-FEDER-000034

ALG-04-2114-FEDER-000037

ALG-04-2114-FEDER-000038

ALG-04-2114-FEDER-000039

ALG-04-2114-FEDER-000042

ALG-04-2114-FEDER-000043

ALG-04-2114-FEDER-000047

ALG-04-2114-FEDER-000049

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

COSA NOSTRA COOPERATIVA CULTURAL, CRL

VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE

MUNICÍPIO DE LAGOS

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

MUNICIPIO DE LOULE

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

LAVRAR O MAR As artes no alto da serra e na costa vicentina

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

ALG-04-2114-FEDER-000053

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

MUNICÍPIO DE LAGOS

Paúl de Lagos

Com a presente operação pretende-se criar instrumentos de gestão e de promoção e
divulgação para o Paul de Lagos, um monumento natural turístico único e de excelência,
assegurando a sua conservação e valorização, garantindo igualmente a melhoria das
condições de acesso, conforto e segurança dos turistas e visitantes.

ALG-04-2114-FEDER-000057

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO

Antiga Lota de Portimão - Espaço Polivalente

A proposta visa a reabilitação faseada do edifício e a sua adaptação e reconversão num
espaço multiusos direcionado para a realização de eventos multiculturais, contribuindo
para a animação e dinamismo da economia local.

1.340.830,86

FEDER

804.498,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/26

2018/12/31

Portugal

Valorização do Castelo Velho de Alcoutim

Com a Valorização do Castelo Velho de Alcoutim o Município de Alcoutim pretende-se
valorizar um sítio arqueológico da época islâmica, criar um produto turístico e cultural
inovador com o desenvolvimento de uma Aplicação informática e criar um produto
promocional único e distinto com uma forte componente lúdica e didática, onde se
incluem a criação e produção dos jogos de tabuleiro, a renovação e produção de uma
Exposição e a edição de um guia.

395.543,64

FEDER

276.880,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/10/01

2019/06/30

Portugal

Recuperação do Palácio Abreu (antigo edifício da Junta de
Freguesia de Alvor)

Com a requalificação do antigo edifício da Junta de Freguesia de Alvor, o Município de
Portimão pretende valorizar, divulgar e promover, com recurso a eventos em
colaboração e parceria com a comunidade local e escolar, o seu património único
sedimentando uma nova oferta cultural alternativa e diferenciadora na região para
público externo.

294.007,38

FEDER

176.404,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/20

2018/05/31

Portugal

Reestruturação e requalificação da Ilha da Culatra - Núcleo da
Culatra

A candidatura Reestruturação e requalificação das ilhas barreira – Ilha da Culatra |
Núcleo da Culatra irá contribuir para a manutenção e reposição das condições naturais
do ecossistema e minimização das situações de risco para pessoas e bens por via de
medidas corretivas de erosão e defesa costeira, promovendo assim o Desenvolvimento
do Património Cultural e Natural que a Ria Formosa constitui e promovendo também a
atividade turística.

1.383.281,00

FEDER

829.968,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

7.000.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

ALG-04-2114-FEDER-000051

ALG-04-2114-FEDER-000058

ALG-04-2114-FEDER-000060

ALG-04-2114-FEDER-000072

ALG-04-2316-FEDER-000001

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

80%

FUNDAÇÃO MANUEL VIEGAS GUERREIRO

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM

80%

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO

80%

SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA RIA FORMOSA S.A. - SOCIEDADE
EM LIQUIDAÇÃO

80%

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
Urbanas - OT6 - PI65
CENTRAL

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

17.230.500,00

FEDER
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALG-04-2316-FEDER-000002

ALG-04-2316-FEDER-000003

ALG-04-2316-FEDER-000004

ALG-04-2316-FEDER-000005

ALG-04-2316-FEDER-000006

ALG-04-2316-FEDER-000007

ALG-04-2316-FEDER-000008

ALG-04-2316-FEDER-000009

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

MUNICIPIO DE TAVIRA

MUNICIPIO DE S. BRAS DE ALPORTEL

MUNICIPIO DE S. BRAS DE ALPORTEL

VRSA, SOCIEDADE DE GESTÃO URBANA, E.M., S.A.

MUNICÍPIO DE FARO

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO

Nome da Operação | Operation Name

A presente operação consiste na requalificação de uma das principais vias de acesso ao
centro de Castro Marim e seu espaço público circundante. A intervenção incide na
repavimentação da Rua Dr. José Alves Moreira, e ainda parcialmente das ruas dos
Requalificação Urbana do Largo das Portas e Rua Dr. Alves Moreira
Combatentes da Grande Guerra e 25 de Abril, bem como na requalificação do Largo das
Portas. Permitirá uma melhor acessibilidade para automobilistas e peões, com mais
segurança e conforto.

Requalificação da Rua Dr. José Pires Padinha – Troço Lota / Ponte
dos Descobrimentos

A presente operação enquadra-se na PI 6.5 do PO regional e encontra-se prevista no
PARU de Tavira. Esta operação contempla a revitalização e qualificação de um espaço
público no centro da cidade, que visa um melhor ordenamento no estacionamento, e
na circulação automóvel e consequente diminuição da poluição atmosférica, a criação
de esplanadas, um aumento da zona para a circulação de peões e a interligação ao
percurso pedonal junto ao Rio.

Reabilitação de Edifício Municipal - Motoclube e Ass. Jovem
Sambrazense

A intervenção proposta visa a Reabilitação do Edifício Municipal Sede do Motoclube e
Associação Jovem Sambrazense. O projeto em apreço nesta candidatura está incluído
no Plano de Ação e Regeneração Urbana, sendo um ponto base de partida para a
intervenção ser concretizada, promovendo a resolução de patologias que o edifício
apresenta.

Requalificação do Largo de S. Sebastião e ruas adjacentes

PARU VRSA - Ação de Apoio à Governação e Gestão

Regeneração e Qualificação da Baixa Comercial

Reabilitação Integrada da Praça da República e Musealização dos
Vestígios Arqueológicos

Pretende-se preservar o valor histórico e simbólico do centro histórico como elemento
unificador do processo de reabilitação urbana deste espaço, quer nas intervenções em
espaço público, quer nas intervenções previstas em edificado público e privado, fazendo
destacar os elementos identitários desta área (históricos, patrimoniais e paisagísticos)
que constitui o berço da cidade de Albufeira e recentrar a sua posição no quadro das
funções urbanas.

Animação Urbana

De modo a obter uma eficiência do aproveitamento dos espaços do Centro Histórico de
Portimão prevê-se a criação de programas de animação e divulgação, como uma
agenda anual de animação urbana, assim como o acompanhamento das ações e
parcerias a desenvolver no âmbito Plano de Ação de Regeneração Urbana.

Programa Operacional Regional do Algarve

ALG-04-2316-FEDER-000011

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

MUNICIPIO DE TAVIRA

Requalificação da Rua 9 de abril

ALG-04-2316-FEDER-000013

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

80%

MUNICIPIO DE S. BRAS DE ALPORTEL

Reabilitação de edifício na Rua Teófilo de Braga para criação de
Espaço Memória

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

ALG-04-2316-FEDER-000014

ALG-04-2316-FEDER-000016

ALG-04-2316-FEDER-000017

ALG-04-2316-FEDER-000018

ALG-04-2316-FEDER-000019

ALG-04-23G2-FEDER-000001

ALG-05-3118-FSE-000001

ALG-05-3118-FSE-000002

ALG-05-3321-FSE-000001

ALG-05-3524-FSE-000001

ALG-05-3524-FSE-000007

ALG-05-3524-FSE-000008

ALG-05-3524-FSE-000011

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

4-Reforçar a competitividade do
Território

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

Programa Operacional Regional do Algarve

4-Reforçar a competitividade do
Território

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

80%

80%

80%

80%

80%

MUNICIPIO DE LOULE

Recuperação da Olaria do Xavier

Requalificação do Jardim 1º de Dezembro

MUNICÍPIO DE OLHÃO

Requalificação do Largo do Grémio

Pretende-se implementar um conjunto de intervenções ao nível de pavimentos,
mobiliário urbano e de iluminação, aumentando significativamente o conforto através
dos seguintes parâmetros: Reestruturação funcional do Largo; Aumento da área
pedonal; Diminuição da circulação automóvel e, consequentemente, da redução da
poluição e do ruído; Colocação de mobiliário urbano; Reformulação da iluminação
pública; Aumento de zonas verdes.

MUNICÍPIO DE LAGOA

O conceito de intervenção nas ruas Coronel Figueiredo, Praça da Republica, rua Dr.
Manuel de Arriaga e do Largo Alves Roçadas, é a criação de uma plataforma única
Requalificação da Rua Coronel Figueiredo, Praça da República, Rua
versátil e polivalente, que permitirá criar espaços de circulação pedonal, ordenar o
Dr. Manuel de Arriaga, Largo Alves Roçadas
estacionamento e permitir a circulação automóvel em faixa única em sentido
ascendente

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO

MUNICÍPIO DE OLHÃO

Gestão, Animação e Divulgação do PARU - Olhão

MUNICÍPIO DE FARO

Plano de Comunicação e Animação - Faro

80%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

Melhorar o ambiente, avaliar a qualidade do ar da região do
Algarve

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Esta acção é uma mais-valia na estrutura ecológica urbana, pretende-se a recuperação
de um edifício devoluto, existindo não só a valorização da qualidade e estética da
paisagem, como a preservação do património histórico e cultural. A utilização prevista é
associada à memória de uma actividade de grande importância no tecido económico de
Loulé – o artesanato.
Com a intervenção proposta pretende-se requalificar um espaço público, Requalificação
da Rua 9 de Abril dotando o espaço de melhores condições de circulação e de
estacionamento rodoviário, através da repavimentação e reorganização do seu traçado
e perfis transversais e longitudinal.
A intervenção inclui 2 componentes, construção e equipamento relativas ao espaço
memória. O Centro Interpretativo da História de São Brás de Alportel englobará
também a função de arquivo municipal. A intervenção está prevista no PARU, ponto
base para a concretização da mesma.
A presente ação prevê a requalificação do Jardim 1º de Dezembro. Em termos
operacionais, visa-se a requalificação da iluminação pública, do quiosque e esplanada
existente no Jardim, bem como o seu arranjo paisagístico. Prevê-se ainda a criação da
Loja da Reabilitação Urbana (antigo posto de socorros). Área de intervenção: 1860 m2.

80%

80%

A intervenção inclui 2 componentes,construção e estudos/projetos relativos às
empreitadas previstas.As empreitadas são a Requalificação do Largo de S. Sebastião,
Requalificação do 1º Troço da Avenida da Liberdade e Requalificação da Rua Gago
Coutinho. A intervenção está prevista no PARU, ponto base para a concretização da
mesma.
Com esta ação pretende-se a elaboração do Plano com vista à Divulgação,
Coordenação, Monitorização e Acompanhamento geral do PARU.O documento
entregue define as linhas de ação que permitem a concretização dos objetivos
supramencionados.
A operação consiste em regenerar o centro histórico de Faro através da qualificação do
espaço público, melhorando assim as condições de segurança, conforto, acessibilidade e
circulação pedonal. Acresce ainda o contributo para melhoria da qualidade de vida em
meio urbano proporcionada pela colocação das telas de ensombramento.

4-Reforçar a competitividade do
Território

ALG-04-2316-FEDER-000010

Resumo | Summary

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

REIS & REIS CONSULTING, LDA

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

AVALFORMA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA LDA

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS
EMPRESARIOS

TERRA DA PERFEIÇÃO, LDA

Esta operação encontra-se prevista no PARU de Olhão e a sua concretização contribuirá
para dinamizar parcerias e a iniciativa dos proprietários e investidores privados, bem
como de agentes económicos para as intervenções de regeneração urbana
preconizadas. A candidatura compreende três componentes principais: 1. Elaboração
do PARU; 2. Gabinete de Gestão, Animação e Divulgação do PARU; 3. Animação.
A presente candidatura concretiza o disposto no art.º 119º do RE SEUR (publicado pela
Portaria 57-B/2015, de 27/02 e republicado pela Portaria 238/2016 de 31/08), na
medida em que a sua execução irá contribuir para a melhoria do ambiente urbano
através da revitalização da cidade de Faro, em especial do seu centro histórico, por via
das iniciativas programadas
Esta operação pretende dotar a região de sistemas de monitorização que deem
cumprimento ao normativo legal definido pela comissão europeia, bem como melhorar
os sistemas de informação e de divulgação ao público, permitindo aproximar a
sociedade civil do trabalho realizado pela administração pública.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

45.975,01

229.678,81

30.181,23

636.268,48

15.000,00

60.875,39

105.653,15

35.000,00

161.440,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

29.883,76

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2014/10/01

2016/10/31

Portugal

149.291,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/03/01

2016/12/31

Portugal

19.617,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/10

2017/11/30

Portugal

413.574,51

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/02/03

2018/12/28

Portugal

9.750,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/04/01

2019/12/31

Portugal

39.569,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/19

2017/03/31

Portugal

68.674,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/15

2017/12/22

Portugal

22.750,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/25

2020/12/31

Portugal

104.936,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/02

2018/03/31

Portugal

2017/03/01

2018/01/31

Portugal

2016/10/24

2017/08/31

Portugal

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

102.009,51

FEDER

66.306,18

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

148.419,60

FEDER

96.472,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

152.559,41

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2018/01/02

2019/01/02

Portugal

119.600,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/01

2018/12/30

Portugal

389.607,89

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/11

2017/08/31

Portugal

44.850,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/03/24

2020/06/01

Portugal

64.869,47

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/02/24

2019/02/24

Portugal

70.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

2.546.746,67

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2014/02/19

2016/12/31

Portugal

234.706,79

184.000,00

599.396,75

69.000,00

99.799,18

87.500,00

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Apoios à contratação para adultos - Algarve

Salientam-se os apoios financeiros ao empregador pela contratação de desempregados
inscritos nos serviços de emprego, associados à criação líquida de postos de trabalho e
ao reforço de vínculos laborais mais estáveis, combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho. As medidas de apoio à contratação incluem o
reembolso de uma percentagem da Taxa Social Única paga pelo empregador.

Estágios para Adultos - Algarve

As medidas de estágios profissionais visam complementar e desenvolver as
competências dos desempregados (adultos) que procuram um primeiro ou um novo
emprego, de forma a melhorar o seu perfil de empregabilidade, através da aquisição de
novas formações e competências junto das empresas, com vista à criação de emprego,
em novas áreas profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema
de qualificações e o mercado de trabalho.

3.122.429,88

FSE

2.497.943,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

AAC no âmbito do SI2E - AG CRESC ALGARVE2020

A Walk Lisbon, plataforma em 3D, oferece soluções de personalização de artigos
femininos nas áreas calçado, malas, cintos e chapéus, ao público mundial, com elevado
poder de compra, que deseja diferenciar-se e adquirir artigos de luxo, exclusivos e
únicos. Com uma procura mundial, mensal, superior a 4 milhões de consumidores, a
Walk Lisbon consegue oferecer soluções de artigos únicos a um público-alvo que deseja
personalização e exclusividade.

11.375,64

FSE

9.100,51

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2017/09/06

2018/07/31

Portugal

Vida ativa para Algarve

Os cursos desenvolvidos no âmbito da Medida Vida Ativa – Emprego Qualificado visam
potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados, através de uma
rápida integração em ações de formação de curta duração. Esta medida pretende
consolidar, integrar e aperfeiçoar um conjunto de intervenções orientadas para a
ativação dos desempregados, favorecendo a aprendizagem ao longo da vida, o reforço
da empregabilidade e a procura ativa de empreg

1.843.000,00

FSE

1.474.400,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

O Projeto denomina-se Terra e Mar e tem por lema: Aprender, Progredir e Qualificar.
Num período de 18 meses, serão desenvolvidas Unidades de Formação de Curta
Duração, recorrendo a técnicas inovadoras, com a finalidade de dotar os/as ativos/as
empregados/as em risco de desemprego, e/ou desempregados/as, de competências
necessárias ao desenvolvimento de percursos profissionais específicos e adaptadas ao
mercado de trabalho.

52.474,97

FSE

41.979,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/17

2018/09/30

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

Projeto de formação modular certificada em áreas estratégicas do tecido
socioeconómico da região Algarve, dirigida a ativos empregados. Um projeto focado na
qualificação profissional dos ativos empregados, na potenciação da sua
empregabilidade, na manutenção do seu nível de emprego, através do aumento da sua
adaptabilidade, via desenvolvimento e reforço das competências técnicas, relacionais e
sociais requeridas pelo mercado de trabalho.

91.763,20

FSE

73.410,56

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/25

2018/09/30

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

O projeto prevê o desenvolvimento de FMC nas áreas Marketing e Publicidade,
Hotelaria e Restauração e Serviços de Transporte, que, pelo seu elevado potencial de
empregabilidade na região, irá promover a empregabilidade, através do aumento de
competências e de qualificação, dos ativos empregados em micro e pequenas
empresas, que se encontrem em risco de desemprego, e necessitem de melhorar a sua
adaptabilidade ao mercado de trabalho.

108.570,01

FSE

86.856,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/13

2018/09/28

Portugal

3.183.433,34

FSE

52

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALG-05-3524-FSE-000019

ALG-05-3524-FSE-000020

ALG-05-3524-FSE-000021

ALG-05-3524-FSE-000022

ALG-05-3524-FSE-000041

ALG-05-3524-FSE-000042

ALG-05-3524-FSE-000043

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CEAL - CONFEDERAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DO
ALGARVE

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS LUTUOSAS
(ANEL)

MUTAÇÃO - CONSULTORIA, ESTUDOS E SERVIÇOS
DE FORMAÇÃO, LDA

TURISFORMA-FORMAÇÃO CONSULTADORIA LDA

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSO ALEMÃ

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DE QUARTEIRA E
VILAMOURA - AEQV

Nome da Operação | Operation Name

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/27

2018/09/28

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

Este projeto surge como um instrumento indispensável para os ativos empregados,
procurando colmatar as suas lacunas técnicas e profissionais, permitindo-lhes a
aquisição de conhecimentos e competências relevantes e necessárias para a sua
permanência no mercado de trabalho. A ANEL, enquanto entidade beneficiária encontrase numa posição privilegiada para o fazer, dado o perfil da entidade e atividade que
desenvolve.

15.840,00

FSE

12.672,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/16

2018/09/30

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

O presente projeto tem como objetivo contribuir para potenciar a empregabilidade da
população ativa, designadamente dos/as desempregados/as, dos/as empregados/as
em risco de desemprego, através do aumento da sua adaptabilidade por via do
desenvolvimento das competências requeridas pelo mercado de trabalho na Região do
Algarve, estando em perfeita sintonia com a RIS 3 do Algarve e com o Programa
Nacional de Reformas.

105.600,00

FSE

84.480,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/18

2018/09/28

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

Este Projeto teve por base um diagnóstico de necessidades efetuado cujo objectivo
principal foi o de permitir a adequação de respostas às necessidades sentidas na região
do Algarve, quer pela população ativa (empregada e desempregada) quer pelas
entidades empregadoras, permitindo o reforço das qualificações em áreas consideradas
estratégicas para a região, tendo sempre em consideração a Estratégia Regional de
Especialização Inteligente (RIS3).

79.196,11

FSE

63.356,89

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/11

2018/09/30

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

O ISQ, entidade técnico-científica, alia-se à estratégia do Algarve e propõe um plano de
formação direcionado às pequenas empresas. Apostamos na melhoria e otimização de
processos na indústria/serviços.Suportamos a atividade formativa em 50 anos de
experiência no terreno em áreas de inspeção e consultoria técnica que permite o
desenvolvimento e atualização de competências no domínio da inovação e tecnologia
como garantia de maior empregabilidade

70.798,64

FSE

56.638,91

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/06

2018/09/30

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

A CCILA é uma associação de empresas (1036 sócios), sem fins lucrativos e de utilidade
pública. Tendo como fundamento os objetivos da sua atividade e um diagnóstico de
necessidades propõe um plano de FM para empregados e desempregados com 116
ações de formação que se baseiam em 111 UFCDs de 14 perfis profissionais, num total
de 3 625h de formação e que contarão com a participação de 2 668 formandos, com
um custo financeiro total de 293 480,00€.

120.780,00

FSE

96.624,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/12

2018/09/28

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

A Associação dos Empresários de Quarteira e Vilamoura (AEQV) apresenta este projeto
de qualificação dos seus associados assente em análises específicas realizadas com as
empresas, contribuindo com respostas formativas adequadas à sua estrutura
organizacional, com respostas às necessidades de qualificações dos ativos empregados
e contribuindo para o desenvolvimento do tecido económico empresarial.

16.500,00

FSE

13.200,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/09/30

Portugal

44.000,00

FSE

35.200,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/26

2018/09/28

Portugal

52.800,00

FSE

42.240,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/09/30

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

AHETA foi criada 27 de Junho de 1995 por escritura pública registada no 1º Cartório
Notarial de Faro com o nº. 4965, podendo dela fazer parte, como sócios, empresas que
exerçam atividade no Algarve - sector do turismo (Hotéis, Hotéis Apartamentos,
Aldeamentos/Apartamentos Turísticos, Alojamento Turístico Reg., Estalagens,
Pousadas, Promotores de Urb. p/ Fins Turísticos e Emp. Proprietárias e/ou Exploradoras
Empreendimentos de Anim. Turística).

115.060,00

FSE

92.048,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/07

2018/09/30

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa e desempregada realizando
um conjunto focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma
oportunidade de educação e qualificação de adultos concebida em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
ao incremento de competências e qualificações de 1 980 adultos, potenciando o nível
de emprego na Região.

111.540,00

FSE

89.232,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/16

2018/09/28

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

No âmbito da presente operação, o projeto formativo apresentado pela INETESE
encontra-se organizado em 31 percursos formativos, compostos cada um deles por
quatro UFCD´S, de nível 2 ou 4 do QNQ, com a duração de 25 horas, realizadas de
acordo com os referenciais previstos no CNQ. Com este projeto, a INETESE propõe-se a
desenvolver 124 Ações de FMC’s, para um total de 2.232 formandos/as, realizando um
volume de formação de 55.800 horas.

109.009,99

FSE

87.207,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/09

2018/09/30

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

O projecto incide sobretudo em Faro e Loulé, regiões onde se encontram, nas suas
proximidades os CQEP’s e empresas protocoladas. Segundo a RIS3, apostaremos nas TIC
como indutores do desenvolvimento do sector turístico, para empregados e
desempregados, detentores de escolaridade de nível 2 e 4. Inovaremos com o projecto
“Roteiros Online”, e com o GARIF – Gabinete de apoio à Reinserção do formando,
valorizando o sector turístico da região.

98.945,79

FSE

79.156,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/04

2018/07/27

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

O reforço de competências de ativos empregados (incluindo os em risco de perda de
emprego) e desempregados com habilitações iguais ou superiores ao nível secundário,
incluindo os DLD, proporcionando oportunidades de qualificação, habilita-os a
acompanharem a evolução das exigências dos mercados e organizações de modo a
potenciarem a empregabilidade. São desenvolvidas 2050 horas e 4 áreas de formação
alinhadas estrategicamente com o RIS3 Algarve.

135.300,00

FSE

108.240,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/10

2018/09/14

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

O projeto visa contribuir para capacitar as estruturas empresariais, nomeadamente
micro e pequenas empresas, preparando-as para contextos de mudança organizacional
e processos de restruturação, face às novas necessidades na área do Turismo de
Natureza e Aventura, apostando no aumento dos níveis de qualificação dos ativos da
região do Algarve, nomeadamente os técnicos na área da geologia.

21.973,50

FSE

17.578,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

Operação a desenvolver em 4 Concelhos do Algarve, com o apoio do CRESC Algarve
2020, permitirá aumentar a adaptabilidade à mudança dos adultos por via do
desenvolvimento das suas competências, em 6 áreas prioritárias constantes da RIS3,
abrangendo 1800 formandos/as. A GTI garante metas realização e resultados- 90%
certificação, considerando o seu histórico, recursos afetos, sist. informação e de gestão
(certificado ISO 9001, NP4512 e ISO20121

106.150,00

FSE

84.920,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/05

2018/09/28

Portugal

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

Embora numa evolução positiva,os níveis de qualificação em Portugal encontram-se
ainda bastante atrasados,apesar dos esforços, face ao padrão europeu e às economias
mais desenvolvidas.Para garantir uma base económica mais competitiva as
qualificações dos RH são fundamentais.Este projeto operacionaliza esses esforços
visando colmatar as necessidades de qualificação dos ativos em articulação com os
setores de atividade estratégicos da região.

112.090,01

FSE

89.672,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/08

2018/09/30

Portugal

O projeto tem como objetivo a contratação de um quadro altamente qualificado com o
nível académico de Mestre, dando seguimento ao objetivo da empresa que visa o
reforço das competências internas em áreas relacionadas com a inovação e
investigação.

64.102,50

FSE

32.051,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/03/31

Portugal

40.210,72

FSE

20.105,36

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/19

2018/03/06

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/04

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/27

2018/10/26

Portugal

ALG-05-3524-FSE-000058

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

80%

CEDA - CLUBE DE EMPRESÁRIOS DO ALGARVE

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

ALG-05-3524-FSE-000075

ALG-05-3524-FSE-000081

ALG-05-3524-FSE-000087

ALG-05-3524-FSE-000097

ALG-05-3524-FSE-000107

ALG-05-3524-FSE-000118

ALG-05-3559-FSE-000002

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

80%

80%

80%

80%

80%

80%

NERA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DO
ALGARVE

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

MEDIÁTICA, TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, LDA

PROFIFORMA-GABINETE DE CONSULTADORIA E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GEÓLOGOS

GTI - GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, S.A.

80%

KONKRETS, LDA

80%

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
NEOMARCA- INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA
(PME)Algarve

A G.A.TO pretende promover ações de formação modular para os ativos empregados/as
e desempregados/as dos concelhos de FARO, LOULÉ E OLHÃO, estando em sintonia com
as linhas de orientação da RIS 3 da Região do Algarve, bem como as linhas de
orientação estratégica do Programa Nacional de Reformas e das Grandes Opções do
Plano 2016-2019.
Assente numa lógica de articulação efetiva, este projeto pretende potenciar a
empregabilidade da população ativa, procurando responder a necessidades de
qualificação existentes, contribuindo para o nível de emprego, através da participação
em percursos formativos ajustados às necessidades diagnosticadas.

ALG-05-3559-FSE-000004

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

80%

TERRA DA PERFEIÇÃO, LDA

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Algarve

O projeto da Terra da Perfeição prevê a criação de uma nova área de intervenção no seu
departamento de formação profissional, que surge com a abertura do novo quadro
comunitário, e que permitirá à empresa potenciar e otimizar o departamento de
formação por duas vias, combatendo simultaneamente a sazonalidade da área de
negócio principal da empresa, Animação turística hoteleira:- Desenvolver formação
para ativos empregados e desemp

ALG-05-3560-FSE-019150

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

80%

SOCIEDADE DA AGUA DE MONCHIQUE S.A.

Monchique 2020

--

2.261,75

FSE

1.583,23

ALG-05-3560-FSE-019159

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

80%

APOLÓNIA SUPERMERCADOS S.A.

Apolónia 2018: Loja online e sistema de gestão da cadeia de
abastecimento

--

53.979,01

FSE

32.387,41

ALG-05-3560-FSE-020444

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

80%

GRAVIDADE INTERNATIONAL LDA

Projeto de Internacionalização da GRAVIDADE

--

4.164,32

FSE

2.915,02

ALG-05-3560-FSE-020867

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

80%

RECENTES E AUTÊNTICOS - HOTELARIA LDA

ECO NATURE ALJEZUR - Internacionalização

--

30.000,00

FSE

21.000,00

ALG-05-3560-FSE-021339

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

80%

SOCIEDADE DA AGUA DE MONCHIQUE S.A.

Monchique 2020

--

2.189,75

FSE

1.532,83

ALG-05-3560-FSE-021750

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

80%

NAVOTEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
TURÍSTICOS, S.A.

Plano de Internacionalização Navotel - Hotel Navegadores

--

51.042,75

FSE

30.625,65

80%

ROLEAR-AUTOMATIZAÇÕES, ESTUDOS E
REPRESENTAÇÕES S.A.

A Internacionalização da Rolear

O projeto da Rolear alia a qualificação interna e a expansão da empresa, com o
planeamento da implementação de novos métodos organizacionais, aliados de uma
estratégia de modernização. Paralelamente, a empresa realiza uma diversidade de
ações de marketing com vista à projeção para os mercados.

4.800,00

FSE

2.880,00

ALG-05-3560-FSE-024764

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

País |
Country

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

ALG-05-3524-FSE-000071

Data Fim |
Finish Date

84.480,00

G.A.T.O. - GRUPO DE AJUDA A
TOXICODEPENDENTES

AHETA - ASSOCIAÇÃO DOS HOTEIS E
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO ALGARVE

Data Início |
Start Date

FSE

80%

80%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

105.600,00

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

Objetivo Temático | Thematic
Objective

aaaa

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para
trabalhadores de micro e pequenas empresas

ALG-05-3524-FSE-000050

ALG-05-3524-FSE-000067

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

ALG-05-3560-FSE-025743

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

80%

WHITE IMPACT LDA

Algarve Wedding Planners - Internacionalização

ALG-05-3560-FSE-025965

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

80%

ABSOLUTE BLISS - HEALTH, NEUROPSYCHOLOGY &
PSYCHOLOGY LDA

Internacionalização da Absolute Bliss

ALG-05-3560-FSE-025971

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

80%

ROCHALGARVE - PLANEAMENTO DE FÉRIAS PARA O
PLAZA GLOBAL
TURISMO, S.A.

ALG-05-3827-FEDER-000001

ALG-05-3928-FEDER-000002

ALG-05-3928-FEDER-000003

ALG-05-3928-FEDER-000004

ALG-05-3928-FEDER-000005

ALG-05-3928-FEDER-000006

ALG-05-3928-FEDER-000007

ALG-05-3928-FEDER-000009

ALG-05-3928-FEDER-000010

ALG-05-3928-FEDER-000012

ALG-06-4230-FSE-000001

ALG-06-4233-FSE-000001

ALG-06-4233-FSE-000002

ALG-06-4437-FSE-000001

ALG-06-4437-FSE-000002

ALG-06-4740-FSE-000001

ALG-06-4740-FSE-000003

ALG-06-4740-FSE-000005

ALG-06-4740-FSE-000007

ALG-06-4740-FSE-000009

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

5-Investir no emprego

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Este projeto está alinhado com o plano estratégico da empresa, direcionado para as
áreas críticas de competitividade, com vista a expandir a presença internacional da
WHITE IMPACT e da projeção da sua marca - ALGARVE WEDDING PLANNERS. m
investimentos em inovação de Marketing e or
A Absolute Bliss, com uma oferta turística de saúde e bem-estar, visa proceder à sua
internacionalização, divulgando um vasto leque de produtos e serviços inovadores,
personalizados e complementares, de forma a adquirir notoriedade nos mercados
externos, atraindo clientes de várias geografias.
Com o presente projeto a ROCHALGARVE pretende consolidar o processo de
internacionalização e alargar e diversificar os mercados de procura do empreendimento
Vitor?s Plaza.

Criação da Marca e Plataforma de Vendas Walk Lisbon

A Walk Lisbon, plataforma em 3D, oferece soluções de personalização de artigos
femininos nas áreas calçado, malas, cintos e chapéus, ao público mundial, com elevado
poder de compra, que deseja diferenciar-se e adquirir artigos de luxo, exclusivos e
únicos. Com uma procura mundial, mensal, superior a 4 milhões de consumidores, a
Walk Lisbon consegue oferecer soluções de artigos únicos a um público-alvo que deseja
personalização e exclusividade.

Jardim Urbano de Aljezur

Dotar a área urbana com um espaço de ar livre ordenado e equipado, de forma a
permitir o desenvolvimento de atividades de lazer, de desporto e culturais, bem como
servir de ponto de encontro para os turistas que desenvolvem outras atividades na
região, principalmente em época baixa, como as caminhas na rota vicentina, via
Algarviana, circuito cultural e ambiental e os cicloturistas.

Parque Verde da Ribeira de Aljezur

O projeto tem como principal objetivo, colmatar a inexistência de um espaço
requalificado, na malha urbana, junto ao comércio local, ao ar livre, que potencie os
recursos naturais e culturais da vila aljezurense. Na rua 25 de Abril encontra-se
localizado muito do comércio local, pelo que se pretende com este projeto potenciar o
emprego e o comércio de produtos endógenos da região.

MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO

Festival de Observação de Aves em Sagres (2016 - 2019) 7ª à 10ª
edição

pretende-se valorizar e promover os valores culturais e naturais, como uma
oportunidade para o desenvolvimento de atividades com relevância socioeconómica e
de forma a valorizar a oferta regional e local, contribuindo para a afirmação do turismo
cultural e de natureza e para o combate à sazonalidade, consolidando o Algarve como
uma região turística de elevada notoriedade internacional.

ASSOCIAÇÃO TERRAS DO BAIXO GUADIANA

Com a operação READY pretende-se executar os projetos intermunicipais, de natureza
material e imaterial, enquadrados no PADRE. No âmbito do Turismo Ativo, através da
READY - Recursos Endógenos e Desenvolvimento do Turismo Ativo - valorização económica do património natural e cultural e da consolidação das
1ª fase
infraestruturas âncora existentes no Algarve, destinadas à prática da atividade de
cicloturismo e pedestrianismo, será possível criar condições de sustentação económica
nos territórios de baixa densidade.

REIS & REIS CONSULTING, LDA

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

MUNICÍPIO DE OLHÃO

MUNICÍPIO DE OLHÃO

80%

VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE

80%

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

80%

Resumo | Summary

ACM, I.P. , GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS

Revitalização Urbana na Aldeia de Martim Longo

Renovação urbana da área central de Martim Longo, desenvolvendo-se ao longo das
principais ruas, largos e no edifício, o qual é central a toda a intervenção. Nos espaços
públicos vamos proceder à substituição da pavimentação existente por calçada à
portuguesa. O edifício será reabilitado e no seu 1.º andar será criado um espaço
destinado ao acolhimento dos visitantes da aldeia, onde serão promovidos os produtos
e recursos endógenos existentes.

Projeto de Requalificação – Tributo a Paco de Lucia

A operação engloba a requalificação de um espaço público em Monte Franscisco, cujo
mote e inspiração artística é a ligação umbilical de Paco de Lucía a Castro Marim. O
espaço será um memorial, com uma área pedonal ajardinada, conjugando o desenho
espacial com peças artísticas, procurando invocar sensorialmente o artista e a sua arte.
Esta ligação é uma “marca” forte para o território, com potencial para atrair milhares
de visitantes e seguidores.

Rota dos Cerros

A Rota dos Cerros compreende três percursos pedestres considerados, de acordo com o
Regulamento de homologação de percursos pedestres, Pequenas Rotas. O 1º , Percurso
Arqueo-ambiental dos Caminhos Romanos e Cerro da Cabeça, tem uma extensão de 12
Km. O 2º percurso, com uma extensão de 21 Km, designa-se de Caminho do Cerro de
São Miguel e o 3º apresenta uma extensão de 16 Km e designa-se de Caminho dos
Contrabandistas.

Percursos de Pedestrianismo e de BTT

Os três percursos criados denominam-se Caminho da Água, com uma extensão de 3 Km;
Pechão e a História, com uma extensão de 9 km e Caminho Rural, com uma extensão de
cerca de 17Km, o maior deste conjunto de circuitos. Estes percursos procuram valorizar
o património existente no território, fomentando a prática da atividade física e hábitos
saudáveis.

BTN - Bienal Turismo Natureza

A Bienal de Turismo de Natureza é um certame que, através da dinamização de 5
espaços – Arraial da Identidade, Exposição, Oficinas de Conhecimento, Seminários e
Espaço Negócio, pretende ser um grande momento de reflexão, de transferência de
conhecimento e inovação, com vista a contribuir para a consolidação de uma estratégia
regional e intermunicipal para o desenvolvimento do TN, assente em padrões
internacionais de turismo sustentável

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

6.187,50

FSE

4.331,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/24

2018/11/23

Portugal

23.285,71

FSE

16.300,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

15.267,86

FSE

10.687,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

85.123,57

FEDER

34.049,43

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/09/06

2018/07/31

Portugal

133.602,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2014/06/01

2017/12/31

Portugal

220.416,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

92.575,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/04/15

2019/12/31

Portugal

278.214,30

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2015/11/01

2018/12/31

Portugal

332.465,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/06/09

2019/06/30

Portugal

201.250,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2015/10/01

2018/07/31

Portugal

40.250,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2018/03/01

2020/03/31

Portugal

48.300,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2018/01/01

2020/03/31

Portugal

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2017/06/01

2020/11/30

Portugal

190.860,00

314.880,00

132.250,00

397.449,00

474.950,00

287.500,00

57.500,00

69.000,00

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

458.537,48

FEDER

320.976,24

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)

Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.

7.826.768,66

FSE

6.261.414,93

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

Programa Escolhas

A RCM nº 68/2012 de 9 de agosto que renovou o Programa Escolhas (PE) para o período
de 2013/2015, bem como a RCM nº 101/2015 de 23 de dezembro, definem que o PE
visa promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos
socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente dos descendentes de migrantes e
de grupos étnicos, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão
social.

1.250.000,00

FSE

1.000.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/07/01

2018/12/31

Portugal

642.486,96

FSE

513.989,57

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

80%

ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.

Centros de Apoio à Integração de Migrantes – CNAIM

Com esta candidatura pretende dar-se continuidade ao funcionamento do CNAIM do
Algarve, localizado em Faro, que existe desde 2009.Os objetivos da atividade deste
CNAIM são: apoiar, esclarecer e encaminhar as pessoas migrantes para os serviços
competentes;Prestar um serviço de atendimento e aconselhamento em diversas áreas para mais detalhes, ver memória descritiva em anexo

80%

DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS
PRISIONAIS

Instrumentos específicos de proteção das vítimas - Sistema de
vigilância eletrónica

Assegura a medida 38 do V Plano nacional de prevenção e combate à violência
doméstica e de género mediante a fiscalização efetiva de decisões judiciais de proibição
de contactos em contexto de crime de violência doméstica. Para o efeito, recorre-se à
tecnologia de geo-localização, a mais eficaz face ao objetivo pretendido.

107.000,00

FSE

85.600,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

Instrumentos específicos de proteção das vítimas - Sistemas de
teleassistência

O sistema de teleassistência a vítimas de violência doméstica surgiu da necessidade de
garantir proteção e segurança às vítimas e diminuir o seu risco de revitimação. A Lei n.º
112/2009 de 16 Setembro, com última alteração introduzida pela Lei nº 129/2015, de 3
de setembro, prevê à utilização deste sistema que assegura à vítima de violência
doméstica proteção e apoio psicossocial, por um período até 6 meses (prorrogáveis).

98.583,70

FSE

78.866,95

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

AAC no âmbito do SI2E - DLBC INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL

O projeto tem como objetivo desenvolver novas estratégias de atuação, passando pela
aquisição de equipamentos e novos recursos humanos, que permitam potenciar o
crescimento, a promoção e uma presença mais ativa.Os promotores acreditam que o
sucesso da empresa decorrerá essencialmente da criação de novos serviços, de forma a
abrir novas oportunidades para explorar e consolidar a sua presença.

13.903,56

FSE

11.122,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

AAC no âmbito do SI2E - DLBC Baixo Guadiana 2020

Adaptação de um veículo, como ponto de venda e promoção dos produtos autóctones
da região Algarvia, bem como divulgar, representar e empregar diferentes produtos do
Baixo Guadiana, numa iguaria bem conhecida por parte do público em geral “O Crepe”.
Contribuição efetiva para a valorização e promoção dos produtos regionais Algarvios, no
Baixo Guadiana, em território Algarvio e em diferentes cidades de Portugal.

3.791,88

FSE

3.033,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/11/06

2018/07/31

Portugal

AAC no âmbito do SI2E - DLBC SILVES 2020

O hostel terá capacidade para 18 pessoas, divididas por 9 quartos, todos com casa de
banho privativa. O conceito será diferenciador dos habituais pois o promotor apostará
na criação de parcerias no âmbito histórico, cultural, e de gastronomia regional , para
dar resposta aos visitantes turistas e não só, que procuram na cidade de Silves a
resposta aos seus objectivos turísticos.

15.167,52

FSE

12.134,02

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/07/10

2018/12/31

Portugal

AAC no âmbito do SI2E - DLBC Baixo Guadiana 2020

As actividades a desenvolver no âmbito do projecto são:1) Aquisição dos seguintes
motociclos para aumento da frota:2 Mash Café Racer 125cc1 BMW R nine T Scrambler3
Harley Davidson 481 Harley Davidson Road King2) Aquisição de motociclo com sidecar
Ural Tourist3) Aquisição de acessórios:5 Action cameras (Go Pro)4 GPS6
Intercomunicadores bluetooth20 Casacos30 Capacetes8 Acessórios de motos4)
Promoção online

1.053,30

FSE

842,64

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/05/03

2017/08/31

Portugal

AAC no âmbito do SI2E - DLBC Baixo Guadiana 2020

A criação do estabelecimento com a oferta de refeições, bar e loja gourmet, será um
marco inovador em relação à oferta existente.A abrangência do público com
diversidade de produtos num local de visita turística e a sua localização, será uma forte
aposta dos Promotores. O local,decoração, envolvência,música lounge, o leque de
refeições ligeiras encerram em si, um conjunto de fatores apelativos para visitar,
degustar e adquirir os seus produtos.

5.055,84

FSE

4.044,67

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2018/08/15

2019/08/14

Portugal

80%

80%

80%

80%

80%

80%

COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE
GÉNERO

LOULEGEST - APOIO A GESTÃO DE PEQUENAS E
MEDIAS EMPRESAS LDA

Privado

SUPERMAGNOLIA INVEST, LDA

SOULFUL RIDES, LDA

AFONSO & PALMA, LDA
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALG-06-4740-FSE-000010

ALG-06-4740-FSE-000011

ALG-06-4740-FSE-000012

ALG-06-4842-FEDER-000001

ALG-06-4842-FEDER-000002

ALG-06-5141-FEDER-000002

ALG-06-5141-FEDER-000003

ALG-06-5141-FEDER-000005

ALG-06-5141-FEDER-000007

ALG-06-5141-FEDER-000008

ALG-06-5141-FEDER-000012

ALG-06-5141-FEDER-000013

ALG-06-5141-FEDER-000014

ALG-06-5141-FEDER-000015

ALG-06-5141-FEDER-000016

ALG-06-5141-FEDER-000017

ALG-06-5141-FEDER-000018

ALG-06-5141-FEDER-000019

ALG-07-5266-FSE-000001

ALG-07-5266-FSE-000002

ALG-07-5266-FSE-000004

ALG-07-5266-FSE-000005

ALG-07-5266-FSE-000006

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

6-Afirmar a coesão social e territorial

7-Reforçar as competências

7-Reforçar as competências

7-Reforçar as competências

7-Reforçar as competências

7-Reforçar as competências

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

AAC no âmbito do SI2E - DLBC INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL

Tendo iniciado atividade em março de 2017, como empresário em nome individual,
Cesário Cruz decidiu designar o local sob a denominação de QUINTA DO MOINHO –
ALOJAMENTO LOCAL E EVENTOS, inspirado pela existência no local de um antigo
moinho de água movido a vendo e que foi restaurado para decoração das áreas
publicas, o empreendimento conta com uma área total de aproximadamente 5000m2,
dos quais 1666m2 de área coberta.

50.558,40

FSE

40.446,72

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/06/16

2018/12/15

Portugal

AAC no âmbito do SI2E - DLBC Baixo Guadiana 2020

Com o presente investimento, os promotores pretendem realizar um conjunto de
investimentos no edifício onde, desde 2016, desenvolvem a sua atividade de
alojamento local e de restauração/bar. Neste estabelecimento já eram desenvolvidas
atividades de turismo antes da sua aquisição, pretendendo-se com o presente
investimento proceder à sua modernização.

7.583,76

FSE

6.067,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

AAC no âmbito do SI2E - DLBC Baixo Guadiana 2020

Equipa especializada em BI e no controlo de negócios, nas suas diversas vertentes, que
informam, reportam, e adicionam conhecimento critico às empresas, transformando
dados em decisões. Contribuir para o sucesso de PME, permitindo a sua concentração
no negócio, reduzindo a distância geográfica de competências e ferramentas de TIC,
distribuindo um Serviço de outsourcing de análises, comparações, preferências,
correlações e tendências de dados.

25.279,20

FSE

20.223,36

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2018/01/15

2019/06/14

Portugal

Unidades de saúde móveis de proximidade

Aquisição de unidades de saúde móveis para prestação de cuidados de saúde,
equipadas também para diagnóstico, que permitam atuar na prevenção, diagnóstico e
vigilância da doença em populações residentes em territórios desfavorecidos - rurais e
de baixa densidade - complementando os cuidados de saúde atualmente prestados e,
em particular, suprindo deficiências de identificação e intervenção precoce junto das
populações.

560.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/10/03

2018/09/28

Portugal

Unidades de saúde móveis de proximidade - 2.ª fase

Aquisição de unidades de saúde móveis equipadas para acompanhamento clínico
adequado das populações dos territórios desfavorecidos (rurais e de baixa densidade)
dos municípios de Albufeira, Castro Marim e Portimão.

300.000,00

FEDER

240.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/01/06

2018/12/31

Portugal

Privado

“a Nova Crepeira”

Adaptação de um veículo, como ponto de venda e promoção dos produtos autóctones
da região Algarvia, bem como divulgar, representar e empregar diferentes produtos do
Baixo Guadiana, numa iguaria bem conhecida por parte do público em geral “O Crepe”.
Contribuição efetiva para a valorização e promoção dos produtos regionais Algarvios, no
Baixo Guadiana, em território Algarvio e em diferentes cidades de Portugal.

21.146,34

FEDER

12.687,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/11/06

2018/07/31

Portugal

AUTO PNEUS DIOGO LDA

O projeto consiste na criação de novos serviços de mecânica rápida, nomeadamente os
seguintes: substituição de lubrificantes, filtros, baterias, substituição de lâmpadas e
O projeto de Investimento consiste na introdução de novos
limpa para-brisas, foles e rótulas, tubos de escapes, amortecedores, suspensões,
serviços denominados de “mecânica rápida” numa oficina de pneus
pastilhas e discos de travão, ar condicionado, e venda de acessórios para automóveis.
localizada em Tavira.
Existe investimento em obras de modernização das instalações, e na aquisição de
algumas novas máquinas.

36.958,05

FEDER

11.087,42

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2018/01/08

2018/02/09

Portugal

Loulegest2020 - modernização e criação de serviços inovadores

O projeto tem como objetivo desenvolver novas estratégias de atuação, passando pela
aquisição de equipamentos e novos recursos humanos, que permitam potenciar o
crescimento, a promoção e uma presença mais ativa.Os promotores acreditam que o
sucesso da empresa decorrerá essencialmente da criação de novos serviços, de forma a
abrir novas oportunidades para explorar e consolidar a sua presença.

94.937,79

FEDER

28.481,34

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Hostel SFC

O hostel terá capacidade para 18 pessoas, divididas por 9 quartos, todos com casa de
banho privativa. O conceito será diferenciador dos habituais pois o promotor apostará
na criação de parcerias no âmbito histórico, cultural, e de gastronomia regional , para
dar resposta aos visitantes turistas e não só, que procuram na cidade de Silves a
resposta aos seus objectivos turísticos.

97.825,00

FEDER

48.912,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/07/10

2017/12/31

Portugal

Aquisição de meios para desenvolvimento e promoção de
actividade turística no interior Algarvio

As actividades a desenvolver no âmbito do projecto são:1) Aquisição dos seguintes
motociclos para aumento da frota:2 Mash Café Racer 125cc1 BMW R nine T Scrambler3
Harley Davidson 481 Harley Davidson Road King2) Aquisição de motociclo com sidecar
Ural Tourist3) Aquisição de acessórios:5 Action cameras (Go Pro)4 GPS6
Intercomunicadores bluetooth20 Casacos30 Capacetes8 Acessórios de motos4)
Promoção online

99.952,00

FEDER

59.971,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/05/03

2018/08/31

Portugal

Abertura de Casa de Tapas e Loja Gourmet Beira Rio

A criação do estabelecimento com a oferta de refeições, bar e loja gourmet, será um
marco inovador em relação à oferta existente.A abrangência do público com
diversidade de produtos num local de visita turística e a sua localização, será uma forte
aposta dos Promotores. O local,decoração, envolvência,música lounge, o leque de
refeições ligeiras encerram em si, um conjunto de fatores apelativos para visitar,
degustar e adquirir os seus produtos.

91.010,69

FEDER

54.606,41

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/06/16

2018/08/15

Portugal

Quinta do Moinho – Alojamento Local e Eventos em Loulé
(S.Sebastião)

Tendo iniciado atividade em março de 2017, como empresário em nome individual,
Cesário Cruz decidiu designar o local sob a denominação de QUINTA DO MOINHO –
ALOJAMENTO LOCAL E EVENTOS, inspirado pela existência no local de um antigo
moinho de água movido a vendo e que foi restaurado para decoração das áreas
publicas, o empreendimento conta com uma área total de aproximadamente 5000m2,
dos quais 1666m2 de área coberta.

81.326,40

FEDER

40.663,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/06/16

2018/12/15

Portugal

GUEST House Sabores da Beira

Com o presente investimento, os promotores pretendem realizar um conjunto de
investimentos no edifício onde, desde 2016, desenvolvem a sua atividade de
alojamento local e de restauração/bar. Neste estabelecimento já eram desenvolvidas
atividades de turismo antes da sua aquisição, pretendendo-se com o presente
investimento proceder à sua modernização.

97.959,06

FEDER

58.775,44

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Business Intelligence em PME - Yourdata e o Desenvolvimento de
uma Economia Inteligente

Equipa especializada em BI e no controlo de negócios, nas suas diversas vertentes, que
informam, reportam, e adicionam conhecimento critico às empresas, transformando
dados em decisões. Contribuir para o sucesso de PME, permitindo a sua concentração
no negócio, reduzindo a distância geográfica de competências e ferramentas de TIC,
distribuindo um Serviço de outsourcing de análises, comparações, preferências,
correlações e tendências de dados.

39.141,93

FEDER

19.570,97

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Dinamização da EDL do DLBC Urbano Tavira 2020

Criar as condições para o exercício das funções e cumprimento das obrigações que
decorrem do protocolo de articulação funcional celebrado entre o GAL Urbano Tavira
2020 e a Autoridade de Gestão, no que se refere aos custos operacionais e de animação
necessários à implementação da EDL no território de intervenção.

123.437,50

FEDER

98.750,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2016/02/12

2020/12/31

Portugal

Assistência Técnica DLBC Urbana - Faro 2020 Dinâmico e Social

A presente candidatura visa garantir a execução dos objetivos assumidos na DLBC Faro
2020, pela promoção de iniciativas de inclusão social, combate à pobreza, à exclusão
social e ao abandono escolar por via da promoção do emprego sustentável e de
qualidade na cidade de Faro.

126.562,50

FEDER

101.250,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

Lagos Cidade 2020 - Funcionamento e Animação

A operação cria condições para a implementação da EDL urbana Lagos Cidade 2020. Vai
permitir à entidade gestora a sustentabilidade da actividade da equipa técnica local,
assim como a operacionalização da gestão da execução da EDL e o desenvolvimento de
actividades de animação territorial, informação, divulgação e avaliação conducentes à
execução da estratégia e assim, ao apoio aos beneficiários finais do mesmo.

126.562,50

FEDER

101.250,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2015/09/01

2022/12/31

Portugal

Silves Cidade 2020 - Funcionamento e Animação

A operação cria condições para a implementação da EDL urbana Silves Cidade 2020. Vai
permitir à entidade gestora a sustentabilidade da actividade da equipa técnica local,
assim como a operacionalização da gestão da execução da EDL e o desenvolvimento de
actividades de animação territorial, informação, divulgação e avaliação conducentes à
execução da estratégia e assim, ao apoio aos beneficiários finais do mesmo.

117.187,50

FEDER

93.750,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2015/09/01

2022/12/31

Portugal

92.800,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

189.939,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

259.782,82

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

417.523,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

121.891,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/07/31

Portugal

Privado

DINIZ BRÁS - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA

YOURDATA - BUSINESS INTELLIGENCE, LDA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO
ALGARVE, I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO
ALGARVE, I.P.

LOULEGEST - APOIO A GESTÃO DE PEQUENAS E
MEDIAS EMPRESAS LDA

SUPERMAGNOLIA INVEST, LDA

SOULFUL RIDES, LDA

AFONSO & PALMA, LDA

Privado

DINIZ BRÁS - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA

YOURDATA - BUSINESS INTELLIGENCE, LDA

FUNDAÇÃO IRENE ROLO

FUNDAÇÃO ANTONIO SILVA LEAL

VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE

VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ENGº NUNO
TEIP, PIEF, Mais Sucesso
MERGULHÃO

O Agrupamento de Escolas Eng.º Nuno Mergulhão é Território Educativo de Intervenção
Prioritária (TEIP). O seu plano de Melhoria pretende potenciar a assiduidade, diminuir o
abandono escolar e promover a disciplina dos alunos, elevando assim o sucesso escolar.
Por outro lado, pretende-se ainda aumentar a participação dos pais/Encarregados de
Educação no percurso escolar dos seus educandos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMANCIL

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A presente candidatura baseia-se no Projeto Educativo e no Plano Plurianual de
Melhoria do Agrupamento. Foi elaborada a partir de reflexões conjuntas dos vários
intervenientes que constituem a comunidade escolar (representantes da comunidade,
professores, funcionários, alunos, pais/EE).Pretende-se apostar numa lógica de
planeamento e de ação estratégica de longo prazo, de forma a responder aos
problemas diagnosticados.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Plano Plurianual de Melhoria do Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira
em Olhão é uma ferramenta construída a partir dos documentos estratégicos e das
reflexões conjuntas das diferentes estruturas da escola. Assumido como o Plano
Estratégico, que vigora desde 2014 a 2018 constitui um conjunto de ações de melhoria
delineadas pela Direção, com vista à resolução dos problemas e pontos fracos
anteriormente detectados.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR PAULA
NOGUEIRA, OLHÃO

80%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DANTAS, LAGOS TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Melhoria da qualidade das aprendizagens, sucesso educativo dos alunos, combate ao
abandono escolar e às saídas precoces do sistema educativo, orientação educativa e
certificação dos jovens e melhoria da articulação escola comunidade no nosso território
educativo.

80%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ALBERTO IRIA,
OLHÃO

Oportunidade de responder às diferentes problemáticas identificadas no Agrupamento,
através da operacionalização de soluções educativas que poderão contribuir para uma
efetiva melhoria dos níveis de sucesso escolar, educativo e social dos alunos do TEIP,
recorrendo a ações planeadas de caráter flexível e abrangente.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

700.000,00

116.000,00

237.424,80

324.728,53

521.904,97

152.364,80

FEDER

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

55

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALG-07-5266-FSE-000007

ALG-07-5266-FSE-000008

ALG-07-5266-FSE-000009

ALG-07-5266-FSE-000010

ALG-07-5266-FSE-000011

ALG-07-5267-FSE-000001

ALG-07-5571-FSE-000001

ALG-07-5571-FSE-000002

ALG-07-5673-FEDER-000001

ALG-07-5673-FEDER-000002

ALG-07-5673-FEDER-000003

ALG-08-0550-FEDER-000001

ALG-08-0550-FEDER-000002

ALG-08-0550-FEDER-000003

ALG-08-0550-FEDER-000004

ALG-08-0550-FEDER-000005
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% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

80%

AGRUPAMENTO VERTICAL DA EB2,3 JOÃO DA ROSA TEIP, PIEF, Mais Sucesso

80%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO
FERNANDES LOPES, OLHÃO

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Redução e prevenção do abandono escolar e promoção do sucesso educativo.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

No sentido de aprofundar o Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária
(TEIP), no Agrupamento de Escolas D. José I, passando pela melhoria da qualidade da
aprendizagem, assim como pelo combate ao abandono escolar e às saídas precoces do
sistema, apresentam-se as ações a implementar no Plano Plurianual de Melhoria, aqui
definidas como Mais Sucesso (no eixo1) e Mediação em Contexto Escolar (no eixo 2).

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE JOÃO COELHO
TEIP, PIEF, Mais Sucesso
CABANITA

O Plano Plurianual de Melhoria incide em quatro áreas de intervenção. 1- Resultados
Escolares: 2- Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina; 3- Gestão e
Organização; 4- Relação Escola-Família- Comunidade e Parcerias.Tem como objetivo
melhorar a qualidade das aprendizagens, combater o abandono escolar e criar ofertas
educativas alternativas como uma turma PIEF e duas turma de Percursos Curriculares
Alternativos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIO ARADE, LAGOA

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Agrupamento Rio Arade situa-se no concelho de Lagoa-Algarve, tem 8 escolas, com
cerca de 1200 alunos. O projeto visa promover o sucesso escolar através da melhoria da
qualidade das aprendizagens; prevenir situações de indisciplina e abandono escolar;
promover articulação através da partilha de estratégias, proporcionando uma
colaboração entre pares; incentivar a participação ativa dos membros da comunidade
educativa na vida da escola, etc.

DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar tem por objetivo promover um
ensino de qualidade num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e
Intervenções específicas e inovadoras dirigidas à melhoria da
aumento da eficiência e qualidade das UO, assentando em 3 princípios: Territorialização
qualidade e eficiência do sistema de educação/formação de âmbito
de políticas educativas e multirregulação escolar; Promoção do sucesso escolar de
regional
todos como condição natural da escola; Parcerias de convergência escolar com um
compromisso social e educacional alargado

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOSÉ I

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

80%

80%

340.199,11

343.765,02

226.590,21

3.747.200,57

167.977,66

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

86.904,66

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

204.142,10

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

272.159,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

275.012,02

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

181.272,17

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2.997.760,46

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/12/07

2016/12/29

Portugal

901.297,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/30

2017/01/30

Portugal

2.494.398,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/02

2019/06/30

Portugal

951.833,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/12/01

2018/12/28

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/05/23

2019/12/31

Portugal

134.382,13

Requalificação da EB 2, 3 D. Dinis - Quarteira

A presente intervenção tem como objetivo principal a “Requalificação da Escola EB 2, 3
D. Dinis – Quarteira”, dotando o edifício das características necessárias para o seu
enquadramento na legislação em vigor e adaptada aos critérios funcionais e de conforto
contemporâneos.

Requalificação da EB1Nº5

Com este investimento o Município responderá às necessidades sentidas, oferecendo
um equipamento constituído por 9 salas para o 1º ciclo do ensino básico e 1 para
funcionar como sala de multideficiência e com os seguintes equipamentos comuns:
cozinha, polivalente, refeitório, biblioteca, sala de professores e portaria) que poderão
ser desfrutados pela comunidade escolar.

Reabilitação da Escola EB 2,3 Professor José Buísel

A operação consiste na requalificação de todo o edifício escolar e espaços envolventes,
de modo a melhorar as condições ambientais, físicas, de ensino e de aprendizagem.

2.000.000,00

FEDER

1.000.000,00

Indexação Espacial para Articular e Qualificar

Implementação de um novo modelo tecnológico que permita a articulação e integração
das várias plataformas existentes e o reforço de informação de base de apoio à decisão,
através da introdução de mecanismos de interoperabilidade e de indexação em rede,
aumentando exponencialmente o potencial de utilização e de desmaterialização
procedimental, quer interno ou externo, no sentido da obtenção de maiores ganhos de
eficiência e dos resultados.

219.150,00

FEDER

175.320,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

A reestruturação de base tecnológica dos serviços de Informação
da Universidade do Algarve – Campus da Penha

A reestruturação tecnológica do Campus da Penha tem como objetivo a modernização
de equipamentos tecnológicos que já não se encontram adequados para a formação e
para investigação. Melhorar estas infraestruturas torna-se vital em termos estratégicos
para região que possibilita à Universidade um conjunto de valências aos seus alunos,
investigadores, e todos os agentes locais que recorrem à Universidade.

1.725.368,75

FEDER

1.380.295,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/03

2018/03/30

Portugal

MIT_Algarve - Modernização da Infraestrutura Tecnológica da
Região de Turismo do Algarve

O projeto incide na criação de um centro de dados, e respetivos recursos tecnológicos,
para reforçar a estrutura da entidade, permitindo-lhe maior robustez na
disponibilização de informação. Este Centro de dados permitirá dar cobertura ao
funcionamento dos 21 Postos de Turismo alocados na região, ampliando a capacidade
de resposta da RTA, dotando-a de uma infraestrutura que possa dar suporte a novas
soluções para interação com o seu público-alvo.

201.500,00

FEDER

161.200,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/01

2018/03/31

Portugal

Algarve ONLINE - Reforço da Presença Online do destino Turístico
Algarve

O objetivo central da operação é reforçar a presença online do Algarve, contribuindo
para a valorização e aumento da notoriedade deste destino turístico, beneficiando de
um enquadramento estratégico favorável, alinhando-se com a estratégia preconizada
pelo Turismo de Portugal no Plano Estratégico Nacional do Turismo e na estratégia
regional definida no Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve 20142018. [A VALIDAR]

105.410,00

FEDER

84.328,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/05/01

2018/07/31

Portugal

#ALGARVEMAISDIGITAL

A presente operação é transversal a todos os municípios associados da AMAL e
subdivide-se em 4 componentes: Process Management, Comunicação, Imagem e
Divulgação e Gestão de Projeto. O montante total das tipologias de investimento a
realizar em 12 meses é de 2.210.533,27€ (Investimento elegível, IVA incluído).

2.210.533,27

FEDER

1.768.426,61

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/01

2017/10/31

Portugal

Modernização e Capacitação Administrativa da Ambiolhão E.M.
2016

Na senda da melhoria da operacionalização da ação pública, pretende a Ambiolhão,
dotar a sua ação ao Cliente mais eficiente reduzindo os custos de contexto, bem como
alargar os canais de acesso aos Clientes, Munícipes e público em geral aos serviços da
empresa, pois numa sociedade que se quer desenvolvida, todos os cidadãos devem ter
acesso aos serviços públicos municipais de forma generalizada e com a melhor
conveniência para si.

332.400,00

FEDER

265.920,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, Modernização e Reestruturação tecnológica no CHAlgarve: nas
E.P.E.
áreas de cardiologia e da gestão documental

A candidatura visa a reengenharia e simplificação de processos, com a aquisição de uma
solução de gestão documental e a implementação de um sistema de informação para
diagnóstico e arquivamento de exames de cardiologia, sendo necessário dotar o
CHAlgarve de infraestrutura com capacidade de processamento e arquivamento
adequada a ambos os projectos

754.720,00

FEDER

603.776,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/07

2019/02/06

Portugal

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, Gestão de Filas de Espera no CHAlgarve: Consultas Externas e
E.P.E.
Internamento

Visamos a agilização e optimização do controlo de entradas/saídas de visitantes ao
internamento das várias especialidades, assim como a modernização e simplificação
dos procedimentos administrativos de efetivação, circulação e controlo dos utentes,
bem como facilitar o consequente pagamento das consultas externas, nas unidades de
Faro e Portimão do CHAlgarve, promovendo a sua imagem e modernização.

184.500,00

FEDER

147.600,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/07

2019/02/06

Portugal

MUNICÍPIO DE FARO

Simplex 2.0-Municípios do Algarve Central

Os 6 Municípios pretendem dar continuidade ao trabalho de modernização,
simplificação e melhoria do seu quadro de relacionamento e de prestação de serviços às
empresas e particulares que têm vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos,
mediante a prossecução de diversas iniciativas cujos alicerces assentam em
subprojectos de simplificação, modernização e reengenharia de processos internos, e de
melhoria dos instrumentos externos.

1.827.214,74

FEDER

1.461.771,79

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/12/01

2018/09/30

Portugal

FREGUESIA DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Implementação das TIC na Junta de Freguesia

O denominador comum destas ações é melhoria do acesso às TIC, de forma a melhorar
toda a gestão da operação da Junta de Freguesia, em diversos domínios, por exemplo:
•Melhoria da qualidade e diversidade de serviços que presta aos sues utentes;
•Aumento da eficácia dos recursos técnicos, humanos e financeiros; •Melhoria da
gestão do dia-a-dia da Junta de Freguesia; •Redução dos custos das operações atuais da
Junta de Freguesia

124.504,64

FEDER

99.603,71

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/01

2018/09/28

Portugal

FREGUESIA DE SAO BRAS DE ALPORTEL

Com a concretização desta candidatura, serão implementadas soluções que visam não
Modernização e Capacitação Administrativa: Junta de Freguesia de só a modernização administrativa da Junta de Freguesia mas, também, a simplificação
São Brás de Alportel mais próxima do cidadão
da execução de tarefas como o tratamento de requerimentos entregues pelos cidadãos
implicando, assim, a desmaterialização de processos e respetiva reengenharia.

50.122,50

FEDER

40.098,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/06/20

2017/11/22

Portugal

MUNICIPIO DE LOULE

MUNICÍPIO DE OLHÃO

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

80%

80%

255.177,62

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALGARVE

80%

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio. Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

108.630,83

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais necessidades do sector do
Turismo, Hotelaria e Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano lectivo de 2013/ 2014- Taxa de atividade registada em 2013 de 71,5%

REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

80%

O AE tem procurado promover o sucesso. Neste sentido, têm sido envidados esforços
para reforçar as aprendizagens, nomeadamente através de ofertas diversificadas de
tipo organizacional e de que são exemplos apoios, coadjuvações, equipas
multidisciplinares e metodologia “Farol”. Relativamente a esta estratégia, é de salientar
que ela não é de remediação, mas sobretudo preventiva, com a aposta na qualidade das
aprendizagens, através da diferenciaç

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

80%

80%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

AMBIOLHÃO-EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE
DE OLHÃO, EM

1.126.622,43

4.988.796,00

1.903.666,00

FSE

FEDER

FEDER

56

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALG-08-0550-FEDER-000012

ALG-08-0550-FEDER-000013

ALG-08-0550-FEDER-000014

ALG-08-0550-FEDER-000015

ALG-08-0550-FEDER-000016

ALG-08-0550-FEDER-000017

ALG-08-0550-FEDER-000018

ALG-08-0550-FEDER-000019

ALG-08-0550-FEDER-000020

ALG-08-0550-FEDER-000021

ALG-08-0550-FEDER-000022

ALG-08-0550-FEDER-000025

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Algarve

8-Modernizar e capacitar a
Administração

Programa Operacional Regional do Algarve

8-Modernizar e capacitar a
Administração

Programa Operacional Regional do Algarve

8-Modernizar e capacitar a
Administração

Programa Operacional Regional do Algarve

8-Modernizar e capacitar a
Administração

Programa Operacional Regional do Algarve

8-Modernizar e capacitar a
Administração

Programa Operacional Regional do Algarve

8-Modernizar e capacitar a
Administração

Programa Operacional Regional do Algarve

8-Modernizar e capacitar a
Administração

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

8-Modernizar e capacitar a
Administração

8-Modernizar e capacitar a
Administração

8-Modernizar e capacitar a
Administração

Programa Operacional Regional do Algarve

8-Modernizar e capacitar a
Administração

Programa Operacional Regional do Algarve

8-Modernizar e capacitar a
Administração

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

FREGUESIA DE ALCANTARILHA E PÊRA

Modernização e Capacitação Administrativa: União de Freguesias
de Alcantarilha e Pêra mais próxima do cidadão

Com a concretização desta candidatura, serão implementadas soluções que visam não
só a modernização administrativa da Junta de Freguesia mas, também, a simplificação
da execução de tarefas como o tratamento de requerimentos entregues pelos cidadãos
implicando, assim, a desmaterialização de processos e respetiva reengenharia.

44.772,00

FEDER

35.817,60

FREGUESIA DE SÃO GONÇALO DE LAGOS

Com a concretização desta candidatura, serão implementadas soluções que visam não
Modernização e Capacitação Administrativa: Junta de Freguesia de só a modernização administrativa da Junta de Freguesia mas, também, a simplificação
São Gonçalo de Lagos mais próxima do cidadão
da execução de tarefas como o tratamento de requerimentos entregues pelos cidadãos
implicando, assim, a desmaterialização de processos e respetiva reengenharia.

49.015,50

FEDER

FREGUESIA DE MONCARAPACHO E FUSETA

Modernização e Capacitação Administrativa: União de Freguesias
de Moncarapacho e Fuseta mais próxima do cidadão

Com a concretização desta candidatura, serão implementadas soluções que visam não
só a modernização administrativa da Junta de Freguesia mas, também, a simplificação
da execução de tarefas como o tratamento de requerimentos entregues pelos cidadãos
implicando, assim, a desmaterialização de processos e respetiva reengenharia.

92.127,00

FREGUESIA DE ALJEZUR

Com a concretização desta candidatura, serão implementadas soluções que visam não
Modernização e Capacitação Administrativa: Junta de Freguesia de só a modernização administrativa da Junta de Freguesia mas, também, a simplificação
Aljezur mais próxima do cidadão
da execução de tarefas como o tratamento de requerimentos entregues pelos cidadãos
implicando, assim, a desmaterialização de processos e respetiva reengenharia.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/11/02

2017/12/22

Portugal

39.212,40

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/29

2017/11/22

Portugal

FEDER

73.701,60

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/05/29

2017/12/29

Portugal

51.783,00

FEDER

41.426,40

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/06/08

2017/12/22

Portugal

INFRALOBO-EMPRESA DE INFRA-ESTRUTURAS DE
VALE DO LOBO EM

A Infralobo, através da presente proposta de candidatura ao AAC – Modernizar e
Capacitar a Administração, dotar a sua ação ao munícipe mais eficiente reduzindo os
Modernização e Capacitação Administrativa da Infralobo EM 2016 custos de contexto.Acreditamos que os investimentos efetuados e os que estão
previstos efetuar, dotarão a empresa de melhores acessos às TIC, quer por parte dos
seus colaboradores, quer dos seus utentes.

520.209,00

FEDER

416.167,20

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/06/12

2017/03/03

Portugal

FREGUESIA DE QUELFES

Com a concretização desta candidatura, serão implementadas soluções que visam não
Modernização e Capacitação Administrativa: Junta de Freguesia de só a modernização administrativa da Junta de Freguesia mas, também, a simplificação
Quelfes mais próxima do cidadão
da execução de tarefas como o tratamento de requerimentos entregues pelos cidadãos
implicando, assim, a desmaterialização de processos e respetiva reengenharia.

42.189,00

FEDER

33.751,20

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/07/11

2017/12/29

Portugal

FREGUESIA DE ALGOZ E TUNES

Modernização e Capacitação Administrativa: União de Freguesias
de ALgoz e Tunes mais próxima do cidadão

Com a concretização desta candidatura, serão implementadas soluções que visam não
só a modernização administrativa da Junta de Freguesia mas, também, a simplificação
da execução de tarefas como o tratamento de requerimentos entregues pelos cidadãos
implicando, assim, a desmaterialização de processos e respetiva reengenharia.

47.970,00

FEDER

38.376,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/27

2017/04/30

Portugal

Sistema de Gestão Documental da ARS Algarve

O SGD da ARS Algarve promove a saúde em linha e diminui o esforço e tempo de
utentes e profissionais na resposta aos pedidos. Apresenta ganhos de eficiência,
diminuição de custos de contexto e reforço de serviços em rede, melhorando a
interação do Estado e dos serviços públicos com o cidadão. Inclui a qualificação do
atendimento, reengenharia, simplificação, desmaterialização e acesso através da
identificação eletrónica.

575.131,60

FEDER

460.105,28

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

+ Lagoa + Algarve

Este projeto pretende uma ampliação/capacitação da plataforma SIG, que atualmente é
bastante limitada. Promoverá ganhos ao nível organizacional e melhorará o serviço
oferecido aos munícipes. Decorrente deste investimento torna-se indispensável a
expansão do Data Center existente, assim como a realização de um backup dos dados,
de modo a tornar todo o investimento sustentável.

299.626,68

FEDER

239.701,34

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/05/01

2018/08/31

Portugal

Reengenharia Tecnológica da Universidade do Algarve

A reengenharia tecnológica destina-se atualizar a infraestrutura tecnológica que hoje
existe na UALG que já se encontra obsolenta, com o objetivo de melhor servir a
comunidade académica e a região em particular. Trata-se da adaptação de novos
conceitos tecnológicos que possibilita a modernização do ensino, da investigação e da
transferência tecnológica, bem como ganhos de eficiência e a desmaterialização de
processos.

976.165,95

FEDER

780.932,76

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

RIS Algarve - Reengenharia, Inovação e Simplificação - CCDR
Algarve

Contribuir para maior racionalização na org. e func., proporcionando melhorias
significativas na eficiência e na qual. e dos serv. ao cidadão através da: reengenharia e
simplificação de processos, interoperabilidade entre SI de diferentes organ., otimização
do SGD, implementação de um sist. de gestão de arquivo eficaz, participação na rede de
videoconf., moderniz. das ferramentas online para a acessib. e interação com os
cidadãos e empresas

346.141,00

FEDER

276.912,80

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/01

2019/06/30

Portugal

FREGUESIA DE VILA DO BISPO E RAPOSEIRA

Com a concretização desta candidatura, serão implementadas soluções que visam não
Modernização e Capacitação Administrativa: Junta de Freguesia de só a modernização administrativa da Junta de Freguesia mas, também, a simplificação
Vila do Bispo e Raposeira mais próxima do cidadão
da execução de tarefas como o tratamento de requerimentos entregues pelos cidadãos
implicando, assim, a desmaterialização de processos e respetiva reengenharia.

37.515,00

FEDER

30.012,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/04/03

2017/05/15

Portugal

184.500,00

FEDER

147.600,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/28

2017/12/31

Portugal

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/05/01

2017/12/29

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO
ALGARVE, I.P.

MUNICÍPIO DE LAGOA

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

ALG-08-0550-FEDER-000026

Programa Operacional Regional do Algarve

8-Modernizar e capacitar a
Administração

80%

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM

Desmaterialização dos Processos de Atendimento ao Munícipe

A reengenharia de processos e desmaterialização de serviços do Município, permitirá
disponibilizar um serviço público descentralizado em Serviços Online com autenticação
eletrónica, criando novos Postos de Atendimento e horários de atendimento alargados,
bem como uma nova solução de atendimento telefónico inteligente e disponível aos
Munícipes, implica a introdução de infraestrutura de fibra para interligação de Edifícios
Municipais.

ALG-08-0550-FEDER-000027

Programa Operacional Regional do Algarve

8-Modernizar e capacitar a
Administração

80%

FREGUESIA DE QUERENÇA, TÔR E BENAFIM

Serviços em rede - Tôr, Benafim e Querença

Este projecto visa a uniformização e reengenharia dos processos internos da União de
Freguesias, com o suporte de aplicações desenvolvidas á medida da UF e com base nos
processos internos da mesma.

19.157,89

FEDER

15.326,31

ALG-09-6177-FEDER-000001

Programa Operacional Regional do Algarve

9-Assistência Técnica

80%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Turismo de Portugal - Assistência Técnica

Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela Autoridade de Gestão
no Turismo de Portugal, I.P..

150.000,00

FEDER

105.000,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Assistência Técnica do PO CRESC Algarve 2020

Criação das condições para o exercício eficaz e eficiente das competências e atribuições
da AG e assegurar um conjunto de ativ. indispensáveis à preparação, execução,
acompanhamento, monitorização, controlo, avaliação e divulgação do PO.A operação
diz respeito ao exercício 2015-2016 e inclui despesas a partir de jan2015 até dez2016 e
reparte-se em 3 grandes rubricas: desp. c/ pessoal, aq. de bens e serviços e aq. de bens
de capital.

5.517.972,37

FEDER

4.690.276,51

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2018/03/31

Portugal

ANI - Assistência Técnica 2015/2016

A presente candidatura pretende contribuir para promover o reforço da
competitividade nacional, através da gestão de sistemas de incentivos que permitam
apoiar a valorização do conhecimento científico e tecnológico e a sua transformação em
crescimento económico. Para tal, torna-se essencial assegurar a comparticipação
financeira do esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos termos definidos
pelo Contrato de Delegação de Competências.

25.000,00

FEDER

17.500,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

IAPMEI - Assistência Técnica - 2015/2016

Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das suas competências,
designadamente as que respeitam à gestão, controlo, acompanhamento, monitorização
e avaliação, informação, publicidade, divulgação e sensibilização do programa,
garantindo um apoio adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação aos cidadãos
e aos agentes económicos, no âmbito do POR Algarve.

75.000,00

FEDER

52.500,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

ALG-09-6177-FEDER-000002

ALG-09-6177-FEDER-000003

ALG-09-6177-FEDER-000004

ALG-09-6177-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

Programa Operacional Regional do Algarve

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

80%

80%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

80%

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

80%

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE AICEP - Assistência Técnica - 2015/2016
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.

Como Organismo Técnico a AICEP assegura, entre outras funções, a análise dos projetos
candidatos ao PORAlgarve com componente da sua área de intervenção, bem como a
interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em matéria de incentivos é objeto
de segregação de funções a diversos níveis como referido, dispondo, para tal, de uma
estrutura técnica qualificada.

63.430,34

FEDER

44.401,24

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

138.270,71

FEDER

96.789,50

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2018/03/31

Portugal

ALG-09-6177-FEDER-000006

Programa Operacional Regional do Algarve

9-Assistência Técnica

80%

CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALGARVE

“Assistência Técnica – AMAL – PO CRESC Algarve 2016 – 2020”

A operação pretende assegurar o exercício das competências de apoio, monotorização,
gestão, acompanhamento, certificação, auditoria e controlo de projectos, no âmbito do
PO CRESC ALGARVE 2020 dando cumprimento ao contrato de delegação de
competências, celebrado entre a AMAL e a Autoridade de Gestão do PO CRESC Algarve
2014-2020, para o período decorrente de Abril de 2016 a Dezembro de 2017.

ALG-09-6177-FEDER-000008

Programa Operacional Regional do Algarve

9-Assistência Técnica

80%

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

FCT - Assistência Técnica -2016-2017

As atividades a desenvolver encontram-se descritas no ponto Descrição da Operação e
no ponto 1 da Memória descritiva, que se constitui como anexo à presente candidatura.

42.857,14

FEDER

30.000,00

INCUBAR + LEZÍRIA - Promoção do Espirito Empresarial na Lezíria
do Tejo

O projeto pretende criar uma rede de apoio ao empreendedorismo qualificado na
Leziria do Tejo para potenciar a geração de ideias inovadoras, a capacitação de projetos
e a criação de empresas, envolvendo entidades estruturantes no ecossistema
empreendedor e as infraestruturas de incubação e aceleração existentes, contribuindo
para o nascimento de empresas sobretudo em setores de alta e média-alta tecnologia e
em serviços intensivos em conhecimento

501.195,88

FEDER

426.016,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Rede de Incubadoras de Base Tecnológica do Sistema Regional de
Transferência de Tecnologia (SRTT) do Alentejo

Este projeto pretende dotar o Alentejo, de um conjunto de iniciativas integradas que se
consubstanciam na sua visão: Afirmação da Região como um Território Empreendedor,
Diferenciado e Inovador, assente na dinamização de um Sistema regional de apoio ao
Empreendedorismo, com vista à criação de um ecossistema favorável à atracão/fixação
de pop ativa na região e à dinamização do tecido empresarial assente no estímulo ao
empreendedorismo qualificado

433.352,14

FEDER

368.349,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

EMPREENDER+ ALENTEJO | Promoção de Oportunidades de
Negócio na Região do Alentejo

O Projeto EMPREENDER+ ALENTEJO | Promoção de Oportunidades de Negócio na
Região do Alentejo é uma operação candidata ao SIAC, enquadrada no Aviso de
Abertura de Concurso ALT20-51-2015-04 do PO Alentejo 2020, mais especificamente na
tipologia 'Promoção do Espírito Empresarial', de acordo o Ponto 5 do referido Aviso de
Abertura de Concurso, e o disposto no nº 3 do Art.º 128 da Portaria 57-A/2015.

307.239,52

FEDER

261.153,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-000002

ALT20-01-0651-FEDER-000004

ALT20-01-0651-FEDER-000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

79%

79%

NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM

PACT - PARQUE DO ALENTEJO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, S.A.

NERPOR-NUCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
PORTALEGRE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

57

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-01-0651-FEDER-000008

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

% cofinanciamento |
% EU funding

79%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Inovar e Empreender no Alentejo Litoral

Este projeto pretende criar um programa de apoio ao empreendedorismo criativo e
inovador no Alentejo Litoral, recorrendo a infraestruturas de apoio e a redes de trabalho
com agentes locais. Será desenvolvido por 2 entidades com 1 forte envolvência no
território, propõe 1 conjunto de atividades capazes de alavancar um efeito
demonstrador na economia potenciando 1 contexto + inovador e empreendedor,
facilitando o nascimento de empresas.

182.346,98

FEDER

154.994,94

1.058.833,35

FEDER

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO ALENTEJO S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

900.008,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

PACT - PARQUE DO ALENTEJO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, S.A.

SPEED TAlent - Acelerador de Talentos

O SPEED TAlent pretende estabelecer-se como uma referência regional no estímulo do
espírito empresarial e empreendedorismo, através da execução de diversas ações
promovidas por uma parceria representativa do ecossistema regional inovação,
respondendo aos desafios regionais de uma forma empreendedora e inovadora com o
objetivo de alterar a tipologia do tecido empresarial aumentando o número de
empresas de base tecnológica e de emprego qualificado.

ALT20-01-0651-FEDER-000278

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

WARMHOLE, LDA

Soluções Tecnológicas Criativa e Inovadoras

--

111.788,00

FEDER

83.841,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2017/07/31

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-000392

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

HORIZONADVENTURES, LDA

HorizonAdventures 2020

--

108.270,84

FEDER

81.203,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/27

2016/09/30

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-000586

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

BEMICRO, LDA

Be Green BeOn Energy

--

1.000.608,42

FEDER

750.456,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/15

2017/09/14

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-000587

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ARGO BAUM TECH PRECISION, LDA

ARGO BAUM TECH PRECISION 2020

--

1.712.995,30

FEDER

1.284.746,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2017/02/28

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-000824

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

COUNTLESS PROJECTS, LDA

Casa do Largo

--

707.499,95

FEDER

530.624,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-001735

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALENTEJO EXCLUSIVE, LDA

ALENTEJO EXCLUSIVE

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-002794

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CRISTINA JESUS CABAÇO MATOS, UNIPESSOAL LDA

Plano de negócios e de marketing -BIOMERCEARIA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-003200

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

MARIA FERNANDES & JOANA FERREIRA - ÓPTICA,
LDA

Implementação de website e loja online

--

17.350,00

FEDER

13.012,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-003295

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

RIBARENT, LDA

Business Plan - Ribarent

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-003973

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

IRRIG - WATER SCIENCE , LDA

Plano de Negócios e Modelação da Oferta para a Economia Digital --

12.500,00

FEDER

9.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-004132

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

FGRIBER - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA

BUSINESS PLAN ESTRATÉGICO - FGRIBER

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-004205

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ELVAS TUK TOURS, LDA

Desenvolvimento de website, plataforma online CRM, sistema de
booking, email marketing e integração em redes sociais

--

19.650,00

FEDER

14.737,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-004593

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SHAREPAX LDA

Estudo de mercado e plano de negócios

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-004602

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

AGROFC, LDA

Agro FC Modernizar o setor frutícola

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-004641

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SOLAR MONEY , LDA

Plano de Negócios - Solar Money

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/25

2016/09/20

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-004659

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

RIBATECEQUI - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,
UNIPESSOAL LDA

Empreendedorismos 2015 | Ribatec

--

15.850,00

FEDER

11.887,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-004661

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

FENSTENERGY - UNIPESSOAL LDA

Empreendedorismo 2015

--

15.950,00

FEDER

11.962,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/17

2016/08/16

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-004677

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ROCKAROMA, LDA

RockAroma

--

17.900,00

FEDER

13.425,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-004707

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CONSIVSOCIAL - CONSULTORIA EM INOVAÇÃO
PARA A ECONOMIA SOCIAL, LDA

VALE EMPREENDEDORISMO - Consivsocial

--

14.000,00

FEDER

10.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-004834

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

VERSO MOVE, LDA

Verso Move - Business Plan

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-004858

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

RELEVO CRIATIVO UNIPESSOAL LDA

Capacitação da empresa na Economia Digital

--

19.980,00

FEDER

14.985,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-004931

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ONSUN ENERGY SOLUTIONS, LDA

Dot Solutions - Plano de Negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005049

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ELEGANTE INTUIÇÃO UNIPESSOAL LDA

YourStyle - Plano de Negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/15

2016/09/21

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005091

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SURPRESA INESQUECÍVEL LDA

Plano estratégico de negócios

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005144

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SALPROM, LDA

Desenvolvimento do Plano de Negócios da empresa e definição do
posicionamento estratégico adequado, que fomente a
-competitividade e o crescimento sustentável do negócio

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005167

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

APOSTA ESPERADA, LDA

Aposta Esperada - Plano de Negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/20

2016/09/20

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005176

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

INNOVATIO SENSUM CONSULTORIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

INNOVATIO ? Estratégia Integrada de Marketing Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005342

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

Privado

Solidificação das bases de negócio e plataforma de comunicação

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005351

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

VITOR PARREIRINHA, UNIPESSOAL, LDA

Desenvolvimento de website com loja online para presença na
economia digital

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/10

2016/09/09

Portugal
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ALT20-01-0651-FEDER-005361

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

LUÍSA MENDES & JOÃO LINCE, LDA

Criação de Site com comércio eletrónico

--

19.450,00

FEDER

14.587,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005456

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SELVATRANQUILA LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005463

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

PROCURAR E ENCONTRAR - OFICINA INFORMÁTICA,
PROCURAR E ENCONTRAR - ECONOMIA DIGITAL
UNIPESSOAL LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005470

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ROLLING LUXURY - TRANSPORTE NACIONAL E
INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS, VIAGENS E
ANIMAÇÃO TURISTICA LDA

Plano de Negócios na empresa Rolling Luxury

--

14.000,00

FEDER

10.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005496

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

LUDISTONES, LDA

Elaboração de Plano de Negócios Ludistones

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005535

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

RETIRO DOS PERDIDOS, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios Criação de Hotel Rural em Odemira

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005568

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ARION - AGRICULTURA, ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios Criação de TER

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005583

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

IMPRESCÍNDIVEL CALCULAR LDA

Web consumables online (WEBONLINE)

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005621

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

DOLPHIN BAY, LDA

Dolphin Bay - Assistência Técnica na área do empreendedorismo
para o arranque da empresa

--

9.420,00

FEDER

7.065,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005683

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CRIVOSOFT, LDA

Plano de Negócios da Crivosoft

--

14.000,00

FEDER

10.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005697

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

HYPERBOLIC BLUE LDA

Hyperbolicblue Business Plan

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005709

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

VEGICREMOX UNIPESSOAL LDA

VEGICREMOX - ECONOMIA DIGITAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/29

2016/11/18

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005726

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SÉCULO DE GÉNIOS - LDA

Tradicional Português

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005742

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

AL EQUINE, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios - AlEquine

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005943

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ITERP - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA

Desenvolvimento de plano estratégico para a Iterp

--

14.000,00

FEDER

10.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-005993

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ON-FI, LDA

Empreendedorismo Qualificado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-006450

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SOCIAL IMPACTRIP, LDA

Social Impactrip

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-006506

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CARENAVIG, LDA

Carenavig - Empreendedorismo

--

19.750,00

FEDER

14.812,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-006636

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

STW - SPREAD THE WORD, UNIPESSOAL LDA

Implementação de portal web para divulgação e promoção de
novos produtos de terceiros através de ofertas exclusivas e recolha
-de opiniões, gostos e tendências, através de
inquéritos/questionários diri

19.650,00

FEDER

14.737,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-006854

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

GREEN SAPIENS, UNIPESSOAL LDA

Plano de negócios - green sapiens

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-007104

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

INÉDITO E SÚBTIL - UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS PARA
UMA PLATAFORMA DE GESTÃO DA RELAÇÃO COM OS CLIENTES

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-007549

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

2XMAIS - CONSULTORIA EMPRESARIAL LDA

Recurso às TIC na criação de novos negócios

--

8.200,00

FEDER

6.150,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-007577

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CAPOTE'S EMOTION, LDA

Modelo de gestão - Capotes

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-007588

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

GREENEDGE - BIOMASSA E ENERGIA, LDA

GREENEDGE BUSINESS PLAN

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-007590

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

TOP EMOTIONS - ACTIVIDADES TURISTICAS E
EVENTOS, UNIPESSOAL LDA

TopEmotions@WEB - Consultadoria para dinamização de
plataforma digital

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/11

2017/01/11

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-008622

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

BWTC - WORLDWIDE TRADING AND CONSULTING,
UNIPESSOAL LDA

Consultoria especializada para elaboração do plano de negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-008704

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SUPERHOME - SERVIÇOS AO DOMICÍLIO, LDA

Criação de um Modelo de Negócio

--

19.250,00

FEDER

14.437,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-008888

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

DIAGONAL INÉDITA - S.A.

EMPREENDER NA DIAGONAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-008995

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ATLASQUARE, LDA

Sitio Medieval

--

13.333,33

FEDER

10.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-009016

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

VILLABOSQUE - PRODUTOS AGRÍCOLAS, LDA

Espargo Verde à Conquista de Mercado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-009151

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

EMPÓRIO- S - TRADING COMPANY, LDA

SABINO: PORTUGAL NO MUNDO

--

18.900,00

FEDER

14.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/07

2017/01/06

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-009300

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

GREEN QUESTIONS LDA

Plano estratégico de negócios

--

19.255,00

FEDER

14.441,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/05

2016/11/04

Portugal
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ALT20-01-0651-FEDER-009437

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SUBSTANTIVO, UNIPESSOAL LDA

Elaboração de Plano de Negócios para definição da estratégia da
Substantivo

--

17.850,00

FEDER

13.387,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-009506

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

LISBON ROOTS - TURISMO, LDA

Lisbon Roots - Heritage Walking Tours

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-009561

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

LUMINOSA CURIOSIDADE LDA

Luminosa Curiosidade _ Vale Empreendedorismo

--

19.100,00

FEDER

14.325,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-009613

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALLEGRO & CALHEIROS, LDA

OneBook - Livros em Português para todos

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-009749

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SUNDAY EQUATION, LDA

Sunday Equation Business Plan

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-009752

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

QTAVE - QUINTA DE AVESTRUZES, UNIPESSOAL LDA Comunicar e Comercializar Avestruzes

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/31

2016/10/30

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-009794

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

NUNO BARBOSA - ALIMENTAÇÃO ANIMAL,
LIMITADA

#NB@EMPREEND

--

19.948,00

FEDER

14.961,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-009801

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

RUAS DA RIBALTA, LDA

Plano Negócios Ruas da Ribalta

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-009923

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

MENSAGEM TERRAS, UNIPESSOAL, LDA

Crescimento e consolidação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010001

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

KORE BOARD - KNOWLEDGE ORIENTED RESEARCH
IN E-HEALTH, LDA

Arranque KORE

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010070

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CABIRIA PRODUCTIONS, LDA

Instalação de uma produtora de audiovisuais em Serpa

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010071

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

PURE STONE, LDA

Plano de Negócios de Purestone, Lda.

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010153

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ELLIPSE DREAM - UNIPESSOAL LDA

Ellipse Dream Empreende

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010227

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

PLOWINGFIELDS, LDA

Plano de negócios incluindo plano estratégico, financeiro e
marketing

--

19.450,00

FEDER

14.587,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010312

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CELGREEN - CONSULTORIA DE AMBIENTE E GESTÃO
Elaboração de um Plano de Negócios para a CELGREEN
DE RESÍDUOS, LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010452

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

COISAS D'ALCARIA, LDA

Mosaicos d?Alcaria - atelier de mosaicos hidráulicos

--

10.850,00

FEDER

8.137,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010537

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ENTHUSIASTIC & SPLENDID DESIGNS UNIPESSOAL
LDA

Loja On-line - ByMyDesign

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010616

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

TROPICAL BELIEVERS, UNIPESSOAL, LDA

Elaboração de Plano de Negócios para a Atividade da Empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010621

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

PRAGMATICOPINIÃO, LDA

Business Plan - New world

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010714

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

OCEAN MIRACLE, LDA

Elaboração de um Plano de Marketing e de Economia Digital tendo
-em vista a concepção de uma loja on-line e uma aplicação móvel.

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010724

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

JARDIM DO CHÁ - PRODUTOS NATURAIS E
DIETÉTICOS, LDA

Jardim do Chá - Janela Global

--

6.182,00

FEDER

4.636,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010845

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

Privado

Plataforma de comunicação e consolidação das bases do negócio

--

19.890,00

FEDER

14.917,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010892

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

AMORES DE TÓQUIO LDA

Plano de Negócios Amores de Tóquio

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-010902

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

INÊS GONÇALVES & PEDRO OLIVEIRA, LDA

Empreendedorismo para o futuro

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-011097

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

PINA & CHITAS, LDA

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA: PLANO DE
NEGÓCIOS, CRIAÇÃO DE WEBSITE e CRIAÇÃO DE IMAGEM
CORPORATIVA / MARCA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-011169

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

TRANS LOUVOR - TRANSPORTES DE MERCADORIAS, Plano de Negócios da Trans Louvor - Transportes de Mercadorias,
UNIPESSOAL LDA
Unipessoal Lda.

--

16.250,00

FEDER

12.187,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-011286

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ONCE UPON A HOUSE, LDA

Lançamento da Once Upon a House

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/30

2016/10/29

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-011303

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

MAINFERAL, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios da empresa Mainferal Unipessoal, Lda.

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-011513

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

EARTHBEHAVIOUR - UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de Site com área reservada para a empresa
EARTHBEHAVIOUR

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-011543

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

DISCOVERDESTAK UNIPESSOAL LDA

Discover Destak

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/05

2017/02/04

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-012084

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

APISGOURMET, LDA

Plano de negócios Apisgourmet

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/10

2017/02/09

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-012300

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

LOVERICE, LDA

Loverice - O Empreendedorismo do Arroz

--

19.855,00

FEDER

14.891,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/29

2017/01/28

Portugal

60

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

ALT20-01-0651-FEDER-012576

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ARENTIUS, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios IMOPIN

--

16.800,00

FEDER

12.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/27

2017/01/26

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-012581

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

DR. PREGO, UNIPESSOAL, LDA

Plano de Negócios

--

19.400,00

FEDER

14.550,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/11

2017/02/10

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-014496

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

WORDS WIZARD LDA

iLivro - Plataforma de edição online, transformação e
comercialização de livros e conteúdos editoriais

--

663.715,70

FEDER

497.786,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-014510

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

MAGIAS CÚMPLICES, LDA

Criação de uma plataforma Web direcionada para os TCG ?
?TCG4ALL?

--

74.900,00

FEDER

56.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2017/09/27

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-014926

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

VERSO MOVE, LDA

Verso Move - Em movimento

--

210.786,17

FEDER

147.550,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/01

2016/09/30

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-018074

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SABOR A SOMBRA - LDA

Implementação de uma nova ideia de negócio - loja gourmet /
espaço de degustação / casa de petiscos

--

70.072,73

FEDER

52.554,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/08/01

2016/11/30

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-018296

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

JONICSUN PT, LDA

Projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo Jonicsun

--

340.226,67

FEDER

255.170,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/05/31

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-018309

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

4U2 GO, UNIPESSOAL LDA

GoFree

--

1.449.483,07

FEDER

1.087.112,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-018662

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SCIENCE RETREATS, ALOJAMENTOS, LDA

Residência de Artes, Ciências e Humanidades Morgado do Esporão --

667.922,00

FEDER

500.941,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/01

2017/10/31

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-018744

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALENDOC - UNIPESSOAL LDA

Projeto de Empreendedorismo Alendoc

--

1.070.625,00

FEDER

802.968,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/01/31

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-018767

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ZENSYSTEMS - CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
SYSTEMS, LDA

Projeto de Empreendedorismo ZenSystems

--

121.880,00

FEDER

91.410,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/01/31

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-019438

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

MOUNTAINAUTA - UNIPESSOAL LDA

Animação Turística - Aventuras à vela na costa litoral portuguesa

--

311.298,00

FEDER

233.473,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/01

2017/04/30

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-019528

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

DOLPHIN BAY, LDA

Desenvolvimento de uma empresa na àrea das atividades
Marítimo-turísticas aliadas à investigação e conhecimento
científico no estuário do Sado e àrea marinha adjacente.

--

392.213,90

FEDER

294.160,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-019683

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ELEGANTE INTUIÇÃO UNIPESSOAL LDA

YourStyle - Personal Stylist Digital

--

182.500,00

FEDER

136.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-022302

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

EUROPADEL, LDA

Construção de um Complexo turístico com diversas ofertas
integradas

Criação de uma unidade turística com uma inovadora oferta agregada, englobando
várias valências turísticas, tendo por base a conjugação da prática de padel com o
potencial turístico da cidade de Elvas, visando a captação de turistas nacionais e
internacionais.

923.894,86

FEDER

692.921,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/28

2017/04/12

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-023396

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SURPRESA INESQUECÍVEL LDA

Banhos Romanos de Évora

Os promotores decidiram maximizar o potencial turístico da região Alentejo,
acrescentado valor para a fileira e recuperando um edifício degrado no centro de Évora
para criação um SPA que recriará os banhos romanos.

244.000,08

FEDER

183.000,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/10

2018/05/16

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-023554

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

BITEKFOOD, LDA

BITEK - Innovation in Packaging, Design, Marketing & Branding

Este projeto de investimento visa dotar a BITEKFOOD das infraestuturas Tecnológicas e
Produtivas fundamentais ao início da sua atividade, enquanto entidades prestadora de
serviços na área de design gráfico & web-design, design de packaging e consultoria de
imagem, branding e publicidade.

177.893,85

FEDER

133.420,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-023988

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ANDERMARCE, UNIPESSOAL LDA

O presente projeto e Empreendedorismo Qualificado e Criativo pretende a
Projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo - Andermarce implementação de um Programa de Fidelidade, associado a um projeto de Qualificação
e Internacionalização para quatro países europeus e dois americanos.

238.530,53

FEDER

178.897,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/10

2019/04/09

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-024221

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

KIMISCIENCES - PHARMACEUTICALS
MANUFACTURING, LDA

Kimisciences - Pharmaceuticals Manufacturing

O projeto da KimiSciences consiste na criação de uma inovadora unidade fabril
maioritariamente destinada à produção e desenvolvimento de novos medicamentos
destinados à saúde veterinária e humana.

1.486.736,37

FEDER

1.115.052,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/03

2018/12/31

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026515

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

PRÓXIMO PASSO - MARKETING, CONSULTORIA E
SERVIÇOS, LDA

Vale Incubação Next Step

Realização de processo de consolidação da entrada no mercado da Próximo Passo
através do Vale Incubação.

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/14

2018/04/13

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026636

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

NUTRIX, LDA

vale Incubação da Nutrix

Realização de processo de consolidação da entrada no mercado da Próximo Passo
através do Vale Incubação.

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/06

2018/04/05

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026638

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

TEC2SOLVIT - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Vale Incubação da Tec2SolvIt
TÉCNOLÓGICO, LDA

O projeto Vale Incubação tem como objetivo contribuir para consolidar e acelerar o
processo de implementação e arranque da Tec2SolvIt.

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/06

2018/04/05

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026677

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

HAPPY MAKER & SUSTAINABLE LIVING, UNIPESSOAL
Vale Incubação da Happy Maker
LDA

O Vale Incubação servirá para a Happy Maker acelerar o seu processo de entrada e
consolidação no mercado.

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/07

2018/04/06

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026690

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

LOPO JOSÉ LOPO CARVALHO - SOCIEDADE DE
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA

Vale Incubação LJLC

O Vale incubação LJLC servirá para elevar as competências da empresa a outro patamar
sobretudo ao nível comunicacional e de implementação de ferramentas de gestão

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/12

2018/04/11

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026692

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

TIAN TECHNOLOGIES, UNIPESSOAL LDA

Projecto que visa o desenvolvimento da proposta de valor da
empresa, conduzindo-a a um potencial crescimento no mercado

A Tian Technologies, constitui-se como uma empresa que desenvolve a sua atividade na
especialidade de Business Intelligence, tratando da recolha, tratamento e análise de
dados que sirvam de suporte informativo e de decisão a outras empresas, bem como da
formação vocacionada para a informática.

2.611,84

FEDER

1.958,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/16

2018/05/15

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026702

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SOL TRAQUINA RENOVÁVEIS, UNIPESSOAL LDA

Vale Incubação Sol Traquina

A Sol Traquina Renováveis, Lda. vê no Vale Incubação uma oportunidade de acelerar e
consolidar a sua implantação no mercado

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/07

2018/04/06

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026703

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ARGUMENTO CRUZADO - LDA

Vale Incubação Argumento Cruzado

Com o Vale Incubação a Argumento cruzado pretende acelerar e consolidar o seu
processo de entrada no mercado

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/11

2018/04/10

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026709

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

BEIRANTE & SANTOS - SOLUÇÕES DE CAIXILHARIAS,
Vale Incubação B&S
LDA

O Vale Incubação permitirá à Beirante & Santos ascender a um novo nível na forma
como aborda o mercado e implementa o seu modelo de negócios

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/06

2018/04/05

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026710

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

IDEAL SUMÁRIO - LDA

Vale Incubação Ideal Sumário

A Ideal Sumário pretende acelerar o seu processo de implementação no mercado
contando para isso com os serviços incluidos no Vale Incubação.

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/09

2018/06/08

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026720

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

INEDITBROWN LDA

Projeto de desenvolvimento da proposta de valor da empresa

A IneditBrown, constitui-se como uma empresa que desenvolve a sua atividade no setor
da extração, transformação, comercialização e promoção de rochas ornamentais
provenientes da Região Alentejo, aplicados à Arquitetura e Urbanismo.

5.226,00

FEDER

3.919,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/21

2018/04/20

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026721

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

KINOSPHERA, UNIPESSOAL LDA

Vale Incubação Kinosphera

O objetivo de participar no Vale Incubação é o de acelerar o processo de implantação no
mercado da Kinosphera

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/14

2018/04/13

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026726

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SMOOTH STORIES, LDA

Projeto Smooth Stories - Software 12º Jogador

A Smooth Stories pretende prestar serviços na área do desporto, nomeadamente na
vertente do futebol. O objetivo do projeto é comercializar o acesso à plataforma - 12º
Jogador, que permite o tratamento da gestão de ativos por parte dos clubes de futebol.

4.972,00

FEDER

3.729,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/03/30

2018/03/29

Portugal
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ALT20-01-0651-FEDER-026729

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

FARMER EXPERIENCE - ANIMAÇÃO TURÍSTICA,
UNIPESSOAL LDA

Vale Incubação Farm Experience

O objetivo da participação no Vale Incubação é o de acelerar o processo de
implementação no mercado da Farm Experience

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/03/30

2018/03/29

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026737

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

AtlantiPerspective, Unipessoal, Lda.

Vale Incubação da Atlantiperspective

O Vale Incubação permitirá à AtlantiPerspective definir o seu modelo de monetização e
a sua estratégia de entrada e crescimento no mercado

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/04

2018/04/03

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026738

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

LINEXTRAS, LDA

Vale Incubação Linextras

O objetivo da participação no Vale Incubação é o consolidar o modelo de negócios e
acelerar a implantação no mercado

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/13

2018/04/12

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026749

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

FARIA, SOUSA & ROCHA - INNOVATING FUTURE
SOLUTIONS, LDA

Faria, Sousa & Rocha - Innovating Future Solutions, Lda

Faria, Sousa&Rocha - INNOVATING FUTURE SOLUTIONS, LDA constituiu-se como
sociedade comercial por quotas, com o objectivo de superar a oferta no mercado de
prestação de serviços de engenharia. Obtendo a fidelização de clientela através da
oferta de serviços integrados e partilha de conhecimento.

5.020,00

FEDER

3.765,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/21

2018/04/20

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026750

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

IN-BOTTLE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA

Vale Incubação Inbottle

A Inbottle tem o objetivo de, através do Vale Incubação, consolidar o seu processo de
implantação no mercado

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/11

2018/04/10

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026755

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

HERENOWPORTAL, LDA

Vale Incubação Hereandnowportal

O objetivo da Herenowportal ao participar no Vale Incubação é participar num processo
apoiado de consolidação do modelo de negócios e entrada no mercado

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/11

2018/04/10

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026760

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ESPIRAL PROTAGONISTA LDA

AL Natural - Promoção e Valorização dos produtos e serviços

A empresa Espiral Protagonista tem como missão favorecer a Qualidade de Vida dos
seus clientes através da disponibilização on-line de um conjunto de produtos e serviços
tendo em conta a promoção de valores como a qualidade de vida, saúde, estética, a
ecologia e preservação ambiental.

5.000,00

FEDER

3.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/13

2018/05/12

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026769

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

Privado

Mito Studio - Consultoria, concepção e produção de material
publicitário

A empresa pretende afirmar-se na área do marketing nomeadamente na prestação de
serviços de consultoria de imagem, conceção e produção de materiais publicitários,
desenvolvimento de conteúdos de imagem, fotografia e video.

5.000,00

FEDER

3.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/17

2018/05/16

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026816

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

WISHES AND INTUITUIN UNIPESSOAL, LDA

Surround

A Wishes and Intuition constitui-se como uma empresa de cariz tecnológico que
concebe e presta serviços em áreas inovadoras e emergentes, especificamente
vocacionadas para o desenvolvimento, aplicação e comercialização de conteúdos
multimédia em 360º, em realidade aumentada e em realidade virtual.

6.626,00

FEDER

4.969,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/18

2018/04/17

Portugal

ALT20-01-0651-FEDER-026835

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CASCA LARANJA, UNIPESSOAL LDA

Vale Incubação Casca Laranja

O Vale Incubação é uma oportunidade para a Casca Laranja definir e afinar o seu
Modelo de Negócio com o objetivo de se implantar no mercado de forma mais rápida e
consolidada.

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/14

2018/04/13

Portugal

INTERMARBLE Internacionalização dos Mármores do Alentejo

Pretende-se empreender um conjunto de atividades de Internacionalização dos
Mármores Alentejanos que potenciem a sua revitalização económica.Para o efeito irá
ser elaborado um Catálogo de Prestigio de suporte às restantes ações e a produção de
stands alusivos aos Mármores do Alentejo para participação em duas Feiras em
Mercados que têm características para a procura dos Mármores: EUA e Médio Oriente.

217.352,94

FEDER

173.882,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/05/31

Portugal

AGÊNCIA REGIONAL DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DO
ALENTEJO - TURISMO DO ALENTEJO

Diferenciar e Fortalecer a Competitividade do Alentejo como um
Destino Turístico

O Plano de Ação é constituído pelas seguintes ações:AÇÃO I - Campanhas de Marketing
Online AÇÃO II - Presença em Certames Internacionais e Outros EventosAÇÃO III Campanhas de Promoção dos Produtos Turísticos do AlentejoAÇÃO IV - Produção e
Difusão de Conteúdos AÇÃO V - Apresentação do Destino e dos Produtos AÇÃO VI Monitorização e Disseminação dos ResultadosAÇÃO VII - Gestão e Acompanhamento da
Candidatura.

992.671,93

FEDER

843.771,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM

O projeto visa desenvolver ações de apoio à internacionalização, desde eventos de
promoção internacional da Região à criação do Clube dos Negócios em Português com
PromoTejo - Cooperação para a promoção internacional da Região vista a apoiar a realização de negócios entre empresas da Região e as empresas dos
da Lezíria do Tejo
países CPLP ou de empresários luso-descendentes. Visa ainda a criação de uma rede
internacional de contatos que sirva de apoio às empresas da Região na entrada em
novos mercados.

599.805,59

FEDER

509.834,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alqueva Exporta - Promoção internacional dos produtos da região
de Alqueva

O projeto visa aumentar o volume de exportação das empresas da região do EFMA
utilizando uma boa estratégia de promoção dos produtos e serviços das empresas da
região. Para tal propõe-se a criação de uma plataforma onde constarão os bens e
serviços produzidos e que serão divulgados junto do exterior através da participação em
vários certames. Propõe-se também a visita de prospetores internacionais à região para
conhecimento da oferta.

250.000,00

FEDER

200.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

ALENTEJO EXPORTAR MELHOR | Valorização dos Recursos da
Região do Alentejo

O Projeto ALENTEJO EXPORTAR MELHOR | Valorização dos Recursos da Região do
Alentejo é uma operação candidata ao SIAC, enquadrada no Aviso de Abertura de
Concurso ALT20-52-2015-02 do PO Alentejo 2020, mais especificamente na tipologia
'Internacionalização', de acordo com o Ponto 5 do referido Aviso de Abertura de
Concurso, e o disposto no nº 4 do Art.º 128 da Portaria 57-A/2015.

499.403,89

FEDER

424.493,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/08

2017/09/07

Portugal

ALENTEJO EXPORT

O Alentejo Export consubstancia a realização de 5 ações e 21 atividades específicas e
complementares, tendo em vista contribuir para o sucesso da internacionalização das
PME's da região, através do desenvolvimento de mecanismos inovadores na prospeção,
conhecimento e acesso aos mercados internacionais e do estímulo a iniciativas coletivas
inovadoras, que potenciem a internacionalização dos produtos regionais, assente na
RIS3 Alentejo.

859.704,74

FEDER

730.749,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Queijo Serpa- Impulso à Internacionalização

O Queijo Serpa - Impulso à Internacionalização é um projeto de apoio à
internacionalização que tem por objetivos potenciar a internacionalização com sucesso
das PME produtoras de queijo tipo Serpa para os mercados externos através do
aumento do reconhecimento e notoriedade do produto nesses mercados e pela
disponibilização de conhecimento específico e crítico para este processo de
internacionalização e promover a dinamização económica do setor .

307.473,02

FEDER

261.352,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-000001

ALT20-01-0752-FEDER-000002

ALT20-01-0752-FEDER-000003

ALT20-01-0752-FEDER-000007

ALT20-01-0752-FEDER-000008

ALT20-01-0752-FEDER-000016

ALT20-01-0752-FEDER-000018

ALT20-01-0752-FEDER-000022

ALT20-01-0752-FEDER-000023

ALT20-01-0752-FEDER-000024

ALT20-01-0752-FEDER-000025

ALT20-01-0752-FEDER-000026

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-000883

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-000900

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-000902

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-000906

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-000920

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001051

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

79%

79%

79%

79%

79%

ACPMR - ASSOCIAÇÃO CLUSTER PORTUGAL
MINERAL RESOURCES

NERBE/AEBAL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO
BAIXO ALENTEJO E LITORAL

NERBE/AEBAL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO
BAIXO ALENTEJO E LITORAL

"NERE - NÚCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
ÉVORA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL"

79%

APROSERPA - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO
CONCELHO DE SERPA

79%

Esta candidatura visa a promoção da Rota Vicentina como promotor de turismo activo
no Sudoeste Alentejano, apostando em 3 novas ofertas: Trail Running, Turismo
ROTA VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA A
Internacionalização do Potencial dos Recursos Naturais do Acessível e Turismo Cultural. Trata-se da utilização mais diversificada de um recurso já
PROMOÇÃO DO TURISMO DE NATUREZA NA COSTA
Alentejo e do Sudoeste Alentejano para o Turismo Activo existente, apostando em nichos com necessidades específicas e um enorme potencial
ALENTEJANA E VICENTINA
de crescimento internacional, procurando a valorização turística e económica dos
recursos endógenos.

329.096,47

FEDER

279.732,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

Além-mar

Com vista à obtenção dos objetivos desta operação, serão realizadas as seguintes
acções: 8 Acções de Sensibilização, dirigidas a empresários da região; 6 Missões
Empresariais a países da CPLP (Moçambique, Guiné Equatorial, Angola, Cabo Verde, S.
Tomé e Timor); Sessões de divulgação na região Alentejo; 2 Fóruns Empresariais em
Beja. Uma Conferência Final de divulgação de resultados e conclusões das diversas
acções desenvolvidas.

232.612,93

FEDER

186.090,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Promoção e internacionalização dos equipamentos e recursos
culturais de Évora e do Alentejo

A operação consiste na criação de uma identidade cultural de Évora e do Alentejo,
estabilizada do ponto de vista de destino cultural por excelência e do reconhecimento
internacional do posicionamento desse destino assente na oferta efetiva de
equipamentos e recursos culturais, contribuindo para uma visibilidade internacional
acrescida das PME dos setores económicos relevantes e, consequentemente potenciar
os seus esforços de internacionalização.

561.311,35

FEDER

477.114,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Promoção do Azeite do Alentejo nos Mercados Externos

O projeto de Promoção do Azeite do Alentejo nos Mercados Externos visa reforçar a
competitividade regional e a dinâmica empresarial conjunta, sob uma identidade
coletiva; sustenta-se num mesmo eixo de comunicação: fomentar, na perceção dos
consumidores internacionais, a qualidade, diferenciação e valor acrescentado do Azeite
do Alentejo, numa mensagem que aproxima a origem Portugal à Dieta Mediterrânica,
numa interligação turístico/gastronómica.

320.682,50

FEDER

256.546,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo Global Invest

O projeto tem como objetivo global a promoção da visibilidade e do reconhecimento
internacional dos fatores de atratividade, nomeadamente os equipamentos e recursos
associados à região, assim como os principais setores integrados nos domínios de
especialização inteligente (EREI) no sentido de captar investimento e potenciar o
desenvolvimento do território, numa perspetiva de internacionalização da economia da
região.

890.137,50

FEDER

756.616,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/03

2018/09/30

Portugal

O Alentejo é, pela sua identidade territorial, um destino de excelência de turismo rural,
com forte potencial para atrair diferentes segmentos de procura dos mercados
internacionais, o que não tem sido totalmente capitalizado pela Região, por falta de
ausência de uma estratégia temática.Através do desenho de um plano de comunicação,
pretende-se implementar um conjunto de ações de promoção internacional em seis
mercados estratégicos.

277.498,23

FEDER

235.873,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2015/05/02

2017/05/01

Portugal

2015/05/04

2017/10/30

Portugal

2015/05/05

2018/05/04

Portugal

2015/09/07

2018/03/06

Portugal

2015/05/15

2018/03/31

Portugal

79%

79%

79%

UNIÃO DE EXPORTADORES DA COMUNIDADE DOS
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, UECPLP

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO DO AZEITE DO
ALENTEJO

ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO ALENTEJO S.A.

79%

HERANÇAS DO ALENTEJO - ASSOCIAÇÃO DE HOTÉIS
INTERNACIONALIZAÇÃO DO TURISMO RURAL ALENTEJANO
DO ALENTEJO

79%

WARMHOLE, LDA

Internacionalização de Soluções Tecnológicas Criativas e
Inovadoras

--

314.923,75

FEDER

141.715,69

79%

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE NOVO E
FIGUEIRINHA LDA

Vinhos e Azeites do Alentejo para o Mundo

--

249.450,50

FEDER

112.252,73

79%

GET2C - LDA

Dinamização no mercado internacional

--

286.232,50

FEDER

128.804,63

79%

SOCIEDADE AGRÍCOLA D.DINIZ S.A.

Vinhos Alentejanos de Origem

--

465.011,18

FEDER

209.255,03

79%

COMPETIR INTERNACIONAL LDA

Projeto de Internacionalização da Competir Internacional

--

516.420,82

FEDER

232.389,37

79%

FIÚZA & BRIGHT - SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, LDA

Internacionalização da empresa; consolidação e reforço da posição
-no mercado europeu e nos mercados emergentes

251.351,38

FEDER

113.108,12
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

ALT20-01-0752-FEDER-001147

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0752-FEDER-001159

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0752-FEDER-001271

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0752-FEDER-001313

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001436

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001442

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001444

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001450

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001460

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001467

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001662

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001669

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001713

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001777

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001812

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001871

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001958

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001968

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-001989

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002024

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002036

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002060

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002070

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002106

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002113

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002126

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002154

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002204

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002236

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002268

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002290

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002347

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002352

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002520

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002534

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002567

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002594

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002658

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002689

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002727

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-002753

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-004643

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-005286

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-005594

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-006452

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-006489

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-007128

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-007470

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-007717

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-007793

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-010102

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-010280

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-010343

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-010374

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-010524

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-010584

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-010993

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-011039

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-011342

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-011424

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-011437

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%
79%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Reforço das competências no domínio dos fatores dinâmicos de
AMITRÓNICA - INDÚSTRIA ELECTRÓNICA AMIENSE,
competitividade para consolidação da presença ativa da
LIMITADA
AMITRÓNICA no mercado global
Reforço da capacitação empresarial para a internacionalização
através da aposta em fatores imateriais da competitividade, com
TRIGNOLÁXIA, S.A.
vista a potenciar o aumento da sua base e capacidade exportadora
que viabi
Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
oferta de Abraçadeiras multiusos reutilizáveis de duplo trinco,
RTIE TECHNOLOGIES, LDA
apostando em fatores dinâmicos de competitividade e em modelos
empresariai
EXCLUSIVKEY CONSULTORIA, GESTÃO E
Internacionalização de Soluções Próprias de People Access
EQUIPAMENTOS LDA
Dinamização do Mundo Rural - A experiência de Portugal no
WINRESOURCES, LDA
continente Africano

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/18

2018/05/17

Portugal

--

312.065,11

FEDER

140.429,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

--

279.367,50

FEDER

125.715,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

--

358.858,08

FEDER

161.486,14

2018/08/31

Portugal

353.625,00

FEDER

159.131,25

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

--

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/05/22

2017/05/21

Portugal

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

2015/05/24

2018/05/23

Portugal

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

2015/05/23

2018/05/22

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/06/01

2017/08/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/25

2018/05/24

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/29

2018/04/28

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/10

2018/08/09

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

2015/06/01

2016/10/31

Portugal

2015/05/23

2017/05/22

Portugal

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

2015/05/25

2018/05/24

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/06/01

2017/05/30

Portugal

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

2015/07/17

2018/07/14

Portugal

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

2015/08/29

2018/03/31

Portugal

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

2015/10/29

2016/10/28

Portugal

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

2015/08/31

2018/08/30

Portugal

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

2016/07/14

2017/07/13

Portugal

365.587,50

FEDER

164.514,38

79%

ANKIX SYSTEMS, LDA

Internacionalização da Ankix

--

171.650,00

FEDER

77.242,50

79%

TOPWINES, LIMITADA

Vinhos Portugueses de Topo no Topo da Ásia

--

641.000,00

FEDER

288.450,00

79%

PAULO LAUREANO, VINUS LDA

Paulo Laureano Vinus

--

474.400,00

FEDER

213.480,00

79%

ENCOSTAS DO ALQUEVA COMERCIAL, S.A.

Vinhos d'Alqueva

--

240.600,00

FEDER

108.270,00

79%

GREEN WORLD, LDA

Exploração de Mercados Externos

--

259.591,26

FEDER

116.816,07

79%

SOCIEDADE AGRICOLA HERDADE DOS LAGOS LDA

Vinho e azeites biológicos do Alentejo

--

284.722,37

FEDER

128.125,07

79%

THE GRAIN FREE COMPANY, S.A.

NAturea - Think Nature

--

634.000,00

FEDER

285.300,00

79%

POLISTOCK - SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
UNIPESSOAL LDA

Azeites e Vinhos Típicos Portugueses

--

218.172,50

FEDER

98.177,63

79%

SALA BRANCA, LDA

Sala Branca - InternacionalizARTE

--

238.717,50

FEDER

107.422,88

79%

MS&T LDA

MSAT internacionalização

--

505.837,00

FEDER

227.626,65

79%

CARLOS LOUZEIRO, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LDA CL Topografia - Visão Internacional

--

422.955,00

FEDER

190.329,75

79%

DELTATEC - TECNOLOGIA DE SISTEMAS LDA

Projecto de Internacionalização da Deltatec

--

338.305,00

FEDER

152.237,25

79%

CARLOS V. REBELO, LDA.

Internacionalizar para crescer, adotando inovadoras ferramentas
de marketing e promovendo a qualidade total da empresa

--

375.878,52

FEDER

169.145,33

79%

DC - DESTINATION CLUBS LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA DESTINATION CLUBS

--

497.032,06

FEDER

223.664,43

79%

WORDS WIZARD LDA

iLivro ? Plataforma de edição online, transformação e
comercialização de livros e conteúdos editoriais.

--

1.095.760,00

FEDER

493.092,00

79%

GW ENERGY, LDA

Enerbridge - Internacionalização

--

330.605,00

FEDER

148.772,25

79%

EVORALIMENTAR-COMERCIO GROSSISTA DE
PRODUTOS ALIMENTARES S.A.

Aumentar a capacitação da empresa para a internacionalização,
visando a conquista de uma presença fortemente dinâmica no
mercado internacional, tendo como base a promoção e venda de
produtos alimentar

--

213.194,13

FEDER

95.937,36

121.688,50

FEDER

54.759,83

248.005,00

FEDER

111.602,25

544.960,62

FEDER

245.232,28

PASSAGEIROS DO VENTO, SOCIEDADE UNIPESSOAL
Projecto de Internacionalização da Passageiros do Vento
-LDA
Internacionalização e Consolidação nos Mercados Internacionais ?
L'AND RESORTS, S.A.
-Aldeamento Turístico L?And Vineyards 5**
Internacionalização de uma oferta abrangente de produtos de
GYPFOR-GESSOS LAMINADOS, S.A.
gesso laminado, baseada numa estratégia de promoção e
-divulgação da marca.

79%

G.W.C., LDA

GWC2020

--

424.370,00

FEDER

190.966,50

79%

BIOSURFIT S.A.

Internacionalização - From the Lab to the World

--

921.036,24

FEDER

353.163,35

79%

HORIZONADVENTURES, LDA

Internacionalização HorizonAdventures 2020

--

47.239,00

FEDER

21.257,55

79%

CONSOLIDADOR - BOOK SOFT, LDA.

Internacionalização da Consolidador Book Soft

--

582.844,77

FEDER

262.280,15

79%

FRONTWAVE - ENGENHARIA E CONSULTADORIA,
S.A.

Fast Forward

--

104.238,29

FEDER

46.907,23

79%

SURFTERRA, LDA

Comunidade virtual surfistas-fotógrafos

--

217.060,00

FEDER

97.677,00

79%

WEDELIVERAWESOMEAPPS, S.A.

Expansão Internacional da WEDELIVERAWESOMEAPPS

--

584.600,00

FEDER

263.070,00

79%

ZUVI NOVA, S.A.

Internacionalização da Zuvi Nova

--

445.400,00

FEDER

200.430,00

MKARIN INTERNATIONAL - COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E TÊXTEIS LDA
FACTOR CHAVE - DESIGN, COMUNICAÇÃO E
IMAGEM LDA

Internacionalização reforçada com o marketing e uma nova
organização interna

--

194.255,00

FEDER

87.414,75

FactorChave 2020

--

281.422,97

FEDER

126.640,34

79%

VCLN, CONSTRUÇÕES, S.A.

VCLN - A CONSTRUTORA DE CONFIANÇA INTERNACIONAL

--

353.205,02

FEDER

158.942,26

79%

ELIPEC, AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE
PECUARIA S.A.

Abertura de novos mercados e presença online

--

93.072,50

FEDER

41.882,63

79%

RIBAFREIXO WINES, LDA

Ribafreixo Wines - Missão exportar

--

94.409,30

FEDER

42.484,19

79%

MARCOLINO SEBO WINES AND OILS, LDA

Capacitação para extensão de mercado

--

237.278,55

FEDER

106.775,35

79%

TURFLYNX, LDA

GOLMOW

--

224.291,09

FEDER

100.930,99

79%

RIBEIRO ESTEVES - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
LIMITADA

Vale Internacionalização para a Ribeiro Esteves

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

79%

MOREIRA & SERRANO, LDA

CROSSING BOUNDARIES - Fora da Norma, a Norma somos nós

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

LUIS ALEXANDRE SOITINO CARRILHO - ASSISTÊNCIA
Estratégia de Internacionalização da Vetsul
VETERINÁRIA, LDA

--

19.200,00

FEDER

14.400,00

79%

FEELCORK, LDA

Feelcork - Vale Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CARENAVIG, LDA

Carenavig - Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

FITA PRETA, VINHOS LDA

Fita Preta para o Mundo

--

232.098,23

FEDER

104.444,20

79%

CONSULAI, CONSULTORIA AGRO-INDUSTRIAL LDA

Internacionalização CONSULAI. Apoio ao Investimento em Portugal
-e em Países de Língua Portuguesa.

291.405,00

FEDER

131.132,25

79%

LIGHT2LIFE - LIGHTING DESIGN, UNIPESSOAL LDA

Light to World

--

197.822,63

FEDER

89.020,18

Análise de Mercados internacionais de elevado potencial

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

Estudo prospectivo de caracterização de mercado - Estremadura
espanhola

--

18.950,00

FEDER

14.212,50

InterNedphyl

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

79%

79%
79%
79%

BLOUSENSES - EVENTOS, ANIMAÇÃO E TURISMO,
SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA
C.A.A. - CENTRO AUDITIVO DO ALENTEJO,
COMÉRCIO DE PRÓTESES AUDITIVAS LDA
NEDPHYL - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, FARMACÊUTICOS E AFINS, S.A.

País |
Country

76.680,61

--

79%

Data Fim |
Finish Date

FEDER

Wines for You

79%

Data Início |
Start Date

170.401,36

WINTRADING LDA

79%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

--

79%

79%

Objetivo Temático | Thematic
Objective

79%

Privado

Vale Internacionalização de Virginia Maria Silva Carreira Botequim --

16.000,00

FEDER

12.000,00

79%

KONZEPTOURS, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Konzeptours

--

112.745,77

FEDER

50.735,60

79%

GET HIGH, LDA

FLYING AROUND THE WORLD

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

ACOROLA - TINTAS E PRODUTOS INDUSTRIAIS,
LIMITADA

ACOROLA: historia e experiencia aliada a novos mercados de acção --

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

GROWING SEEDS, LDA

Internacionalização da empresa Growing Seeds

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

79%

TEMOS TALENTOS - ENSINO E FORMAÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

TEMOS TALENTO INTERNACIONAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CORTES DE CIMA, S.A.

A Verdadeira Tradiçao dos vinhos e Azeites do Alentejo

--

256.368,75

FEDER

115.365,94

79%

HIDRO - IBÉRICA - ESTUDO E MONTAGEM DE
REGAS, LIMITADA

--

19.750,00

FEDER

14.812,50

79%

ENTRADA ESSENCIAL UNIPESSOAL LDA

Prospeção e presença em mercados internacionais,
nomeadamente Marrocos e Angola
Prospeção e captação de novos clientes em mercados externos
para a Entrada Essencial

--

19.250,00

FEDER

14.437,50

63

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

ALT20-01-0752-FEDER-011515

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-011867

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-011945

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0752-FEDER-012135

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0752-FEDER-012292

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0752-FEDER-012785

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-012800

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-012836

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-012851

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-012895

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-012907

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-012911

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

SABORES DE BARRANCOS - TRANSFORMAÇÃO
ARTESANAL DE PORCO PRETO, LDA

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

79%

OCEAN MIRACLE, LDA

Internacionalização Golf Tour Portugal

--

324.435,00

FEDER

145.995,75

79%

MIGUEL LOURO LDA

Miguel Louro Wines - International Market

--

159.795,00

FEDER

71.907,75

--

417.755,00

FEDER

--

151.900,00

--

79%

79%

79%

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
oferta de Kits de cirurgia Blocomed, apostando em fatores
BLOCOMED, LDA
dinâmicos de competitividade e em modelos empresariais
inovadores com vista a pr
Promover a competitividade de vinhos de qualidade superior da
QUINTA DO ZAMBUJEIRO, PRODUÇÃO E COMÉRCIO Quinta do Zambujeiro, através de uma estratégia sustentada de
DE VINHOS, UNIPESSOAL LDA
internacionalização ? consolidação e penetração em novos
mercados.
INTERTRÁFEGO TIR - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS,
Intertrafego Global
LIMITADA

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

2015/09/23

2017/09/22

Portugal

2015/11/26

2017/11/25

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

187.989,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

FEDER

68.355,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/15

2017/09/14

Portugal

448.290,00

FEDER

201.730,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/19

2017/09/18

Portugal

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

79%

GOBIERNA TI PORTUGAL, LDA

PPM Coachers 2.0

--

349.780,32

FEDER

157.401,14

79%

VERTEQUIP - EQUIPAMENTOS E TRABALHOS
VERTICAIS, S.A.

STEP Beyond Borders

--

213.234,13

FEDER

95.955,36

79%

NUTRIPRADO, LDA

Internacionalizar Para Crescer, Diversificar e Inovar

--

179.248,75

FEDER

80.661,94

79%

MDSS - META DOCUMENTS SYSTEMS, LDA

581.983,76

FEDER

261.892,69

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

FAIRFRUIT PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

511.095,25

FEDER

229.992,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

WE FUND - CONSULTORIA EMPRESARIAL, LDA

Globalização da WEFUND

--

303.255,00

FEDER

136.464,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-012943

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

GETSOCIAL, S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global, por via da
aposta em fatores imateriais de competitividade, nomeadamente
ao nível da Internacionalização

--

80.500,00

FEDER

36.225,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-012944

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

GLOBAL EYE - CONSULTORES DE GESTÃO,
UNIPESSOAL LDA

Olhar Global sobre o Mundo Rural

--

441.117,03

FEDER

198.502,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/17

2017/12/16

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-012946

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

RISCA GRANDE, LDA

A Risca Grande pretende, com este projeto, reforçar a sua
presença, a sua marca e a sua competitividade nos mercados
internacionais.

--

169.847,03

FEDER

76.431,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/29

2018/09/28

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-012951

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

DENTAVIS - CLÍNICA DE AVIS, LDA

Projeto de Internacionalização Dentavis

--

281.205,00

FEDER

126.542,25

2017/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

QUINTA DA PLANSEL - SOCIEDADE VITIVINÍCOLA,
LDA

Vinhos do Terroir Alentejano para o Mundo

--

113.556,88

FEDER

51.100,60

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-012973

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

VINISOL-SOCIEDADE VINICOLA DO RIBATEJO LDA

Internacionalizar Vinisol Desenvolvimento e aplicação de novo
modelo empresarial para a internacionalização

--

367.394,37

FEDER

165.327,47

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013025

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

IONCP, LDA

Commodities - Investimento do futuro

--

335.496,09

FEDER

150.973,24

2015/12/17

2018/12/16

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013113

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

MOBILWAVE - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA Consolidação do processo de internacionalização.

--

183.803,13

FEDER

82.711,41

2015/10/02

2018/10/01

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013127

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

Best Season - Agência de Viagens, Lda.

INTERNACIONALIZAÇÃO DA BEST SEASON ? AGÊNCIA DE VIAGENS
-DE INCOMING

568.650,00

FEDER

255.892,50

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013171

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

VELVET MED - HEALTHCARE SOLUTIONS, S.A.

Crescer e Internacionalizar a Velvetmed

--

634.339,40

FEDER

285.452,73

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013175

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

HERDADE DO FREIXO II, S.A.

Internacionalização dos produtos da Herdade do Freixo II, SA

--

541.831,25

FEDER

243.824,06

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013178

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

EMVIAGEM, LDA

Internacionalizar Emviagem

--

423.078,76

FEDER

190.385,44

2016/01/01

2018/09/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013191

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

GFSC, S.A.

GFSC: a inovação do produto num sistema de futuro

--

138.895,00

FEDER

62.502,75

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013193

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

FULL VENTURES, LDA

Plano de Internacionalização

--

185.615,00

FEDER

83.526,75

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013282

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

GREENEDGE - BIOMASSA E ENERGIA, LDA

GreenEdge ECO PELETES

--

596.043,76

FEDER

268.219,69

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013320

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

COOPERATIVA AGRICOLA DE VIDIGUEIRA CRL

Projeto de internacionalização da Adega Cooperativa de Vidigueira --

250.627,50

FEDER

112.782,38

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013356

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

AUTENTIPERFECT SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S. A.

Mármores e Granitos de Portugal

--

325.650,00

FEDER

146.542,50

2015/12/18

2017/12/17

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013362

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

NTW - WEB TECHNOLOGY, LDA

Informação georreferenciada multi-fonte

--

300.190,00

FEDER

135.085,50

2016/03/31

2018/03/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013365

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

RITA ISABEL FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização RITA IF - CtrlIT/Serviços de Consultoria
Tecnológica e de Gestão

--

285.850,00

FEDER

128.632,50

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013370

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

IBERGLOBAL - PROJECTOS ELÉCTRICOS DE MÉDIA
TENSÃO, S.A.

Internacionalização da IBERGLOBAL

--

270.690,22

FEDER

121.810,60

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013382

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

VALAIR - AVIAÇÃO, LDA

Valair Global

--

590.605,00

FEDER

265.772,25

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013390

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

SOCIEDADE DE AGRO TURISMO PADAM, LDA

Turismo Rural de Eleição

--

120.290,94

FEDER

54.130,92

2015/12/21

2017/12/20

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013402

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

CCENERGIA, AUDITORIA E CONSULTORIA
ENERGÉTICA LDA

Primeira fase do processo de internacionalização da CCEnergia

--

354.745,62

FEDER

159.635,53

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013415

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

NAUTIALQUEVA - SERVIÇOS NÁUTICOS LDA

Amieira Internacionalizar

--

424.770,78

FEDER

191.146,85

2015/10/01

2018/03/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013425

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

CASAL BRANCO - SOCIEDADE DE VINHOS, S.A.

Vinhos com Tradição - Reconhecimento além fronteiras

--

202.950,00

FEDER

91.327,50

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013489

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

E.U. LIFE, LDA

Internacionalização 2016/2017

--

272.505,00

FEDER

122.627,25

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013497

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

T.R.FINO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Projeto de internacionalização da marca Bea & Izzy

--

482.075,00

FEDER

216.933,75

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013515

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

SOVIBOR - SOCIEDADE DE VINHOS DE BORBA, S.A.

Forte reforço da capacidade de internacionalização da SOVIBOR

--

91.830,00

FEDER

41.323,50

2015/12/19

2018/12/18

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013518

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

QUEIJARIA GUILHERME, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização dos Sabores de Serpa

--

199.700,00

FEDER

89.865,00

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013569

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

GRANDE ENSEADA - VINEYARDS AND WINE
INVESTMENTS, S.A.

Produção e Internacionalização de Vinhos de escelência

--

453.462,44

FEDER

204.058,10

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013587

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

LISBON ROOTS - TURISMO, LDA

Lisbon Roots - Lisboa em perspectiva

--

501.202,52

FEDER

225.541,13

2016/03/01

2018/11/01

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013605

Programa Operacional Regional do Alentejo

Do interior Alentejano para o Mundo

--

163.200,00

FEDER

73.440,00

2015/12/21

2017/12/20

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013653

Programa Operacional Regional do Alentejo

Internacionalização 2015/2017

--

124.105,14

FEDER

55.847,31

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013657

Programa Operacional Regional do Alentejo

--

102.165,00

FEDER

45.974,25

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013746

Programa Operacional Regional do Alentejo

--

456.615,00

FEDER

205.476,75

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013795

Programa Operacional Regional do Alentejo

--

432.679,38

FEDER

194.705,72

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013850

Programa Operacional Regional do Alentejo

--

161.959,65

FEDER

72.881,84

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013855

Programa Operacional Regional do Alentejo

--

459.299,12

FEDER

206.684,60

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013864

Programa Operacional Regional do Alentejo

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013893

Programa Operacional Regional do Alentejo

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-013937

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-014005

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-014006

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/21

2018/08/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-014018

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-014056

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/10/02

2017/10/01

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-014086

Programa Operacional Regional do Alentejo

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-014101

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-014233

Programa Operacional Regional do Alentejo

2016/02/28

2017/02/27

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-016086

Programa Operacional Regional do Alentejo

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

ALT20-01-0752-FEDER-012969

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/07/08

2017/07/07

Portugal

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%
79%
79%

HERDADE PERDIGÃO - EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E
VINÍCOLA, LIMITADA
SOCIEDADE AGRÍCOLA JOÃO TEODÓSIO MATOS
BARBOSA & FILHOS LDA
EMIÁTOMO - PROJECTOS E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LDA

Internacionalização de soluções inovadoras na área do eletronic e
-mobile-governement
Reforço da capacitação empresarial para a internacionalização
através da aposta em fatores imateriais de competitividade, com
-vista a potenciar o aumento da sua base e capacidade exportadora
que viabi

Globalização e Integração da EmiÁtomo em diferentes mercados
internacionais
Promoção do Produto BI Convergence2Utilities para a
Internacionalização da PowerData

79%

POWER DATA, LDA

79%

KBS - KLEYA BRANDING STUDIO, LDA

79%

DOMINANT SLICE LDA

79%

SERVIROAD TRADING, S.A.

79%

ALU-M - ALUMÍNIOS E PVC LDA

Alu-M Internacional

--

175.350,00

FEDER

78.907,50

79%

LITORALCOR, COMÉRCIO DE TINTAS LDA

Internacionalização Litoralcor

--

567.475,00

FEDER

255.363,75

79%

IMPLACÁVEL AROMA UNIPESSOAL LDA

Reforço da Presença Internacional da Implacável Aroma

--

217.930,00

FEDER

98.068,50

79%

HERDADE DE COELHEIROS, LDA

Internacionalização Vinhos de excelência

--

265.650,00

FEDER

119.542,50

BLOCO B - MÁRMORES, INERTES E CONSTRUÇÃO,
LDA
MONTE DAS LOUZEIRAS, PRODUÇÃO AGRÍCOLA,
LDA

Bloco B 2018 - Rumo à diversificação de mercados e ao
crescimento

--

306.255,02

FEDER

137.814,76

Gota & Monte das Louzeiras - Internacionalizar produtos de eleição --

388.789,69

FEDER

174.955,36

79%

EMPÓRIO- S - TRADING COMPANY, LDA

SABINO: UMA MARCA NACIONAL PARA O MUNDO

--

441.778,13

FEDER

198.800,16

79%

ARGO BAUM TECH PRECISION, LDA

Projeto de Internacionalização da empresa

--

482.228,00

FEDER

217.002,60

79%

SANTOS & SEIXO - WINE EXPORT, LDA

Internacionalização dos Vinhos da Santos e Seixo

--

193.486,76

FEDER

87.069,04

79%

WISE_UP, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

The Destination: Weddings in Portugal+

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

FINEBERRIES, UNIPESSOAL LDA

Preparação de Plano de Internacionalização da Fineberries

--

19.350,00

FEDER

14.512,50

79%
79%

Internacionalização KBS
Entrada nos mercados externos e criação de um novo modelo de
negócio internacional.
Plano de Ação para a descentralização com aposta em novos
mercados

64

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

ALT20-01-0752-FEDER-016189

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-016263

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-016287

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-016298

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-016300

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-016931

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-017056

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-017121

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-017212

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-017233

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-018443

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-018455

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-018484

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-018578

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-018639

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-018683

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019010

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019036

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019053

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019171

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019324

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019696

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019697

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019712

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019720

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019735

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019741

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019796

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019837

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019889

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019970

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-019976

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020030

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020038

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020083

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020108

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020174

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020205

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020223

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020261

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020268

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020270

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020274

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020276

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020421

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020425

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020435

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020498

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020540

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020550

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020558

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020560

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020567

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020583

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020621

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020647

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020672

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020747

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020778

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020790

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020800

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020814

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020857

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

TUTIVETE, LDA

consultoria para estudos de mercado, participações em feiras,
alojamento, aluguer de espaços e equipamentos

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

METALVIÇOSA, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, LDA

Estudo do Mercado Internacional da Pedra Natural

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

79%

ITST SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA

ITST Internacionalização

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

REACHVALUE - INVESTIMENTS, UNIPESSOAL LDA

Preparação para a Internacionalização da Reach Value

--

19.150,00

FEDER

14.362,50

79%

DMC-SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

--

18.750,00

FEDER

14.062,50

79%

IDS INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIMENTO SAÚDE,
LDA

Prospeção de clientes em mercados externos para inicio de
internacionalização da DMC
Exploração de mercados internacionais através de viagens e
estudos de mercado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

BIOSKY, LDA

Promover Turismo Astrónomo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

OYO - Organize Your Office

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

Vale Internacionalização - ECN

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

Internacionalização CRPortalegre

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%
79%
79%

MÁRIO MOURA - NEW BUSINESS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA
ETAPAS & CENÁRIOS - PROJECT AND BUSINESS
CONSULTING LDA
CENTRO DE RADIODIAGNÓSTICO DE PORTALEGRE
LDA

79%

SÉCULO DE GÉNIOS - LDA

Seculo de Génios Vale Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

GO BIZ, VIAGENS E TURISMO, S.A.

Go Biz - Prestação de serviços de incoming para Meetings e Events --

593.360,32

FEDER

267.012,14

79%

ITERP - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA

Internacionalização da ITERP

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

JMSI - Internacionalização (Angola e Moçambique)

--

19.880,00

FEDER

14.910,00

Internacionalização Fercarnes

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%
79%

JMSI - JOSÉ MADEIRA, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL LDA
FERCARNES-FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE CARNES
REGIONAIS, LDA

79%

SOCIEDADE AGRICOLA INFANTE DA CAMARA LDA

Estratégia de Internacionalização da SAIC

--

19.250,00

FEDER

14.437,50

79%

J. A. RAMOS, LIMITADA

GO ABROAD

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

GOLF AGENT, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE GOLFE, UNIPESSOAL, LDA

Internacionalização MyGolf

--

358.910,00

FEDER

161.509,50

79%

GOMES & FERNANDES, LDA

Plano de Marketing internacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

IDEIAMAGENTA - LDA

Internacionalização de Ideiamagenta, Lda.

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

79%

BITEKFOOD, LDA

Internacionalização - Creative FooD, Services and Design

--

502.238,17

FEDER

226.007,17

79%

H.UVA, S.A.

H.UVA, S.A ? Projeto de Internacionalização 2016/2018

--

111.800,00

FEDER

50.310,00

79%

MEDITOR DAS, LDA

Internacionalização - MEDITOR DEFENSE & AEROSPACIAL
SOLUTIONS

--

373.143,88

FEDER

167.914,75

79%

CASA AGRÍCOLA ALEXANDRE RELVAS, LDA

Da Herdade de São Miguel para o Mercado Internacional

--

371.067,24

FEDER

166.980,26

79%

MANZWINE, LDA

Expansão e diversificação da Manzwine nos mercados externos

--

370.887,50

FEDER

166.899,38

79%

DESIMETAL - COMPANHIA DE METAIS, LDA

DESIMETAL GLOBAL

--

440.162,50

FEDER

198.073,13

79%

ECO-NUTRACEUTICOS, S.A.

Estratégia de diversificação da Econutraceuticos

--

850.660,00

FEDER

382.797,00

79%

GOLDENLEVEL LDA

Internacionalização Golden Level

--

157.002,88

FEDER

70.651,29

79%

HVA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, CAÇA E TURISMO
RURAL DO ALENTEJO LDA

Internacionalização da Herdade Vale da Arca

--

472.518,75

FEDER

212.633,44

79%

PINEFLAVOUR, LDA

Internacionalização PineFlavour - Pine Nuts from Portugal

--

387.351,25

FEDER

174.308,06

79%

ELLIPSE DREAM - UNIPESSOAL LDA

Ellipse Dream Global

--

215.635,00

FEDER

97.035,75

PADARIA ARGUELLES - INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO
E PASTELARIA REGIONAL LDA
NOBLE MINERAL, THE ORIGINAL PORTUGUESE
MARBLE, LDA

Estratégia de entrada e presença em Mercados Externos da
-Arguelles
Projecto Internacionalização_ Diversificação de Mercados e Canais
-de Comercialização

179.165,00

FEDER

80.624,25

1.024.525,00

FEDER

461.036,25

79%

A.V.B. - ANTÓNIO VELHO BRAVO - ALUMÍNIOS LDA

AVB - uma visão internacional

--

400.662,50

FEDER

180.298,13

79%

SOCIAL IMPACTRIP, LDA

impacTrip - turismo solidário

--

79.580,00

FEDER

35.811,00

79%

GARRICI, LDA

Fortalecer a marca Artipel

--

131.700,00

FEDER

59.265,00

79%

4U2 GO, UNIPESSOAL LDA

4U2GO INTERNACIONALIZAÇÃO

--

221.212,20

FEDER

99.545,49

79%

EM CAMPO - ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL
LDA

My Camp - Prospeção e Promoção Internacioanal

--

38.385,00

FEDER

17.273,25

79%

AQUAGRI IIM - INTERNATIONAL IRRIGATION
MANAGEMENT, LDA

Internacionalização dos produtos (sistema de apoio à decisão - SSD
- MyIrrigation e ferramentas de e-learning, e
-instrumentos/equipamentos de medição) da Aquagri IIM Lda nos
mercados de Espanha, Áustr

182.817,80

FEDER

82.268,01

Projeto de internacionalização da Expertax

--

108.187,20

FEDER

48.684,24

Projeto de Internacionalização ZenSystems

--

277.390,00

FEDER

124.825,50

79%
79%

79%
79%

EXPERTAX - SOLUÇÕES DE GESTÃO E FISCALIDADE,
LDA
ZENSYSTEMS - CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
SYSTEMS, LDA

79%

ALENDOC - UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização - Alendoc

--

293.723,88

FEDER

132.175,75

79%

JONICSUN PT, LDA

Projeto de Internacionalização - Jonicsun

--

724.206,26

FEDER

325.892,82

79%

NUTRADVANCE II, LDA

Implementação e Crescimento de estratégias internacionais

--

318.396,26

FEDER

143.278,32

79%

SODARCA - TURISMO E CAÇA LDA

SODARCA - Turismo cinegético no Alentejo

--

333.760,00

FEDER

150.192,00

79%

EUROPADEL, LDA

Actuação em Mercados Internacionais

--

493.032,23

FEDER

221.864,50

79%

PORTEE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA

Internacionalização da CSV

--

754.105,00

FEDER

339.347,25

79%

TOPGRID ENERGY SOLUTIONS, LDA

Internacionalização da TopGrid

--

259.402,50

FEDER

116.731,13

79%

VISTA DESTINATION MANAGEMENT COMPANY LDA Projeto de expansão de internacionalização da VISTAdmc

--

216.287,50

FEDER

97.329,38

79%

EASYAIM, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização de simuladores de tiro tecnologicamente
criativos e inovadores

--

530.801,67

FEDER

238.860,75

79%

ELEGANTE INTUIÇÃO UNIPESSOAL LDA

YourStyle - Personal Stylist Digital

--

259.800,00

FEDER

116.910,00

79%

HERDADE DA AJUDA NOVA - SOCIEDADE AGRÍCOLA,
Reforço da atividade de internacionalização da Herdade da Ajuda
UNIPESSOAL, LDA

--

107.475,50

FEDER

48.363,98

79%

SETENTA E TRÊS MIL E CEM, LDA

Marleting Internacional Biounidade

--

228.730,00

FEDER

102.928,50

79%

VESTÍGIOS & LUGARES - CONSTRUÇÕES, LDA

Projeto de Internacionalização- VESTÍGIOS&LUGARES

--

340.640,00

FEDER

153.288,00

79%

TERRAS DE ALTER II, DISTRIBUIÇÃO, LDA

RETOMAR O CRESCIMENTO DAS VENDAS E DAS EXPORTAÇÕES

--

364.005,00

FEDER

163.802,25

Projeto de Internacionalização - Aparroz

--

295.975,63

FEDER

133.189,03

Coteis - Internacionalizar para crescer

--

88.115,00

FEDER

39.651,75

79%
79%

APARROZ - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE
ARROZ DO VALE DO SADO LDA
COTEIS - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROALIMENTAR LDA

79%

USYNORMA LDA

Usynorma

--

486.255,00

FEDER

218.814,75

79%

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS CINCO MONTES, S.A.

Do Monte para o Mundo

--

139.103,38

FEDER

62.596,52

79%

ILVS INDUSTRIA DE LICORES, LDA

Brandymel - O licor alternativo

--

112.211,50

FEDER

50.495,18

79%

SATELITE DOS SABORES, UNIPESSOAL, LDA.

Capacitação da empresa para a internacionalização por via da
valorização dos fatores imateriais de competitividade, apostando
no desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais e
processos d

--

393.287,50

FEDER

176.979,38

79%

AGROSPORT - PRODUTOS EQUIPAMENTOS E
TÉCNICA AGRÁRIA LDA

Dinamização Internacional da componente industrial da Agrosport --

109.365,00

FEDER

49.214,25

79%

EDUAL - SOCIEDADE AGRÍCOLA DO GUADIANA, S.A. EDUAL: A Internacionalização da Sociedade Agrícola

110.910,00

FEDER

49.909,50

--

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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03-Reforçar a competitividade das
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PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
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Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/02/06

2017/02/05

Portugal

2016/01/07

2017/01/06

Portugal

2016/02/04

2017/02/03

Portugal

2016/07/14

2017/07/13

Portugal

2016/07/05

2017/07/04

Portugal

2016/04/02

2017/04/01

Portugal

2016/04/19

2017/04/18

Portugal

2016/03/17

2017/03/16

Portugal

2016/04/12

2017/04/11

Portugal

2016/04/12

2017/04/11

Portugal

2016/06/09

2017/06/08

Portugal

2016/09/07

2018/09/30

Portugal

2016/06/09

2017/06/08

Portugal

2016/06/16

2017/06/15

Portugal

2016/06/19

2017/06/18

Portugal

2016/07/15

2017/07/14

Portugal

2016/07/06

2017/07/05

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/06/15

2017/06/14

Portugal

2016/07/14

2017/07/13

Portugal

2016/11/01

2018/11/30

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/04/12

2018/04/11

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/11/01

2018/06/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/09/26

2018/09/25

Portugal

2016/08/09

2018/07/31

Portugal

2016/05/09

2018/05/08

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/09/08

2018/09/30

Portugal

2016/12/15

2018/12/14

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

2016/12/15

2018/12/14

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/05/25

2018/05/24

Portugal

2016/08/13

2018/08/12

Portugal

65

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

ALT20-01-0752-FEDER-020923

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-020925

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021049

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021052

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021076

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021092

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021132

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021193

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021287

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021388

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021404

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021423

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021424

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021546

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021566

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021610

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021633

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021643

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021681

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021745

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021762

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-021768

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

306.780,00

FEDER

138.051,00

2018/05/31

Portugal

257.706,00

FEDER

115.967,70

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

OX Portugal - internacionalização

--

281.858,88

FEDER

126.836,49

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

--

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2017/09/11

2019/09/10

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/08/01

2018/07/02

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/08/25

2018/09/30

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/29

Portugal

--

81.479,44

FEDER

36.665,75

79%

APTOIDE, S.A.

APTOIDE GLOBAL - Aptoide's Strategy Worldwide

--

437.319,44

FEDER

196.793,75

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

VINHOS DA CAVACA DOURADA S.A.

Internacionalização do portefólio dos vinhos e produtos vínicos da
VCD, com diversificação dos países alvo de exportação e atingir os -50% de exportações

175.635,00

FEDER

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

Projeto de Internacionalização - CEDROS

--

295.830,00

Projecto de Internacionalização da Advantis

--

Projeto de Internacionalização SPIRA

79%

MANUEL BRIGIDA & FILHOS, LIMITADA

Manuel Brígida Internacionalização

--

358.168,75

FEDER

161.175,94

79%

MAIN SERVICE, LDA

IN-ternacionalizar EX-colónias

--

80.185,65

FEDER

36.083,54

79%

SUMMERSURPRISE, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização do Pé no Monte Turismo Rural

--

60.768,75

FEDER

27.345,94

79%

VALE DA ROSA - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

Plano Estratégico de Promoção Internacional da Marca Vale da
Rosa 2016-2018: Promover a notoriedade da marca nos mercados -externos

426.802,50

FEDER

192.061,13

ROBCORKWORLD

--

371.510,00

FEDER

167.179,50

BWTC Market Experience

--

206.845,00

FEDER

93.080,25

79%

2018/05/31

133.123,50

Internacionalização de Serviços de Contabilidade

ROBCORK - VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS DE
CORTIÇA, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
BWTC - WORLDWIDE TRADING AND CONSULTING,
UNIPESSOAL LDA

2016/06/01

FEDER

VELEZ PINTO & FILHOS, LDA

79%

Portugal

Portugal

79%

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

2018/08/31

2018/08/31

251.206,88

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

2016/09/01

2016/09/01

FEDER

79%

País |
Country

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

558.237,50

79%

Data Fim |
Finish Date

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

--

79%

Data Início |
Start Date

79.035,75

AsfertglobalInternacional

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

Prioridade de Investimento | Investment Priority

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ASFERTGLOBAL, LDA

CENTRAJUSTE - CENTRO DE ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS, ORGANIZAÇÕES
E SISTEMAS LDA
ADVANTIS SOLUTIONS - TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, LDA
SPIRA - REVITALIZAÇÃO PATRIMONIAL, UNIPESSOAL
LDA
OUTDOOR SINGULAR XPERIENCE PORTUGAL,
UNIPESSOAL LDA

Objetivo Temático | Thematic
Objective

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

79%

79%

TECLA BINÁRIA - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Tecla Binária

--

329.830,00

FEDER

148.423,50

79%

D, F, J VINHOS, S. A.

Alargamento e Reforço da Capacidade de Internacionalização da
DFJ Vinhos

--

607.362,50

FEDER

273.313,13

79%

TPRO - TECHNOLOGIES, LDA

Expansão de mercado para Espanha

--

25.350,00

FEDER

11.407,50

79%

IVO GARCIAS - SOCIEDADE DE EMBALAGENS, LDA

Internacionalização da Ivo Garcias - Sociedade de Embalagens, Lda. --

129.600,00

FEDER

58.320,00

79%

SUPERFLAVOUR, LDA

Internacionalização - Superflavours

--

504.405,00

FEDER

226.982,25

79%

WORLD SKILLS - LDA

World Skills - Plataforma Tecnológica para Turismo de Natureza

--

252.752,50

FEDER

113.738,63

79%

PINETREE CONSTRUÇÕES, LDA

Internacionalizar o GreenConceptBuild

--

362.011,10

FEDER

162.905,00

79%

PONTE ROMÃO, AZEITES E AZEITONAS, LDA

Internacionalização da Ponte Romão

--

263.143,42

FEDER

118.414,53

133.608,95

FEDER

60.124,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

179.909,38

FEDER

80.959,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/03

2019/05/02

Portugal

104.338,00

FEDER

46.952,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

1.095.113,46

FEDER

492.801,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/22

2018/09/21

Portugal

608.775,00

FEDER

273.948,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

696.212,50

FEDER

313.295,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

79%

VBB, UNIPESSOAL, LDA

Fora - Internacional

A VBB através da sua marca FORA tem como objetivo promover a internacionalização
daquela que é a primeira marca de óculos de sol 100% nacional. Pretende-se
internacionalizar a marca com a venda para os retalhistas dos mercados de
destino.Com isto, espera-se alcançar um rácio de exportações de 40%.

79%

MAGIAS CÚMPLICES, LDA

Internacionalização do TCG4All

Internacioncalização do portal Web MTG4All.

ALT20-01-0752-FEDER-022283

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0752-FEDER-022397

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0752-FEDER-022537

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

GRANACER - ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

Granacer Internacionalização

ALT20-01-0752-FEDER-023091

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

PKNOA, S.A.

Disruptive Global High Performance Big Data Software Stack

ALT20-01-0752-FEDER-024380

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALERTMOMENTS - UNIPESSOAL LDA

Alertmoments Global

ALT20-01-0752-FEDER-024442

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SHAP2SEA - SHAPERS FACTORY BOARD AND BLANK
Shap2Sea Internacional
MANUFACTURERS LDA

ALT20-01-0752-FEDER-024530

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

OUSAR SOMAR, UNIPESSOAL LDA

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0752-FEDER-024755

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0752-FEDER-024757

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0752-FEDER-024762

ALT20-01-0752-FEDER-024602

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

O objetivo da Granacer é o de aumentar as vendas internacionais através do reforço nas
ações de prospeção aos mercados, na participação em feiras/eventos da
especialidade,na aposta no Marketing internacional, em suma na promoção e
divulgação internacional das marcas que comercializa.
O projeto visa a internacionalização do PKNOA, uma aplicação disruptiva global de
elevada performance na área do Big Data apresentando uma solução de software full
stack
A Alertmoment tem como foco a comercialização, a inovação e a investigação cientifica
na área da saúde. Com este projeto a pretende- se a penetração em 5 novos mercados,
através da prospeção e da presença nos principais eventos internacionais relevantes
para a entrada do produto nestes mercados.
A Shap2Sea fabrica Pranchas para Surf e está a diversificar a produção com introdução
de Asas para Kitesurf.Com este projeto o objetivo é abrir mercados internacionais para
esses produtos e criar uma estrutura comercial própria, orientada para o trabalho
internacional.

Internacionalização da Ousar Somar

Suporte à expansão internacional da Inovação da empresa.

652.305,00

FEDER

293.537,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/02

2019/04/30

Portugal

International Smart Agro processes

A empresa está a investir na criação de um modelo de prestação de serviços de elevado
conteúdo tecnológico, suportada em ciência e na tecnologia mais recente.Pretende-se
criar as condições para internacionalizar essa atividade, através da abertura de
mercado em 3 países na Europa e América do Sul.

224.059,38

FEDER

100.826,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

O presente projeto visa potenciar a internacionalização da empresa, desenvolvendo um
conjunto de ações assentes nas marcas a promover no panorama internacional,
promovendo os seus produtos, nomeadamente os medicamentos inovadores e
diferenciadores, destinados à saúde veterinária e humana.

236.018,88

FEDER

106.208,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

842.569,89

FEDER

379.156,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

264.612,17

FEDER

119.075,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

917.531,06

FEDER

412.888,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

233.905,00

FEDER

105.257,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

315.668,06

FEDER

142.050,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

1.041.168,06

FEDER

468.525,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

161.175,00

FEDER

72.528,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

157.633,82

FEDER

70.935,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

317.852,50

FEDER

143.033,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

AGROINSIDER, LDA

79%

KIMISCIENCES - PHARMACEUTICALS
MANUFACTURING, LDA

KimiSciences - Internacionalização

79%

BRINOVA - BIOQUÍMICA, LDA

Internacionalização de Produtos Farmacêuticos Veterinários
Inovadores

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SUNCREATIONS, LDA

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

LABCOCO, LDA

ALT20-01-0752-FEDER-024820

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

REYNOLDS WINE GROWERS, S.A.

ALT20-01-0752-FEDER-024831

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

FERLA, LDA

ALT20-01-0752-FEDER-024835

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

YOOUPCHANNEL, UNIPESSOAL LDA

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ESTABELECIMENTOS MANUEL DA SILVA TORRADO &
A Internacionalização da EMS Torrado
CA (IRMÃOS) S.A.

ALT20-01-0752-FEDER-024866

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA ENCOSTA DO GUADIANA Plano de Internacionalização da Soco. Agrícola Encosta do
LDA
Guadiana 2016/2018

ALT20-01-0752-FEDER-024936

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SMSPT - SALES & MARKETING SERVICES,
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da PSMS

ALT20-01-0752-FEDER-024945

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ADEGA DE PORTALEGRE WINERY - APW, LDA

Internacionalização

Este projecto tem como objectivo a promoção e penetração das marcas da Adega de
Portalegre Winery em mercados externos estratégicos, devidamente identificados, e,
promovendo igualmente a tipicidade dos vinhos DOC Portalegre.

82.998,64

FEDER

37.349,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-024968

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

THE AUDIOVISUAL COMPANY (DPTC) DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS TÉCNICOS E
CONSULTORIA, S.A.

TAC - Internacionalização

A The Audiovisual Company é uma empresa que garante a integração de serviços
associados às infraestruturas audiovisuais, apostando com o presente projeto na
expansão da sua atividade para os mercados do Irão, Gana, Nigéria, Costa do Marfim e
Camarões.

972.056,23

FEDER

437.425,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-024993

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ANDERMARCE, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização - Andermarce

O presente projeto de Internacionalização pretende a implementação de um Programa
de Fidelidade, associado a um projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo e
Qualificação para quatro países europeus e dois americanos.

613.162,78

FEDER

275.923,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/10

2019/04/09

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

Projeto de Internacionalização- CORREIA

O presente projeto de Internacionalização pretende a implementação de uma Base
Única, uma Interface de Gestão no ato da efetivação do contrato de financiamento do
automóvel, associado a um projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo e
Qualificação para países da Europeus e Sul Americano.

590.862,78

FEDER

265.888,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-024737

ALT20-01-0752-FEDER-024843

ALT20-01-0752-FEDER-025002

79%

CORREIA SILVA MOREIRA, LDA

A Brinova de forma a projetar internacionalmente os seus produtos e as suas Marcas,
apostará na implementação de um projeto de Internacionalização, no valor de
878.234,94?, direcionado para um conjunto de sete mercados externos de elavada
potencial, na Europa, América do Norte e América Latina.
Com uma estratégia delineada de internacionalização pretende-se estruturar uma
Plano de internacionalização - Dinamização de mercados externos capacidade exportadora de serviços de energéticos, representados no aproveitamento
com potencial de crescimento - Viana do Alentejo
das potencialidades energéticas na fonte solar, em mercados externos (Colômbia,
Marrocos, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe).
A Labcoco, com o intuito de potenciar nos mercados externos as suas linhas de
produtos e as suas marcas, irá implementar um projeto de investimento em
Internacionalização dos Produtos Derivados de Coco da Labcoco
internacionalização, no valor de 980.913,08?, para os mercado de: Espanha, Itália,
França, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Dinamarca, EUA e Canadá.
A Reynolds Wine Growers pretende reforçar o seu posicionamento e quota de mercado
em mercados onde já tem uma presença com alguma relevância e introduzir os seus
Afirmação Internacional da Marca Reynolds no segmento Premium
vinhos em novos mercados que representam uma oportunidade interessante para o seu
crescimento e diversificação.
Prestação de serviços de educação à distância por uma plataforma de e-learning para
Internacionalização - Ferla
empresas e particulares que pretendam modelos de educação mais eficazes e
económicos.
Pretende-se a criação de uma rede social/e-marketplace web-based, que serve para a
comercialização não só de conteúdos online, como também de produtos que as marcas
Internacionalização - Yooup Channel
pretendam. Para além dos investimentos em qualificação de fatores imateriais de
competitividade e internacionalização.
A empresa apresenta um projecto de internacionalização, referente à comercialização
de Azeite, com entrada em novos mercados, apostando em novas tecnologias
(ferramentas de marketing digital), realizando acções de contacto e participação em
feiras, de modo a consolidar a marca a nível internacional.
A SAEG é responsável pela produção e comercialização de vinhos do Alentejo desde
2002. Em 2015, 61% das suas vendas foram destinadas ao mercado de exportação.
Com este projeto pretende iniciar exportações em seis novos mercados e aumentar
vendas nos mercados para os quais já exporta atualmente.
O presente projeto tem como finalidade valorizar os fatores imateriais de
competitividade da PSMS com vista a potenciar a sua competitividade e presença no
mercado global de modo a aumentar a sua capacidade exportadora.
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O presente projeto pretende a implementação de uma Unidade de Produção,
Comercialização e Desenvolvimento de Gelados Funcionais inovadores em Montemor-oNovo, a WOI Whey On Ice, Lda; num total três candidaturas: Empreendedorismo,
Qualificação e Internacionalização.
Este projeto de Internacionalização pretende a implementação de uma Start Up com
uma plataforma online de desenho interativo para os mercados Europeu, Americano e
Asiático;complementada pela submissão de dois projetos de Empreendedorismo
Qualificado e Criativo (já submetido) e Qualificação.
Dado que Portugal é um país de forte tradição vitivinícola e turística, a Glorymountain,
irá apostar na internacionalização do Hotel Vínico Casa 1927 e dos vinhos de marca
própria, nos mercados da China, EUA, Canadá, Brasil, Índia e Europa (Alemanha, França,
Suíça, Bélgica, Holanda).
Preparar a SGO para uma actividade sustentada e crescente em mercados
internacionais com enfoque na comercialização dos produtos de caixilharia em PVC,
alumínio e aço inox que fabricará na sua nova unidade industrial equipada com
tecnologia de ponta.
Através deste projeto a Cenário Mítico pretende reforçar a sua capacidade empresarial,
com vista à promoção do turismo e património português e potenciar as exportações
através do desenvolvimento de novos modelos empresariais e de qualificação para a
internacionalização dos produtos /serviços.

ALT20-01-0752-FEDER-025003

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0752-FEDER-025011

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALEXANDRE CHAVES, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização - Alexandre Chaves

ALT20-01-0752-FEDER-025063

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CASA DE 1927, UNIPESSOAL LDA

Glorymountain - Internacionalização

ALT20-01-0752-FEDER-025077

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SGO - SOCIEDADE GESTORA DE OBRAS LDA

Actuação Competitiva em Mercados Internacionais da SGO

ALT20-01-0752-FEDER-025106

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CENÁRIO MÍTICO - HOTELARIA E EXPLORAÇÃO
TURÍSTICA, LDA

Cenário Mítico Internacional

ALT20-01-0752-FEDER-025139

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

JULIO BASTOS, LDA

Consolidação dos Vinhos Dona Maria nos Mercados Internacionais Julio Bastos, Vinhos alentejanos com tradição

ALT20-01-0752-FEDER-025175

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

RG - HERDADES DO MONTE NOVO E CONQUEIRO PRODUTOS DE QUINTA, VINHOS E AZEITES DO
ALENTEJO ACE

Das Herdades do Monte Novo e Conqueiro, para os mercados
internacionais.

ALT20-01-0752-FEDER-025176

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ONSUN ENERGY SOLUTIONS, LDA

Energia e Eficiência Internacional

ALT20-01-0752-FEDER-025178

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SOCIEDADE AGRICOLA DA HERDADE DE TORRE DE
CURVO, LDA

Das vinhas da Herdade, para os cálices do mundo.

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

SCORPIONBONUS - LDA

A ScorpionBonus é uma empresa dedicada à venda de serviços e
produtos de segurança informática, sendo a principal função,
garantir a maior segurança dos seus clientes relativamente à
informação que es

ALT20-01-0752-FEDER-025274

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

PRIME CHEESE - RESERVA ALENTEJANA, LDA

Herdade das Pintas - Produtos Gourmet

ALT20-01-0752-FEDER-025287

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

BIRB, UNIPESSOAL LDA

BIBR: Equestrian Business Innovation

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0752-FEDER-025302

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

FRISOS E ACANTOS - UNIPESSOAL LDA

Frisos e Acantos Global

ALT20-01-0752-FEDER-025309

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

WATTGUARD PORTUGAL , S.A.

Wattguard South

ALT20-01-0752-FEDER-025339

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

WILDSTONE - ROCHAS ORNAMENTAIS S.A.

Internacionalização e Valorização da Pedra Portuguesa

ALT20-01-0752-FEDER-025418

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

RECOVERDE - GESTÃO DE RESÍDUOS, UNIPESSOAL
LDA

Expansão da atividade internacional da Recoverde

ALT20-01-0752-FEDER-025449

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

COMPENDIÓNAUTA, S.A.

EVAERO - Internacionalização na Aeronaútica

ALT20-01-0752-FEDER-025450

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

BICA DA MATINHA - AGROTURISMO, LDA

Bica da Matinha - Internacionalização

ALT20-01-0752-FEDER-025517

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SUBTLE ILLUSION - UNIPESSOAL LDA

Tradição Equestre Portuguesa na Europa

ALT20-01-0752-FEDER-025569

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

VERDE QUERIDO - LDA

Verde Querido_Internacionalização

ALT20-01-0752-FEDER-025607

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ENOLEA - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

Internacionalização da empresa Enólea

ALT20-01-0752-FEDER-025615

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

DISTRICAIA - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉS,
SIF ? Silveira?s Internacional Flavours
LDA

ALT20-01-0752-FEDER-025624

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

KUBOLOGY, LDA

Projeto de internacionalização MyKubo

ALT20-01-0752-FEDER-025627

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

AML-SAUVAT, LDA

AML-SAUVAT_Projecto Internacionalização

ALT20-01-0752-FEDER-025628

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ROCKAROMA, LDA

ROCKAROMA - Healthy Saltiness

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

MELODYSYMBOL, LDA

Melodysymbol 2017-2019: Plano Estratégico de Qualificação,
Capacitação e Internacionalização

ALT20-01-0752-FEDER-025686

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SERRANO MIRA - SOCIEDADE VINÍCOLA, S. A.

ALT20-01-0752-FEDER-025728

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0752-FEDER-025741

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0752-FEDER-025776

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0752-FEDER-025927

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ASOMA, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da ASOMA

ALT20-01-0752-FEDER-025951

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

FEARLESS MOUNTAIN UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Fearless Mountain

ALT20-01-0752-FEDER-025975

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

MOODMINT LDA

Moodmint- Internacional

ALT20-01-0752-FEDER-025191

ALT20-01-0752-FEDER-025298

ALT20-01-0752-FEDER-025652

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

662.855,00

FEDER

298.284,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

544.000,63

FEDER

244.800,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

93.636,08

FEDER

42.136,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

297.994,00

FEDER

134.097,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

161.002,50

FEDER

72.451,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

256.072,50

FEDER

115.232,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

111.300,00

FEDER

50.085,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/02

2019/03/01

Portugal

264.543,75

FEDER

119.044,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

A Sociedade Agrícola da Herdade de Torre de Curvo, LDA candidata-se ao programa de
incentivos de reforço à competitividade das PME com o intuito de reforçar o seu
processo de internacionalização baseado na exportação da sua produção de vinhos.

94.562,50

FEDER

42.553,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/28

2019/02/27

Portugal

A ScorpionBonus é uma empresa dedicada à venda de serviços e produtos de segurança
informática. O objetivo será internacionalizar este serviço disponibilizando-o em França,
Brasil, Dubai, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos.

455.025,00

FEDER

204.761,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

570.605,00

FEDER

256.772,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

392.247,75

FEDER

176.511,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

300.809,87

FEDER

135.364,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

274.300,00

FEDER

123.435,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

270.056,25

FEDER

121.525,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

222.552,50

FEDER

100.148,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

40.500,00

FEDER

18.225,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/29

2019/03/26

Portugal

295.823,42

FEDER

133.120,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

267.402,50

FEDER

120.331,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/14

2018/11/13

Portugal

240.602,50

FEDER

108.271,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

147.517,50

FEDER

66.382,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

245.429,88

FEDER

110.443,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

90.797,50

FEDER

40.858,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

505.538,00

FEDER

227.492,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/04

2019/08/03

Portugal

649.425,25

FEDER

292.241,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

323.760,00

FEDER

145.692,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

O projeto decorre de uma aposta em domínios imateriais de competitividade, dando
corpo à sustentabilidade de uma estratégia de desenvolvimento competitivo e de
crescimento no mercado global, apoiada na qualificação, na capacitação comercial e no
conhecimento e internacionalização da Melodysymbol.

244.560,00

FEDER

110.052,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/02

2019/04/01

Portugal

Projeto de Internacionalização Herdade das Servas

A Herdade das Servas pretende transpor para um leque diversificado de mercados, os
seus melhores vinhas, destacando-se pela qualidade. A empresa adota uma estratégia
de internacionalização no sentido de captar potenciais clientes e distribuidores, com
ações personalizadas e inovadoras.

264.328,00

FEDER

118.947,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

HYPERBOLIC BLUE LDA

Empreendimento « Monte do Careca»

O presente projeto de criação, pretende criar um emprendimento turistico «Monte do
Careca», com o intuito de ser uma referência a nível nacional e internacional.

1.161.860,00

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/30

2019/09/29

Portugal

79%

STB GLOBAL TRADING, LDA.

STB Global Trading ? Comercialização de materiais técnicos para
construção

A STB é uma empresa de comércio de materiais técnicos para construção que se dedica
à comercialização de sistemas para canalizações, saneamento, aquecimento,
climatização e outros, bem como na elaboração de projetos neste âmbito.

360.670,00

FEDER

162.301,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/10

2019/04/09

Portugal

79%

A A Z DO CAFÉ, TORREFACÇÃO DE CAFÉ, LDA

AAZ Roast Coffee - Nwe markets New Produts

A AaZ do Café pretende apostar nos fatores de diferenciação e na criação de valor para
os clientes com recurso ao marketing digital, as TIC e ao design para conquistar o
mercado externo, dando assim continuidade ao seu processo de internacionalização.

266.752,75

FEDER

120.038,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

203.720,00

FEDER

91.674,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

686.656,61

FEDER

308.995,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

759.705,00

FEDER

341.867,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

79%

WOI - WHEY ON ICE, LDA

Projeto de Internacionalização - Whey On Ice

79%

79%

79%

SUPPER CHEFS, LDA

Expansão Internacional da Supper Chefs

A Empresa Rovisco Garcia candidata-se ao programa de incentivos à
internacionalização, com vista à capacitação e melhoramento do seu processo
internacional. Pretende consolidar as suas vendas externas bem como a entrada em
novos mercados, estratégicos para a empresa.
A Onsun, Lda., candidata-se a este programa de incentivos de reforço à competitividade
das PME, com o intuito de prestar os seus serviços de consultoria e formação nas áreas
da energia e engenharia do ambiente, no mercado externo e assim iniciar o seu
processo de internacionalização.

Através deste projeto a Prime Cheese pretende relançar-se no mercado via promoção
de marcas proprias de produtos Gourmet regionais do Alentejo, nomeadamente Vinho,
Azeite, Enchidos e Compotas. Investimento de 615.000? prevê criação de 6 postos de
trabalho e taxa de exportação superior a 50%.
O projeto da BIRB visa apoiar o inicio do seu processo de internacionalização apostando
em atividades que contribuam para a diferenciação em relação à concorrência e na
inovação e criação de valor para os clientes.
O presente projeto visa o crescimento da Supper Chefs por via da internacionalização
do seu negócio de experiências gastronómicas na casa dos clientes, quer pela sua
estratégia diferenciadora para o canal digital como ferramenta comercial, quer através
de ações a realizar em cada mercado de expansão
O atual projeto de investimento pretende destacar internacionalmente a excelência dos
serviços de decoração de interiores, design e personalização de mobiliário da Frisos e
Acantos, procurando atribuir-lhes alcance global através da abordagem a diversas
geografias: França, Itália e Macau.
A Wattguard propõem-se, crescer e diversificar a comercialização da sua linha de
produtos, exportando para quatro mercados, localizados na América do Sul (Perú e
Chile) e África (Argélia e Marrocos). Os investimentos incidirão na área da economia
digital, comercial e marketing internacional.
Integrada no cluster da PedraNatural, a WILDSTONE pretende qualificar-se para a
internacionalização para intervir de forma alargada nos mercados externos, visando a
divulgação e promoção internacional dos produtos em pedra natural e rochas
ornamentais.
A Recoverde prende expandir a sua atividade interncional, reforçando o posicionamento
nos mercados onde já atua e expandindo-se a novos mercados.Para isso apostará no
conhecimento dos mercados, na presença na web e na criação de um plano de
marketing para os mercados internacionais.
Criação de canais internacionais de distribuição na indústria aeronáutica para nova
empresa especializada na maquinação e fabrico de peças e componentes complexos em
titânio.
Bica da Matinha-Internacionalização - Crescimento no Mercado Internacional assente
num Planeamento e Implementação de Ações de Marketing e Promocionais para esses
mercados.
A Subtle Illusion pretende ser um centro de treino e desenvolvimento equestre com
vocação internacional. A empresa aposta no treino de equideos para eventos
desportivos destinados aos países do mercado europeu com tradição equestre.
O presente projeto assenta na comercialização de uma variedade de sementes de relva Pava que pelas suas caracteristicas únicas assume-se como a solução para mercados
internacionais com determinadas especificades. Além disso, a empresa prestará
serviços de consultoria técnica a esses mercados.
Internacionalização da ENOLEA em 5 paises alvo com as suas mais prestigiadas marcas
de vinho, espumante e de azeite
Com a implementação deste inovador plano de internacionalização, a Districaia
pretende adoptar uma posição comercial mais activa, que permita experienciar um
maior controlo sobre as suas margens, ganhar massa crítica e aumentar a sua
notoriedade internacionalmente.
O projeto que aqui está em avaliação é uma internacionalização, que consistirá na
abertura de uma plataforma de venda internacional. Nesta 1ª fase os países a serem
abrangidos serão o UK, Espanha e Holanda.A plataforma servirá como um propulsor de
vendas de produtos nacionais no estrangeiro.
A AML-SAUVAT pretende com este projecto investir na criação de uma marca
internacional forte, com uma presença mais efectiva no mercado, desenvolvendo a sua
notoriedade e visibilidade e diversificando a sua rede de pontos de venda nos mercados
externos.
Este projeto reflete o esforço da ROCKAROMA para potenciar o crescimento do seu
negócio, tanto nacional como internacional, dar a conhecer o produto ao mercado, com
o seu modo de utilização e suas vantagens, estando previstas Ações de Promoção nos
mercados externos e ações de captação de clientes.

A ASOMA pretende com o projeto apostar e a reforçar o seu posicionamento nos
mercados e segmentos-alvo, alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
internacional, nos mercados onde atua e na conquista de novos mercados, reforçando o
seu posicionamento competitivo e sua quota de mercado.
A Fearless Mountain é uma empresa que realiza a consultoria necessária às empresas
portuguesas que pretendam realizar negócios internacionais, mais especificamente no
Médio Oriente, e simultaneamente angaria negócios nesses mesmos mercados e traz
esse investimento para o nosso país.
Este projeto pretende auxiliar a empresa no início do seu processo de
internacionalização nomeadamente com o investimento em participação em feiras,
exibições profissionais, viagens para presença no estrangeiro, marketing digital e a
contratação de 2 técnicos dedicados à internacionalização.
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Internacionalização da Prodsmart

A Prodstmart comercializa software de gestão e otimização para empresas industriais,
que funciona em tempo real (MES). Pretende com este projeto realizar uma série de
iniciativas no sentido de se expandir para mercados externos e neles competir com
sucesso.

476.450,00

FEDER

214.402,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-025996

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0752-FEDER-026007

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

DOMINANT FORCE LDA

Internacionalização Enigma - Nature & Water Hotel

Projeto de Internacionalização do Enigma - Nature & Water Hotel

249.750,00

FEDER

112.387,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/01/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-026033

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SAQRL - SOCIEDADE AGRICOLA QUINTAS DO
RIBATEJO E LISBOA LDA

Quinta da Caridosa - Vintage Wine

O projeto Quinta da Caridosa - Vintage Wines pretende promover internacionalmente
as marcas de vinhos da SAQRL nos mercados externos, dando resposta ao aumento da
procura do mercado por vinhos portugueses, de qualidade e tradição secular.

106.631,25

FEDER

47.984,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/31

2018/10/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-026043

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

TABAL - SEPOR AREIAS E ARGAMASSAS LDA

Tabal-Sepor - Internacionalização

132.635,00

FEDER

59.685,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-026051

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

OXYGEN APPROACH - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
UNIPESSOAL LDA

Oxygen Internacionalização

178.282,50

FEDER

80.227,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-026059

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ECOVEG CHEMICAL EUROPE, CIÊNCIAS
NUTRICIONAIS E BIOLÓGICAS S.A.

Intensificação da presença internacional da Ecoveg

161.751,25

FEDER

72.788,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

ALT20-01-0752-FEDER-026063

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ARREPIADO - WINE & TOURISM, LDA

Reforço do posicionamento da empresa nos mercados externos

392.491,25

FEDER

176.621,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NS 2 - Natural Stone, Natural Sustainability

O projeto pretende qualificar, valorizar e incrementar o reforço das competências
empresariais através da realização de ações de capacitação e de produção de
informação relevante para este reforço. Através destes instrumentos é facilitado a
acesso a informação relevante nos domínios da competitividade, designadamente nas
áreas de sustentabilidade, Responsabilidade Social, inovação e comunicação
empresarial.

247.418,55

FEDER

197.934,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

79%

ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
MARMORES GRANITOS E RAMOS AFINS
(ASSIMAGRA)

BARÓMETRO DO MÁRMORE

O BARÓMETRO DO MÁRMORE integra um conjunto de ações de qualificação das
empresas que permitem contribuir para a valorização do conhecimento do setor da
região dos mármores, através da disseminação de informação sobre inovação, e de
informação económica relevante e estratégica, apoiando a entrada em novos
mercados, ou induzindo vantagens competitivas nos já existentes, para os produtos em
mármore Português.

231.083,07

FEDER

184.866,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2016/12/15

Portugal

79%

Este projeto visa o reforço da competitividade do setor do comércios e serviços de rua
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO DE ÉVORA - QualiCompet - Qualificação e Inovação nos Setores do Comércio e (comércio tradicional) através de uma forte aposta na inovação e nos fatores críticos de
COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS
Serviços do Distrito de Évora
competitivos, necessários para devolver a estas atividades a vitalidade económica e o
centralismo que outrora ocuparam

249.499,24

FEDER

199.599,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/04

2017/12/29

Portugal

InovPME - Inovação e valorização da oferta da Região do Alentejo

Partindo de uma análise aprofundada da realidade empresarial o presente projeto visa,
por um lado, sensibilizar e transferir conhecimento sobre a utilização das ferramentas
DNP e DNS para estimular a criação de ambientes favoráveis à mobilização de fatores
materiais e imateriais de competitividade, e por outro, promover processos de
cocriação de produtos e serviços entre PME e entidades do sistema científico e
tecnológico.

244.711,20

FEDER

195.768,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Certificação do Setor Turístico do Alentejo e do Ribatejo Qualificação do Destino - Subsetor do Alojamento

Aos objetivos corresponde uma matriz de operacionalização que agrega um conjunto de
quatro actividades complementares: Diagnóstico e Elaboração de Plano de Ação,
Implementação do Plano de Acção, Disseminação e Apropriação Colectiva e Gestão de
Projecto, Acompanhamento e Monitorização, cujos objectivos operacionais e respetiva
dotação financeira se encontram patentes quer no plano de investimento anexos
candidatura.

399.134,76

FEDER

339.264,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Qualificação do Pão Alentejano

A Terras Dentro e a Turismo do Alentejo pretendem qualificar o pão alentejano e os
bolos fintos, bolo típico, confecionado a partir da massa do pão que corre, atualmente,
o risco de se perder. Este processo visa estimular a competitividade das empresas do
setor, a inovação tecnológica, organizacional e de marketing, além de reforçar as
competências empresarias. Através deste processo espera-se alavancar a montante e
jusante, a fileira.

336.010,01

FEDER

285.608,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E DEFESA DO
PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO Estimular - Inovação e Competitividade nas Áreas Rurais
DE MERTOLA

Numa economia globalizada, inovação e conhecimento são determinantes para a
obtenção e manutenção de vantagens competitivas, sendo necessário a implementação
de estratégias que visem o reforço das competências do tecido empresarial.Tratando-se
de fileiras emergentes, com competitividade limitada mas potencial de crescimento
muito elevado, qualificar, modernizar e promover as empresas que compõem este
tecido assume particular importância.

251.733,06

FEDER

213.973,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

ANIMAFORUM - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA AGRO-INDÚSTRIA

AgroCAPACITA - Capacitação do sector Agroalimentar no
horizonte 2020

O projeto, designado por AGROCAPACITA - Capacitação do setor agroalimentar no
horizonte 2020, tem por objetivo a preparação das empresas do setor para enfrentar os
desafios que decorrem de dinâmicas de mercados altamente exigentes e competitivos,
exigindo um esforço de inovação crescente, para o qual o acesso à informação é fator
crítico de sucesso.

143.548,24

FEDER

114.838,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

"NERE - NÚCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
ÉVORA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL"

O Projeto ALENTEJO INOVAR+ | Promoção da Inovação na Região do Alentejo é uma
operação candidata ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), enquadrada no Aviso
ALENTEJO INOVAR+ | Promoção da Inovação na Região do Alentejo de Abertura de Concurso ALT20-53-2015-03 do PO Alentejo 2020, mais especificamente
na tipologia 'Qualificação', de acordo com o Ponto 5 do referido Aviso de Abertura de
Concurso, e o disposto no nº 5 do Art.º 128 da Portaria 57-A/2015.

160.276,20

FEDER

136.234,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

C.V.R.A.-COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL
ALENTEJANA

O Plano de Sustentabilidade para os Vinhos do Alentejo será realizado em copromoção
pela CVRA e Universidade de Évora, decorrerá em 2 anos,e será dirigido aos produtores
Desenvolvimento de um Plano de Sustentabilidade para os Vinhos do Alentejo. Compreenderá 4 ações: referencial para uma produção vitivinícola
do Alentejo
sustentável; autoavaliação do desempenho sustentável dos produtores; preparação do
processo de certificação; Comunicação de resultados. Orçamento global elegível 400mil
euros.

266.256,32

FEDER

226.317,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

Implementação das Redes de Oferta

Tal como descrito em MD consideram-se as seguintes componentes: Gestão de
Projecto, Ações Transversais Capacitação das Redes e Eventos de Disseminação e Boas
Práticas, Programa de Qualificação para o Marketing e Comercialização, Programa de
Qualificação para a Inovação no Turismo, Programa de Economia Digital, cujos
objectivos operacionais e respetiva dotação financeira se encontram patentes no plano
de investimento e anexos à candidatura.

399.789,74

FEDER

339.821,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Get Innovation - A caminho da Indústria 4.0

O projeto assume particular relevância quer pela pertinência, quer pela oportunidade
do novo tema (Indústria.4.0), na medida em que abre o caminho para a sensibilização e
qualificação necessárias ao desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras
na indústria, através da capacitação das empresas e do estímulo à cooperação com as
entidades ligadas ao conhecimento (Univ./Politécnico).

329.922,90

FEDER

280.434,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

LEZIRIA + SUSTENTÁVEL

Este projeto consiste na criação e implementação de actividades e ferramentas de
promoção de práticas de cooperação na área da sustentabilidade, visando a
sensibilização e mobilização para esta temática e o desenvolvimento de estratégias que
coloquem a sustentabilidade no centro da criação de valor, diferenciação e vantagens
competitivas.

348.493,61

FEDER

296.219,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

O projeto visa a qualificação das PME agroalimentares localizadas da margem esquerda
do rio Guadiana através da aquisição de novas competências e ferramentas e no
desenvolvimento de novas estratégias e serviços. Pretende-se, através da identificação
e análise de casos de sucesso de empresas inovadoras do setor, com modelo de
trabalho de sucesso, disseminar boas práticas e analisar como o sucesso pode ser
replicado e incorporado pelas empresas.

219.453,93

FEDER

186.535,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/28

2018/12/27

Portugal

79%

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

Alicerçado num diagnóstico maturado do domínio da Economia Circular no Alentejo, e
nos conhecimentos mais recentes a nível internacional, o ISQ e a Universidade de Évora
Alentejo Circular - Promoção da economia circular nas explorações empreendem um conjunto de ações de sensibilização, capacitação e mobilização das
agrícolas e agroindústrias do Alentejo
empresas tendentes à concretização de lógicas circulares nas fileiras do azeite, vinho e
suinicultura, procurando estabelecer as condições de base para a realização de projetos
de ambição acrescida.

346.468,30

FEDER

294.498,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/11/01

Portugal

79%

Numa economia globalizada, inovação, conhecimento e cooperação são determinantes
para a obtenção de vantagens competitivas, sendo necessário a implementação de
ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E DEFESA DO
Alentejo CRIATIVO - Ações de qualificação das PMEs de indústrias estratégias que reforcem as competências do tecido empresarial. Dado a
PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO
culturais e criativas
competitividade limitada das Industrias Culturais e Criativas, mas com potencial de
DE MERTOLA
crescimento muito elevado, importa qualificar, modernizar e promover o
estabelecimento de redes entre as PME que compõem este tecido.

216.217,62

FEDER

183.784,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DA OFERTA DA RESTAURAÇÃO DO
RIBATEJO (LEZÍRIA DO TEJO) - AÇÕES COLETIVAS DE
IDENTIFICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PME

- Elaboração e divulgação da Carta Gastronómica da Lezíria do Tejo (processo que terá
nos destinatários desta operação, para o efeito as PME do setor da restauração, uns dos
principais parceiros);- Definição de um referencial de qualidade (ao nível dos serviços,
do posicionamento, entre outros critérios);- Implementação/criação da marca coletiva;Desenvolvimento de ferramentas/produtos para a sua divulgação.Vide Memória
Descritiva

328.216,19

FEDER

278.983,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO EMPRESARIAL DO
ENOTURISMO DO ALENTEJO E RIBATEJO

-Definir uma agenda de capacitação, desenvolvendo para isso um estudo preparatório;Conhecer o perfil da oferta das unidade de enoturismo (PME);-Conceptualizar novos
serviços e produtos com base em benchmarking;-Criar uma Marca Coletiva;Desenvolver um conjunto de ferramentas/atividades de cooperação tecnológica, como
o desenvolvimento de uma app de suporte aos serviços enoturísticos;-Disseminar e
demonstrar/divulgar os resultados.

346.807,00

FEDER

294.785,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-000001

ALT20-01-0853-FEDER-000002

ALT20-01-0853-FEDER-000003

ALT20-01-0853-FEDER-000007

ALT20-01-0853-FEDER-000008

ALT20-01-0853-FEDER-000009

ALT20-01-0853-FEDER-000010

ALT20-01-0853-FEDER-000011

ALT20-01-0853-FEDER-000012

ALT20-01-0853-FEDER-000013

ALT20-01-0853-FEDER-000016

ALT20-01-0853-FEDER-000018

ALT20-01-0853-FEDER-000020

ALT20-01-0853-FEDER-000022

ALT20-01-0853-FEDER-000023

ALT20-01-0853-FEDER-000026

ALT20-01-0853-FEDER-000027

ALT20-01-0853-FEDER-000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

PRODSMART, INFORMÁTICA, LDA

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

CEVALOR-CENTRO TECNOLOGICO PARA O
APROVEITAMENTO E VALORIZAÇÃO DAS ROCHAS
ORNAMENTAIS E INDUSTRIAIS, EM LIQUIDAÇÃO

NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

TERRAS DENTRO, ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM

NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E DEFESA DO
Qualificação das PME Agroalimentares da Margem Esquerda do
PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO
Guadiana
DE MERTOLA

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

O presente projeto visa a internacionalização da empresa para os mercados de Israel e
França, através de ações de promoção que permitam aumentar a sua taxa de
exportações e, consequentemente, a sua competitividade.
Com este projeto pretende-se amplificar as exportações através de ações concretas de
prospeção e promoção diretamente nos mercados alvo. Por conseguinte, tal facto
contribuirá para uma maior visibilidade e aumento de competitividade da empresa no
setor agro-alimentar.
A implementação do presente projecto de investimento, visa a intensificação e
incremento do volume de negócios a nível internacional, por forma a consolidar a
presença da Ecoveg, no mercado angolano e espanhol.
Este projeto de internacionalziação, vai permitir à empresa Arrepiado Wine & Tourism,
alargar a sua vertente exportadora, incrementando as suas exportações, por via de
diversas ações de prospeção, promoção, aquisição de Sales tools e a contratação de 10
RH, num investimento de 383 mil euros.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

ALT20-01-0853-FEDER-000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-000124

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

79%

ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO ALENTEJO S.A.

Aceleradora de Empresas em Tecnologias Críticas, Energia e
Mobilidade Inteligente

VD Memória Descritiva.

79%

PENTA - ADHESIV, EMBALAGENS INDUSTRIAIS LDA

Equipamento para embalagem flexível

--

79%

OLITREM-INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, S.A.

Reposicionamento competitivo da OLITREM induzido pela inovação
de produtos e processos produtivos, comerciais e organizacionais,
-com especial aposta num incremento significativo das suas vendas
para o

79%

RESTAURANTE 32, LDA

R31 Expriências de Estremoz

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2015/04/03

2016/03/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

226.029,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/04

2017/05/03

Portugal

FEDER

268.235,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/23

2015/10/29

Portugal

592.670,00

FEDER

355.602,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

695.116,57

FEDER

486.581,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/24

2017/04/23

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/01

2016/08/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/10/31

Portugal

2015/04/25

2017/10/24

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

2015/09/01

2017/03/31

Portugal

2015/04/24

2015/12/31

Portugal

2015/09/01

2017/10/31

Portugal

2015/09/01

2017/11/30

Portugal

2015/09/10

2017/09/09

Portugal

240.130,00

FEDER

204.110,50

1.694.141,30

FEDER

1.016.484,78

376.715,17

FEDER

383.193,79

ALT20-01-0853-FEDER-000204

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0853-FEDER-000223

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0853-FEDER-000310

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

RTIE TECHNOLOGIES, LDA

ALT20-01-0853-FEDER-000388

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CARLOS V. REBELO, LDA.

ALT20-01-0853-FEDER-000419

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

RUBIFIL - FILTROS PARA AR CONDICIONADO E
VENTILAÇÃO LDA - EM LIQUIDAÇÃO

Produção de produtos significativamente melhorados,
desenvolvimento de novas soluções, consolidação de mercado
internacional e aposta em novos mercados de forma indireta

--

786.176,00

FEDER

550.323,20

ALT20-01-0853-FEDER-000546

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

MENDES GONÇALVES, S.A.

MG@2017 - Industrialização de IDI

--

2.145.167,80

FEDER

1.287.100,68

ALT20-01-0853-FEDER-000624

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

GALMAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LDA

2.262.328,37

FEDER

1.131.164,19

ALT20-01-0853-FEDER-000672

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

TRIGNOLÁXIA, S.A.

2.076.894,20

FEDER

1.246.136,52

ALT20-01-0853-FEDER-000682

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

ALU-M - ALUMÍNIOS E PVC LDA

--

539.250,00

FEDER

323.550,00

ALT20-01-0853-FEDER-000694

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

SOCIEDADE DE AGRO TURISMO PADAM, LDA

--

1.250.359,95

FEDER

875.251,97

ALT20-01-0853-FEDER-000723

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

COMPONIT, LDA

--

1.564.369,50

FEDER

1.095.058,65

ALT20-01-0853-FEDER-000832

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

AMANDIO JOSÉ LOBO LDA

--

209.870,00

FEDER

146.909,00

ALT20-01-0853-FEDER-000884

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

WARMHOLE, LDA

Qualificação para Soluções Tecnológicas Criativas e Inovadoras

--

93.670,00

FEDER

42.151,50

ALT20-01-0853-FEDER-001201

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

EXCLUSIVKEY CONSULTORIA, GESTÃO E
EQUIPAMENTOS LDA

Qualificação de Soluções Próprias de People Access

--

140.104,22

FEDER

63.046,90

ALT20-01-0853-FEDER-001563

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

D.L.B. - TRANSPORTES LDA

Qual DLB

--

96.718,68

FEDER

43.523,41

90.127,95

FEDER

40.557,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

--

158.835,00

FEDER

71.475,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

--

Implementação de uma nova unidade industrial para a fabricação
de Abraçadeiras multiusos reutilizáveis de duplo trinco, com a
-implementação de uma nova unidade industrial tecnologicamente
evoluída, qu
Flexibilidade, Inovação constante, Internacionalização e
-Crescimento

Nova unidade fabril da Galmax para início de produção de
-equipamentos agricolas e componentes de chapa
Reposicionamento competitivo ancorado no reforço da
capacitação empresarial da empresa através da INOVAÇÃO de
-produtos e processos produtivos, comerciais e organizacionais, que
viabilizarão a prossecu
Alu-M 2020
Projeto de empreendimento turistico da Sociedade Agro-turismo
Padam
BEAFLEX - Novo processo de produção de elastómeros
termoplásticos
Capacitação para nova linha produtiva de componentes
maquinados de precisão

79%

TRIGNOLÁXIA, S.A.

Reforço da capacitação empresarial através da aposta em fatores
imateriais da competitividade, com vista a potenciar o aumento da
-sua competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta ao
mercado
Sala Branca - QualificARTE

ALT20-01-0853-FEDER-001636

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0853-FEDER-001802

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SALA BRANCA, LDA

ALT20-01-0853-FEDER-001987

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

KMED EUROPA - SERVIÇOS EXTERNOS DE
Qualificar Capacitar e Crescer
SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA

--

289.320,27

FEDER

130.194,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-002033

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

WORDS WIZARD LDA

--

196.263,00

FEDER

88.318,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-002067

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

EVORALIMENTAR-COMERCIO GROSSISTA DE
PRODUTOS ALIMENTARES S.A.

--

90.347,00

FEDER

40.656,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-002782

Programa Operacional Regional do Alentejo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/09/09

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-002994

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-003667

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-003953

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-003977

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-004081

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-004136

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-004392

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/10/16

2016/10/15

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-004448

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-004577

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-004585

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-004668

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-004723

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-004785

Programa Operacional Regional do Alentejo

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-004791

Programa Operacional Regional do Alentejo

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/10

ALT20-01-0853-FEDER-002934

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/28

2016/09/15

Portugal

2015/08/20

2016/08/19

Portugal

2015/08/28

2016/09/15

Portugal

2015/10/13

2016/10/12

Portugal

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

2015/08/15

2016/08/14

Portugal

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/25

2016/06/24

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

2015/07/15

2016/07/14

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-004920

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-004969

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-004974

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-004978

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005007

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005082

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005126

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005157

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005165

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005246

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005319

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005324

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005417

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005459

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005626

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005655

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005668

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005704

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005731

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

Qualificação ILivros

CASAGRÍCOLA - MONTE DA MAIA - COMÉRCIO E
SERVIÇOS, LDA
ARLIMOZ - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, LDA

Incrementar a capacitação e qualificação da empresa, através do
desenvolvimento de acções de inovação organizacional, pela
aplicação de novos métodos e processos organizacionais
sustentados em novas t
Certificação do sistema de gestão da qualidade segundo a norma
ISO 9001
Certificação do sistema de gestão da qualidade segundo a norma
ISO 9001 na ARLIMOZ

79%

MANUEL MENDÃO, LDª

Manuel Mendão-Qualidade

--

19.175,00

FEDER

14.381,25

79%

MASTER RETOK, LDA

Implementação de website, loja online e integração em redes
sociais

--

19.650,00

FEDER

14.737,50

79%

VERTEQUIP - EQUIPAMENTOS E TRABALHOS
VERTICAIS, S.A.

Consultoria em gestão estratégica da inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

STAND DIGITAL, PUBLICIDADE, LDA

Inovação para a Gestão e a Competitividade

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

ALBERGARIA GATO MAIA LDA

Crescimento e Sustentabilidade do Hotel O Gato

--

19.525,00

FEDER

14.643,75

TARSIBUS - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
NACIONAL E INTERNACIONAL, LDA
J FEITEIRA & ARGUELES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
LDA
PAULUS CÓPIA - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO,
LIMITADA

Certificação do sistema de gestão da qualidade segundo a norma
ISO 9001 na Tarsibus Lda

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

Inovação na Gestão

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

ISSO 9001:2015 ? Em direção à Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

NUTRIPRADO, LDA

Inovação para a melhoria da gestão na Nutriprado para o Séc.XXI

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

RIMOL-INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, LIMITADA

Implementação da NP EN 1090 - Marcação CE na RIMOL

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

79%

MEPRAL - MERCANTIL DE PRODUTOS
ALIMENTARES, LIMITADA

ECONOMIA DIGITAL NA MEPRAL

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

79%

CECÍLIO S.A.

VALE INOVAÇÃO QUALIDADE CECILIO

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

79%

CABENA-CABINAS DE BENAVENTE, LIMITADA

VALE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO - CABENA

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

79%

SOLINET - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDA

VALE INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E GESTÃO - SOLINET

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

79%

HIDRO - IBÉRICA - ESTUDO E MONTAGEM DE
REGAS, LIMITADA

Implementação e desenvolvimento de uma solução informática
que permita uma orçamentação instantânea, com um interface
intuitivo, um layout atual e compreensivo, que seja móvel e
informe o cliente dos

--

19.200,00

FEDER

14.400,00

Ribapower- Aposta na Economia Digital e TIC

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

Melhoria do Website e Consultoria de Marketing Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%
79%

79%
79%
79%

79%
79%

RIBAPOWER - NEGÓCIOS E COMÉRCIO DE
TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA, LDA
CONNECT NEGÓCIOS - EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LDA

79%

TECNIVISA, LDA

Criação de Portal / Consultoria de marketing digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CESAR CASTELÃO & FILHOS, LIMITADA

VALE INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E GESTÃO - CESAR CASTELÃO

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

79%

TELETRADE - DISTRIBUIÇÃO, EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LDA

Teletrade - Consultoria de marketing digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CASA MARIA VITÓRIA, LDA

CMV - Qualidade

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

NOGUEIRA & BENTO - CONTABILIDADE E GESTÃO,
LDA

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

QUALITESTE - ANÁLISE SENSORIAL, LDA

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

IMF PORTUGAL LDA

Estudo de Mercado, Reposicionamento Estratégico e Modelação do
-Plano de Negócios
Estudo de Mercado, Reposicionamento Estratégico e Modelação do
-Plano de Negócios
Estudo de Mercado, Reposicionamento Estratégico e Modelação do
-Plano de Negócios

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CAIXIFÁCIL, LDA

BSC - Caixifacil

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

AFTERSTART - ELECTROTECNIA, LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade na Afterstart

--

8.000,00

FEDER

6.000,00

79%

VASVERDE - SOCIEDADE AGRÍCOLA, UNIPESSOAL
LDA

Resposicionamento estratégico e modelação de plano de negócios --

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

GP4, UNIPESSOAL LDA

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

79%

CANUDO LANÇA LDA

--

19.750,00

FEDER

14.812,50

79%

M.F. MATIAS RUSSO - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA

--

11.900,00

FEDER

8.925,00

79%

PIRRA - MAQUINAS FERRAMENTAS, LDA

--

19.400,00

FEDER

14.550,00

Consultoria em gestão estratégica - Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

Inovação organizacional e de gestão em Adega e Lagar

--

18.600,00

FEDER

13.950,00

79%
79%

RUC NATURE, UNIPESSOAL, LIMITADA - EM
LIQUIDAÇÃO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE NOVO E
FIGUEIRINHA LDA

Economia digital e TIC e Consultoria para inovação da estrutura
organizativa da empresa e gestão
IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE,
SEGUNDO O REFERENCIAL NP EN ISO 9001:2008
Consultoria no âmbito da Implementação de Sistema de Gestão da
Qualidade
Inclusão da PIRRA - MÁQUINAS FERRAMENTAS, LDA na economia
digital e tecnologias da infromação e comunicação, visando a
melhoria da eficiência, a divulgação e contacto com clientes e
demais partes inte
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

ALT20-01-0853-FEDER-005797

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005853

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005921

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-005966

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-006046

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-006050

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-006102

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-006487

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-006620

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-006720

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-006945

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-006966

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-007336

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-007487

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-007917

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-008478

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-008555

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-008623

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-008790

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-008895

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-008975

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009214

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009271

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009272

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009277

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009334

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009484

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009523

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009679

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009755

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009769

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009848

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009916

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009977

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-009984

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010006

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010039

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010137

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010150

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010215

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010354

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010364

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010400

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010424

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010443

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010477

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010492

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010499

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010506

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010585

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010631

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010648

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010650

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010661

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010688

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010726

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010752

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010848

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-010900

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-011019

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-011085

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-011115

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-011147

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-011196

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

TRANSMOSENSE - TRANSPORTADORA, LDA

Impmentação de sistema de controle de Oficinas

--

19.725,00

FEDER

14.793,75

79%

CORTEC MANAGED SERVICES, LDA.

Estudo de Mercado, Reposicionamento Estratégico e Modelação do
-Plano de Negócios

20.000,00

FEDER

15.000,00

Prodivenda: conhecer o presente, para traçar o futuro

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

Reforco dos intrumentos de gestão e fidelização o cliente

--

19.250,00

FEDER

14.437,50

79%
79%
79%

PRODIVENDA-SOCIEDADE COMERCIAL DE
PRODUTOS ALIMENTARES LDA
IBERBATERIAS - SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES,
LDA
VENTALCO - FABRICO E COMÉRCIO DE RAÇÕES,
LIMITADA

79%

TRANSLOAD S.A.

Incremento de Novos Modelos controle de Gestão, de Marketing

--

18.350,00

FEDER

13.762,50

79%

FEELCORK, LDA

Feelcork Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CARENAVIG, LDA

Carenavig - Economia Digital

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

18.140,00

FEDER

13.605,00

19.280,00

FEDER

14.460,00

79%
79%

MONTE DO TREVO - ENOTURISMO, AGRICULTURA E
Ambiente e Sustentabilidade - ISO 14001
-VITIVINICULTURA LDA
A Qualidade como Ferramenta de Desenvolvimento de Produtos e
STW - SPREAD THE WORD, UNIPESSOAL LDA
-Serviços

79%

Privado

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

79%

RTR - TORNEARIA E FREZAGEM LIMITADA

SGQ norma evolutiva ISO 9001:2015

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

79%

AGROREGUENGOS - COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS, LDA

BSC - Agroreguengos

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

79%

FIO DOURADO - TRANSFORMAÇÃO E
ECOFOOTPRINT FD
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS OLIVÍCOLAS, LDA

--

19.930,00

FEDER

14.947,50

79%

ILUSTRÂMBITO, LDA

Renovação site e imagem

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

GEPACK - EMPRESA TRANSFORMADORA DE
PLÁSTICOS S.A.
IDS INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIMENTO SAÚDE,
LDA

GEPACK, SA - incremento da capacidade produtiva e inovação
tecnológica em soluções de packaging (PET).

--

2.180.022,01

FEDER

1.090.011,01

Site e loja online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

MANUEL PRATES & FILHOS LDA

IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL

--

16.400,00

FEDER

12.300,00

79%

J.B.-SOCIEDADE IMOBILIARIA LDA

Inovação para a Qualificação

--

5.000,00

FEDER

3.750,00

Vale Inovação BVN

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

Definição e implementação de novas metodologias e ferramentas
de controlo de gestão na CCEnergia

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

SGQ norma evolutiva ISO 9001:2015

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

Implementação de novo SGQA

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

TECNOREDES - REDES E VEDAÇÕES, S.A.

Implementação do SGQ - norma evolutiva ISO 9001:2015

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

JMSI - JOSÉ MADEIRA, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL LDA
MANERGY - MANUTENÇÃO E ENERGIA INDUSTRIAL,
LDA
FABRIPANALENTEJO - FABRICO DE PÃO DO
ALENTEJO, LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade segundo a
Norma ISO9001

--

11.800,00

FEDER

8.850,00

Implementação de SGQ na Manergy

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL

--

19.400,00

FEDER

14.550,00

79%
79%

79%
79%
79%
79%
79%
79%
79%
79%
79%
79%

BVN - BIFANAS DE VENDAS NOVAS CASA ORIGINAL,
LDA
CCENERGIA, AUDITORIA E CONSULTORIA
ENERGÉTICA LDA
AGROSPORT - PRODUTOS EQUIPAMENTOS E
TÉCNICA AGRÁRIA LDA
BIOGOMA - SOCIEDADE DE RECICLAGEM DE PNEUS
LDA
CADOVA - COOPERATIVA AGRÍCOLA VALE DE
ARRAIOLOS C.R.L.
DAFASIL - ARQUITECTURA, ENGENHARIA &
CONSTRUÇÃO, LDA

79%

AGRIMAGOS-MECANIZAÇÃO AGRICOLA E
AgriMagos Inova
INDUSTRIAL DE SALVATERRA DE MAGOS, LIMITADA

--

18.250,00

FEDER

13.687,50

79%

MOREIRA & LIMÃO, LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

TREVO-FLORESTA, AGRICULTURA E AMBIENTE, LDA Business Process Management (B.P.M)

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

BRANCO & MARTINHO - TECNOLOGIA E
EQUIPAMENTOS LDA

Implementação de SGQ norma evolutiva ISO 9001:2015

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

79%

GLOBALMAIS, LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

79%

AGROVISUL - MATERIAL AGRO-PECUÁRIO LDA

Modelo de Gestão

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

79%

INTERTRÁFEGO TIR - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS,
LIMITADA

Inovação Intertrafego

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

IVO GARCIAS - SOCIEDADE DE EMBALAGENS, LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade segundo a
-Norma ISO9001

15.860,00

FEDER

11.895,00

79%

GROU & GROU, LIMITADA

Grou & Grou Inova

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

DECIFRAPALPITE FERRAGENS E FERRAMENTAS LDA

Sistema de Incentivos Qualificação das PME - Vale Inovação Decifraplapites

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

79%

MOREIRA & SERRANO, LDA

Inovação Comunicacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

FJMPC - INFORMÁTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LDA

Consultoria para o desenvolvimento de um Portal Business-toBusiness e Business-to-Consumer

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

79%

A.V.B. - ANTÓNIO VELHO BRAVO - ALUMÍNIOS LDA

Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001

--

14.800,00

FEDER

11.100,00

79%

A. M. C. CUNHA LDA

AMC Cunha Inova

--

19.450,00

FEDER

14.587,50

79%

NEDPHYL - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, FARMACÊUTICOS E AFINS, S.A.

Nedphyl Development

--

19.680,00

FEDER

14.760,00

79%

COMPOMETAL - COMPONENTES METÁLICOS LDA

Implementação da NP EN 1090 - Marcação CE na Compometal

--

14.000,00

FEDER

10.500,00

79%

QUEIJARIA GUILHERME, UNIPESSOAL LDA

Comunicar para crescer

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

ALMÁCLA - IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LDA

Almacla Inova

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

MANUEL JOSE C.TRINCÃO LIMITADA

Site com loja Online Manuel Trincão

--

6.000,00

FEDER

4.500,00

79%

CASF - CONSTRUÇÕES LDA

CASF Inova

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

ACOROLA - TINTAS E PRODUTOS INDUSTRIAIS,
LIMITADA

ACOROLA: CRESCIMENTO SUSTENTADO

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

VITOR SAMUEL & MARTINS LDA

Criação e desenvolvimento de marca e estratégia de comunicação --

19.975,00

FEDER

14.981,25

AROMA DO CAMPO: UMA MARCA A CRESCER

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

Implementação de Sistema de gestão da Qualidade no âmboto da
Norma ISO9001

--

17.860,00

FEDER

13.395,00

79%
79%

AROMA DO CAMPO - PRODUTOS PARA
AGRICULTURA, UNIPESSOAL, LDA
SICA - SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
AZEITES, LDA

Plataforma Economia Digital

79%

RITMO LUSITANO, LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001

--

13.100,00

FEDER

9.825,00

79%

DOURADO, DISTRIBUIÇÃO LDA

Implementação de Sistema de Qualidade ISO9001

--

17.800,00

FEDER

13.350,00

79%

Privado

Reforço das competências de gestão da organização MGNMA

--

18.900,00

FEDER

14.175,00

79%

FERCOR-INDUSTRIA METALOMECANICA DE
PRECISÃO LDA

Sky is the Limit

--

83.689,00

FEDER

37.660,05

79%

JOSE JOAQUIM CORNACHO & FILHOS LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001

--

18.800,00

FEDER

14.100,00

Canelas Irmãos Inova

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade segundo a
Norma ISO9001

--

13.200,00

FEDER

9.900,00

79%
79%

CANELAS IRMÃOS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTARES E BEBIDAS, LDA
INTERGUADIANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS
CONGELADOS LDA

79%

Privado

Consulta para arranque de sistema ambiental

--

19.250,00

FEDER

14.437,50

79%

AZEVINHO CAMPESTRE UNIPESSOAL LDA

Gestão e Conhecimento tecnologico

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

ANDRÉ CANHA, UNIPESSOAL LDA

Inovação Organizacional - André Canha

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

79%

Privado

Serviços Consultoria Gestão e Inovação

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
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03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
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03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
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03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
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03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
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03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
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pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
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03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/09/19

2016/12/15

Portugal

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

2016/10/30

2017/10/29

Portugal

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

2015/10/29

2016/10/28

Portugal

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

2015/08/05

2018/02/04

Portugal

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

2015/10/30

2016/10/29

Portugal

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

2015/10/28

2016/10/27

Portugal

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

2015/10/29

2016/10/28

Portugal

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

2015/09/17

2017/08/03

Portugal

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

2015/10/30

2016/10/29

Portugal

2015/11/19

2016/11/18

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

ALT20-01-0853-FEDER-011222

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

MECREN, LDA

ALT20-01-0853-FEDER-011381

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

M A LOPES D'AVO LDA

ALT20-01-0853-FEDER-011446

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-011447

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-011578

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-012066

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-012088

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-012326

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-012464

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-012526

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-012749

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-012846

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-012923

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-012933

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-013368

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

RITA ISABEL FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Qualificação RITA IF - Serviços de Consultoria Tecnológica e de
Gestão/Sistema de Gestão Integrada CORP101/SW de BI CtrlIT

ALT20-01-0853-FEDER-013791

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

AIR OLESA - SISTEMAS E COMPONENTES
AERONÁUTICOS, S.A.

AIROLESA Q+

ALT20-01-0853-FEDER-014080

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

SERVIROAD TRADING, S.A.

ALT20-01-0853-FEDER-014131

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

Aggregate Layer - Unipessoal Lda

ALT20-01-0853-FEDER-014229

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

DANBANHO - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A.

DANBANHO 2020

ALT20-01-0853-FEDER-014255

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

GRÁFICA CALIPOLENSE, S.A.

Novos Produtos, Menos Recursos, Mais Flexibilidade e
-Automatização para uma competitividade acrescida a nível Ibérico

ALT20-01-0853-FEDER-014312

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

DOMINANT SLICE LDA

Criação da primeira unidade de produção de snacks de queijo
desidratado na Europa

ALT20-01-0853-FEDER-014379

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

STARCORK - REVESTIMENTOS DE CORTIÇA LDA

ALT20-01-0853-FEDER-014524

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

ALT20-01-0853-FEDER-014702

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-014780

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-014806

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-014847

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%
79%
79%
79%
79%

BIQUÍMICOS - COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS, UNIPESSOAL LDA
IBERGLOBAL - PROJECTOS ELÉCTRICOS DE MÉDIA
TENSÃO, S.A.
ELECTRO-PLANICIE LDA
IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.
IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Implementação de Sistema de Qualidade de acordo com a NP EN
-ISO 9001
Desenvolvimento de instrumentos de comunicação ambiental declaração de carbono para promover estratégias de baixo teor de -carbono

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

6.900,00

FEDER

5.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

6.000,00

FEDER

4.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

2015/11/21

2016/12/29

Portugal

2016/03/24

2017/03/23

Portugal

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

2016/02/10

2017/02/09

Portugal

2016/01/29

2017/01/28

Portugal

2016/02/03

2017/02/02

Portugal

2016/05/01

2017/05/01

Portugal

2016/02/01

2018/01/29

Portugal

Inovação na gestão de dados

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

Nova plataforma Web da Iberglobal

--

19.700,00

FEDER

14.775,00

Qualidade e Comunicação Electro Planicie

--

13.500,00

FEDER

10.125,00

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital

--

20.400.000,00

FEDER

10.200.000,00

Criação de Fundo de Fundos de Dívida / Garantia

--

29.142.857,14

FEDER

20.400.000,00

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

--

13.500,00

FEDER

10.125,00

Desenvolvimento e Promoçao da Marca Green Aroma ao nível do
mercado de retalho
Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade segundo a
Norma ISO9001:2015

Objetivo Temático | Thematic
Objective

79%

Privado

79%

BIOSKY, LDA

79%

Privado

Agricultura nas suas mãos

--

6.950,00

FEDER

5.212,50

79%

ANTÓNIO GALEGO & FILHOS - MÁRMORES, S.A.

Innovation in natural stone products

--

877.000,00

FEDER

526.200,00

123.434,27

FEDER

55.545,42

141.294,97

FEDER

63.582,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2018/09/29

Portugal

296.340,00

FEDER

133.353,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

--

89.656,89

FEDER

40.345,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

--

274.759,69

FEDER

123.641,86

2017/09/18

Portugal

103.150,00

FEDER

46.417,50

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

--

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

--

1.033.000,00

FEDER

619.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2017/07/02

Portugal

--

190.851,07

FEDER

114.510,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2016/06/30

Portugal

2.710.630,60

FEDER

1.626.378,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

--

316.446,72

FEDER

189.868,03

2017/10/31

Portugal

--

1.013.965,00

FEDER

709.775,50

2015/10/01

2016/11/30

Portugal

CORKART - INDÚSTRIA DE CORTIÇAS, S.A.

Aquisição de equipamentos e alteração à unidade industrial para
aumento de capacidade

--

980.580,00

FEDER

588.348,00

2015/12/15

2016/11/15

Portugal

79%

TEKEVER II AUTONOMOUS SYSTEMS, LDA

+SOR.UAV

--

1.227.924,00

FEDER

859.546,80

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

79%

AUNDE PORTUGAL - INDÚSTRIA DE CONFEÇÃO DE
CAPAS, LDA

Novos projetos em parceria

--

1.272.440,71

FEDER

572.598,32

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

CAST IBERIA, S.A.

CAST IBÉRIA - FUNDIÇÃO INOVADORA

--

2.028.920,00

FEDER

1.420.244,00

2016/03/01

2017/05/02

Portugal

79%

IBERGAMA - IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LDA

Ibergama - Reforço de Competitividade

--

330.939,98

FEDER

231.657,99

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

STARCORK 2015-2017

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

--

486.046,87

FEDER

364.535,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

PADARIA ARGUELLES - INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO
Projecto de Qualificação da Padaria Arguelles
-E PASTELARIA REGIONAL LDA
Reforço das capacidades de organização e gestão da empresa,
investindo na qualificação da empresa por via da aposta nos
EXACLEAN LDA
-domínios imateriais de competitividade, contribuindo para o
aumento da competiti
Reforço da capacitação empresarial, através da aposta em fatores
imateriais da competitividade, com vista a potenciar o aumento da
FAIRFRUIT PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA
-sua capacidade de resposta no mercado global e, por conseguinte,
uma

Qualificação da empresa em domínios e materiais de
competitividade
Criação da primeira empresa portuguesa dedicada à fabricação e
comercialização de placas de gesso revestidas a PVC e a folha de
alumínio para decoração de tectos falsos

79%

CESAR CASTELÃO & FILHOS, LIMITADA

Reforço da capacitação empresarial para um maior domínio da
cadeia de valor, através de investimentos ancorados na aposta na
inovação de produtos e processos produtivos, comerciais e
organizacionais,

ALT20-01-0853-FEDER-014851

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0853-FEDER-014895

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

EAA - ESCOLA DE AVIAÇÃO AEROCONDOR S.A.

Aumento e diversificação de treino aeronáutico

--

1.526.320,36

FEDER

915.792,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-014955

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ANTONIO MOCHO, LIMITADA

Aumento da capacidade produtiva, através do apetrechamento
tecnológico das pedreiras da empresa A. Mocho, Lda

--

2.464.448,16

FEDER

1.725.113,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/03/31

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-014966

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

TEKEVER III COMMUNICATION SYSTEMS, LDA

+SOR.Comms

--

318.994,00

FEDER

191.396,40

2018/01/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

TEKEVER SPACE - SISTEMAS ESPACIAIS, LDA

+SOR.Space

--

435.131,56

FEDER

261.078,94

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

ALT20-01-0853-FEDER-015020

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-015235

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

HEAVEN INN HOTELS & RESORTS - GESTÃO
Unidade de alojamento local, hostel - Heaven Inn Evora Hostel
HOTELEIRA E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA

--

556.625,24

FEDER

389.637,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/03/02

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-015250

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

GFSC, S.A.

GFSC: EFICIENCIA PRODUTIVA PARA A PRESENÇA INTERNACIONAL --

1.538.766,72

FEDER

1.154.075,04

2017/12/29

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

GIROCLUBE VICENTINO, LDA

Giroclube Vicentino

--

158.800,00

FEDER

111.160,00

2016/06/01

2016/12/31

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-017481

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

TECNOTRONICA, INDUSTRIAS E COMERCIO DE
COMPONENTES, S.A.

InovTool: Inovação produtiva para progressão na cadeia de valor

--

716.784,00

FEDER

430.070,40

2016/03/03

2018/02/28

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-018090

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

Privado

Modernização da destilaria de António Cuco

--

434.309,35

FEDER

304.016,55

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-018122

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

ANTÓNIO & LOURDES DELGADO, LDA

Dark Sky View Hotel & Spa

--

1.374.457,42

FEDER

962.120,19

2016/06/01

2017/07/31

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-018263

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

SUGAR LINE, LDA

Sugarstick

--

161.125,00

FEDER

112.787,50

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-018489

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

STRADALUX SYSTEMS LDA

Projeto de Inovação da STRADALUX

--

2.712.520,00

FEDER

1.976.016,85

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/30

ALT20-01-0853-FEDER-017374

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

--

1.884.932,39

FEDER

1.130.959,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

--

1.761.489,38

FEDER

1.233.042,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/30

Portugal

2016/09/14

2018/01/27

Portugal

2016/09/12

2017/03/10

Portugal

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/06/01

2017/02/28

Portugal

2016/04/01

2017/05/31

Portugal

2016/07/01

2018/05/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/07/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/23

2019/10/08

Portugal

2016/08/01

2017/07/31

Portugal

2016/08/01

2018/06/01

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/06/01

2018/01/31

Portugal

2016/09/01

2018/05/31

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-018517

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-018595

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-018685

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-018691

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-018696

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-018707

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-018721

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-018730

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-018889

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-018949

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-019122

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-019196

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-019258

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-019288

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-019302

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-019311

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-019336

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SATELITE DOS SABORES, UNIPESSOAL, LDA.

79%

ALEMPACK - COMÉRCIO DE CONSUMIVEIS PARA A
INDÚSTRIA ALIMENTAR, LDª

Criação de um novo estabelecimento com vista à oferta de
produtos inovadores no âmbito do universo alimentar a nível
internacional, obtidos através de uma delicada e equilibrada
simbiose entre tradiçã
Embalagens flexíveis para indústria alimentar ? Aumento de
Capacidade

79%

GAMITO & GUERREIRO LDA

AZUL ALENTEJANO TRADITIONAL HOTEL

--

689.290,00

FEDER

516.967,50

79%

CUNHA DIAS (HOTEL), LDA

Cereal Vitória Hotel

--

178.730,00

FEDER

107.238,00

79%

LAVERDE - PRODUTOS NATURAIS DE COSMETICA
LDA

Nova Unidade industrial Coruche

--

2.156.044,36

FEDER

1.617.033,27

79%

TEMPO DE LETRAS LDA

Agroturismo No Tempo

--

570.045,00

FEDER

427.533,75

79%

ASFERTGLOBAL, LDA

Aumento da capacidade de produção com Biofertilizantes

--

318.700,00

FEDER

191.220,00

79%

META CAPITAL II - GESTÃO HOTELEIRA, LDA

Hotel Sor 3 estrelas

--

823.872,00

FEDER

617.904,00

79%

RESTELO AZUL - EXPLORAÇÃO TURÍSTICA S.A.

Herdade da Fonte - Hotel Rural de 4**

--

1.173.176,32

FEDER

879.882,24

--

1.429.439,81

FEDER

857.663,89

--

1.999.591,20

FEDER

999.795,60

79%

79%

Reposicionamento competitivo da Mármores Rosal induzido pelo
aumento da capacidade produtiva, pela inovação de produtos e
MARMORES ROSAL LDA
processos produtivos, comerciais e organizacionais, com especial
aposta num in
M. O. P. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁRMORES, Incorporação de novos processos produtivos mais eficientes e
LDA
tecnologicamente mais avançados

79%

MEGADOLPHIN - LDA

MegaDolphin - a navegar em Tróia

--

666.400,00

FEDER

466.480,00

79%

SUMMERSURPRISE, UNIPESSOAL LDA

Aumento e Qualificação do TER Pé No Mont

--

1.073.423,00

FEDER

751.396,10

79%

BITEKFOOD, LDA

Qualificação - Creative FooD, Services and Design

--

206.141,00

FEDER

92.763,45

79%

SPLENDID OPPORTUNITY - S.A.

Criação da primeira fábrica de massas frescas e pratos italianos pré-cozinhados refrigerados em Portugal

2.404.255,24

FEDER

1.442.553,14

79%

SOCIVAL-COMERCIO E INDUSTRIA ALIMENTAR, LDA SODINPRO - Socival's Dessert Innovation Project

--

873.213,13

FEDER

611.249,19

79%

MARGRIMAR - MÁRMORES E GRANITOS S.A.

--

272.450,00

FEDER

190.715,00

Nova Linha Automatizada para Ladrilho
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

ALT20-01-0853-FEDER-019386

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-019425

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-019455

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-019611

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-019618

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-019713

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-020265

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-020269

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-020271

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-020439

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-020552

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-020575

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-020626

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-020666

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-020820

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-020927

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-021074

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-021131

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-021400

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-021743

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-021749

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME
1-Competitividade e
Internacionalização das PME

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

QUINTAS DAS SERRAS DE MARVÃO, LDA

7Quintas

--

1.882.494,60

FEDER

1.411.870,95

79%

INVEPE - INDÚSTRIA DE VEÍCULOS PESADOS, S.A.

INVEPE2020

--

567.990,00

FEDER

283.995,00

79%

PADARIA ARGUELLES - INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO
Diversificação da oferta da Arguelles - Nova unidade produtiva
E PASTELARIA REGIONAL LDA

--

197.209,21

FEDER

138.046,45

79%

ROCKING LDA

InnovRocking

--

420.880,00

FEDER

294.616,00

79%

MÁRMORES FERRAR LDA

Inovação do processo de transformação de rochas ornamentais da
-Mármores Ferrar

462.066,61

FEDER

277.239,97

79%

CASA AGRÍCOLA ALEXANDRE RELVAS, LDA

Uma Casa Agrícola Qualificada

--

155.044,79

FEDER

69.770,16

79%

ZENSYSTEMS - CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
SYSTEMS, LDA

Projeto de Qualificação ZenSystems

--

140.854,17

FEDER

63.384,38

79%

ALENDOC - UNIPESSOAL LDA

Projeto de Qualificação - Alendoc

--

159.687,50

FEDER

71.859,38

79%

JONICSUN PT, LDA

Projeto de Qualificação Jonicsun

--

219.712,85

FEDER

98.870,78

79%

PORTEE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA

Qualificação da CSV

--

230.458,75

FEDER

103.706,44

79%

EASYAIM, UNIPESSOAL LDA

Qualificação de simuladores de tiro tecnologicamente criativos e
inovadores

--

189.278,89

FEDER

85.175,50

79%

SETENTA E TRÊS MIL E CEM, LDA

Sistemas Qualidade, Investigação e Desenvolvimento Biounidade

--

342.913,00

FEDER

154.310,85

79%

TECNOTRONICA, INDUSTRIAS E COMERCIO DE
COMPONENTES, S.A.

Tecnotrónica Qualificação 2016-2018

--

84.620,00

FEDER

38.079,00

79%

QUINTA DO SOSSEGO - SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA

Qualificar e Inovar no modelo de Negócio

--

116.250,00

FEDER

52.312,50

79%

GREENEDGE - BIOMASSA E ENERGIA, LDA

ECO PELETES

--

127.550,02

FEDER

57.397,51

79%

VELEZ PINTO & FILHOS, LDA

Qualificação dos serviços e soluções de Contabilidade e Finanças

--

50.501,11

FEDER

22.725,50

--

209.717,22

FEDER

94.372,75

--

91.239,83

FEDER

41.057,93

79%
79%

CENTRAJUSTE - CENTRO DE ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS, ORGANIZAÇÕES Projeto de Qualificação - CEDROS
E SISTEMAS LDA
SPIRA - REVITALIZAÇÃO PATRIMONIAL, UNIPESSOAL
Projeto de Qualificação - Spira
LDA

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
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03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
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03-Reforçar a competitividade das
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03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/09/01

2017/09/30

Portugal

2016/10/25

2017/09/30

Portugal

2016/04/08

2018/03/31

Portugal

2016/04/12

2018/04/11

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/07/07

2018/07/06

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/09/01

2018/05/03

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/29

Portugal

79%

MY TEAM , SISTEMAS DE APOIO A PROJECTOS, LDA Inove-BIM

--

142.312,50

FEDER

64.040,63

79%

WORLD SKILLS - LDA

WorldSkills - Plataforma Tecnológica para Turismo de Natureza

--

65.495,02

FEDER

29.472,76

79%

PONTE ROMÃO, AZEITES E AZEITONAS, LDA

Qualificação da Ponte Romão

--

165.187,67

FEDER

74.334,45

79%

MONTE DOS CORDEIROS - TURISMO E
DESENVOLVIMENTO RURAL, LDA

532.387,72

FEDER

399.290,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/19

2017/09/18

Portugal

293.874,42

FEDER

220.405,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

1.246.010,00

FEDER

934.507,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2016/12/31

Portugal

364.650,00

FEDER

255.255,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/10/31

Portugal

2.400.526,10

FEDER

1.680.368,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/15

2017/11/14

Portugal

668.875,00

FEDER

501.656,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

392.831,05

FEDER

294.623,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

319.879,64

FEDER

223.915,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/25

2018/07/25

Portugal

1.715.453,85

FEDER

1.286.590,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/15

2019/11/14

Portugal

1.405.210,00

FEDER

983.647,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/17

2019/02/13

Portugal

1.689.174,32

FEDER

1.013.504,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/26

2018/09/25

Portugal

320.730,00

FEDER

224.511,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/06

2018/12/05

Portugal

1.740.147,83

FEDER

1.305.110,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/15

2018/10/12

Portugal

2.309.372,84

FEDER

1.616.560,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/10

2020/01/09

Portugal

1.855.480,00

FEDER

1.113.288,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

299.772,50

FEDER

134.897,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/18

2019/07/17

Portugal

243.211,00

FEDER

145.926,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

239.861,23

FEDER

143.916,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/17

2018/10/13

Portugal

411.200,00

FEDER

246.720,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/31

2018/12/30

Portugal

2.262.385,90

FEDER

1.583.670,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

1.077.492,00

FEDER

646.495,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/15

2018/08/14

Portugal

551.043,26

FEDER

385.730,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/17

2017/12/13

Portugal

112.250,00

FEDER

78.575,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/15

2019/11/14

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-022595

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0853-FEDER-022653

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-022706

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-022711

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-022744

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-022834

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-022841

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-022893

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-023069

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-023070

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-023082

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-023086

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-023138

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-023189

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-023215

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-023231

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-023319

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ALT20-01-0853-FEDER-023331

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0853-FEDER-023341

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-01-0853-FEDER-023461

Criação de um novo PRODUTO-AGROTURÍSTICO num Território de
Baixa Densidade a partir da conceção de um novo equipamento
sob o conceito de Experiências únicas do Ativo rural e cultural do
Alentejo.

Criação de um Agroturismo premium numa herdade com 260ha, concebido sob o
conceito de Experiência, com conteúdos e serviços que respondem a novos padrões de
comportamento do consumidor, e que estarão integrados com as valências/recursos
turísticos da região Alentejo.
A criação da CASA DE SANTIAGO visa a requalificação de um edifício histórico,
localizado em Santiago do Cacém, convertendo a sua natureza de habitação familiar
BENDADA - ALENTEJO LIVING SOLUTIONS, LDA
CRIAÇÃO DA CASA DE SANTIAGO - TURISMO DE HABITAÇÃO
para alojamento turístico, com o objetivo de promover um produto turístico de elevada
qualidade e autenticamente alentejano.
CASA ALTA - SOCIEDADE PRODUTORA DE ÓLEOS
Aumento da capacidade instalada com impacto na qualidade do produto por via da
Granulação da matéria-prima
VEGETAIS E AZEITES, LDA.
implementação de uma metodologia inovadora de fabrico.
A criação de uma linha de produção de estores permite diminuir o nível de dependência
dos fornecedores, aumentar o cumprimento de prazos de entrega, o VAB em 54%, o
ALU-M - ALUMÍNIOS E PVC LDA
Alu - Inov
volume de vendas internacionais em 50%, através também do alargamento da política
de internacionalização à Bélgica e criar 4 PT?s.
O projeto tem como objetivo tornar a VAC Minerais na única empresa portuguesa a
VAC MINERAIS, S.A.
Inovação - Vac, Minerais
fabricar, em Portugal, carbonato de cálcio a partir de dolomites, com granulometrias de
7 microns, com matéria-prima extraída em Portugal.
O projeto assenta na aquisição de 2 embarcações exclusivas, caracterizadas pelo luxo e
sofisticação, para disponibilizar uma oferta diversificada e de qualidade em termos de
MinerTour-Animação Turística Unipessoal, Lda
MinerTour - Tróia Luxury Boat Tours
serviços de animação turística, direcionadas para clientes que primam a exclusividade e
a vivência de experiências únicas.
Criação das condições para iniciar a Exploração da Pedreira dos Anéis, cujo novo
produto é um tipo de granito exclusivo - Granito Rose Fantasy, com base em tecnologia
PEDRA SECULAR, LDA
Pedreira dos Anéis - Rose Fantasy
de última geração que irá colocar a empresa ao nível das melhores do setor. Incluirá
ainda tecnologia para a transformação da pedra
Criação de um modelo de prestação de serviços de elevado conteúdo tecnológico,
suportado em ciência e na tecnologia mais recente.O objetivo é sustentar processos de
AGROINSIDER, LDA
Smart Agro processes
agricultura inteligente com elevada geração de valor e com impacto na produtividade e
eficiência da gestão dos recursos.
Criação no Alentejo de um Hotel Rural de 4 estrelas com 24 UA direccionado para o
Turismo de Saúde.Nesta unidade serão criadas condições para disponibilizar serviços
SLEEP & NATURE LDA
Sleep & Nature Hotel
inovadores para tratamento não médico de distúrbios do sono e do stresse, suportados
em conhecimento científico dos sócios da empresa
Projeto de criação de uma fábrica de Pranchas de Surf por moldagem e Asas de Kitesurf,
SHAP2SEA - SHAPERS FACTORY BOARD AND BLANK
dois produtos não fabricados na Europa e totalmente destinados a exportação.A
Fábrica de Pranchas em Molde e Asas de Kitesurf
MANUFACTURERS LDA
promotora é uma empresa que já atua neste segmento de mercado, que com o projeto
procura o crescimento sustentado da sua atividade.
Criação de um inovador e qualificado PRODUTO TURÍSTICO a partir Criação de um Hotel de Conceito dedicado à MÚSICA CLÁSSICA com um alojamento
da implantação de uma unidade turística no segmento de Turismo turístico de charme, um espaço de cultura musical e educacional, e experiências
OCEAN COURAGE, LDA
de Conceito, na categoria de Hotel de 4 estrelas, com uma oferta distintivas ligadas ao Touring Cultural da região, procurando oferecer um produto
turístic
dinâmico com foco nas motivações da procura.
O projeto da Rara consiste na criação de estabelecimento, com objetivo de criar
Criação de unidade industrial de fabrico de massas alimentícias
unidade industrial de fabrico de massas alimentícias.Este projeto tem em vista o fabrico
RARA LDA
(obras de remodelação e aquisição de equipamentos produtivos) de massa fresca que permitirá dar resposta à fraca oferta deste produto no mercado e
ir ao encontro do aumento da procura.
O projeto da MELGÃO, permitirá a criação de uma unidade industrial destinada à
transformação de cacau em chocolate e ao fabrico de outros produtos, tendo por base
MELGÃO CACAU E CHOCOLATES, LDA
MELGÃO CACAU E CHOCOLATES
essa matéria-prima. Os argumentos competitivos e consequente sucesso global
resultarão da contínua incorporação dos resultados de I&D.
O desenvolvimento do presente projeto consiste na criação de uma nave produtiva para
Criação de Nave industrial da Padaria Troia Doce II com vista a
PADARIA TROIA DOCE II, LDA
o desenvolvimento da sua atividade através da aposta em inovação e tecnologia de
internacionalização e inovação
ponta com aposta nos mercados externos.
Decorrente deste projeto a Brigipedra pedra alargar a cadeia de valor a jusante,
Valorização da Calçada Portuguesa e Minimização de Desperdícios apostando no fabrico de Calçada Portugesa através dos desperdícios provenientes do
BRÍGIPEDRA - STONES IN PORTUGAL, LDA
de Extração
corte do bloco em bruto. Para tal, preconiza um aumento da capacidade produtiva e o
reforço das suas competências tecnológicas.
Com a implementação de um sistema de gestão integrado (normas ISO 9001, ISO 20000
WIDESYS, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, UNIPESSOAL
e ISO 27001), a Widesys pretende aumentar a sua eficiência, a qualidade, segurança e
Certificação ISO 9001/27001/20000
LDA
credibilidade dos seus produtos/serviços e a satisfação dos clientes criando novas
vantagens competitivas para os mercados externos.
Este projeto de investimento visa a criação de uma fábrica de produção nacional de Gin
de Melão (produto único no mercado nacional), cujo objetivo é a internacionalização e
cerveja artesanal sem glúten, para um nicho de mercado maioritariamente nacional.

PBL - PRODUÇÃO DE BEBIDAS, LDA

PBL ? Uma inovação no mercado das bebidas alcoólicas

79%

CERIMONIAL - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA

Requalificar, Diversificar e Inovar para Crescer e Expandir a
Atividade

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

MANUEL PEDRO DE SOUSA & FILHOS LDA

Capacidade Avançadas para Extração e Transformação de Granito
Cinza de Alpalhão

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CASA DE 1927, UNIPESSOAL LDA

Hotel Vínico Casa 1927

ALT20-01-0853-FEDER-023518

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

BRIEFTIME INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S.A.

Aumento da capacidade produtiva para criação de novos produtos Aumento da capacidade produtiva instalada, maior eficiência e flexibilidade produtiva,
e captação de novos mercados.
para a criação de novos produtos diferenciadores e captação de novos mercados.

ALT20-01-0853-FEDER-023542

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SGO - SOCIEDADE GESTORA DE OBRAS LDA

Criação de um estabelecimento de Fabrico de Janelas, Portas,
Estores e outros em PVC, aço inox e alumínio

ALT20-01-0853-FEDER-023561

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CENTRAJUSTE - CENTRO DE ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS, ORGANIZAÇÕES Projeto de Inovação Produtiva - Cedros
E SISTEMAS LDA

Com este projeto pretende-se incrementar em 42% a capacidade de alojamento da
nossa unidade hoteleleira, bem como aumentar e diversificar os serviços prestados.
Melhorar a qualidade a todos os níveis e introduzir na organização inovação de
produto/serviço, de marketing, de processo e organizacional.
A MPS atua no setor de extração, transformação de pedra natural e assume como
essencial para a sua sustentabilidade investir no aumento de capacidade produtiva, por
forma a elevar a sua capacidade de resposta aos mercados cada vez mais exigentes,
apostando na promoção de Granito Cinza de Alpalhão
Em plena Lezíria do Tejo, próximo da ?Capital do Vinho? Cartaxo, localizar-se-á o Hotel
Vínico Casa 1927. Hotel de Enoturismo na região Ribatejo, onde os vinhos e as vinhas, a
cultura, a agricultura, a tradição e o charme da região se unem ao mítico rio Tejo para
tornar a Casa 1927 única e singular.

Criação de uma unidade industrial para o fabrico de caixilharia em PVC, alumínio e aço
inox, que potenciará a actual actividade de construção e de instalação desenvolvido
pela SGO e lhe permitirá o acesso a mercados internacionais.
Após aprovação dos Projetos de Qualificação e Internacionalização, que fortalecem a
CEDROS nos seus fatores imateriais de competitividade e suportam a Estratégia
Internacional, pretende-se o investimento em máquinas e softwares que melhorem
significativamente a qualidade dos serviços CEDROS.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

875.729,04

FEDER

656.796,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/16

2019/06/15

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

79%

FRUGAL - SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA, LDA

Criação de um parque de campismo e caravanismo

O projeto Frugal tem como objectivo criar um empreendimento de turismo em espaço
rural, na vertente de Parque de Campismo e Caravanismo Naturista. Este projeto prevê
assim a abertura de um novo Parque de Campismo e Caravanismo em Montalvão,
concelho de Nisa, distrito de Portalegre.

Criação de Fábrica de Embalamento de Pastel de Nata Do it
Yourself

Criação de Fábrica de Embalamento de Pastel de Nata Do it Yourself

384.415,00

FEDER

269.090,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/27

2018/07/26

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-023600

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0853-FEDER-023697

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

GOLF AGENT, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE GOLFE, UNIPESSOAL, LDA

ALT20-01-0853-FEDER-023857

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CARLOS LOUZEIRO, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LDA inovCL

inovCL é um projeto que visa dotar uma empresa de topografia com serviços altamente
inovadores, recorrendo a tecnologias inexploradas a nível internacional, o que se traduz
na sua competitividade global, permitindo-lhe crescer na sua cadeia de valor.

966.115,00

FEDER

676.280,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/05/16

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

UNIVERSACONTECE, S.A.

Hotel O Cante

O projeto Cante Hotel pretende criar no centro da cidade de Évora um espaço dedicado
à cultura alentejana, que permita aos seus hóspedes usufruirem de uma experiência
única, seja pelo alojamento, seja pela uitlização de uma aplicação que irá acompanhar
os visitantes na exploração deste património.

2.880.554,92

FEDER

1.989.088,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

STARCORK - REVESTIMENTOS DE CORTIÇA LDA

Linha de Cilindros para produção de novos materiais aglomerados
de cortiça

Projeto de investimento numa nova linha de aglomeração de cortiça em cilindros
visando a produção de novos componentes de cortiça aglomerada.Igualmente presente
um forte investimento numa central fotovoltaica para autoconsumo (UPAC) e reforço
do sistema de controlo de produção e gestão.

1.594.000,00

FEDER

1.115.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/01/15

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-023942

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

2.275.505,00

FEDER

1.592.853,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/17

2018/09/15

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-023981

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

1.742.342,10

FEDER

1.045.405,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/13

2020/01/12

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-024091

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

731.511,04

FEDER

512.057,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/06/30

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-024102

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

1.408.369,05

FEDER

1.056.276,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/16

2018/09/15

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-024280

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

165.543,25

FEDER

124.157,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

PORTUGUESE NATURE TOURISM in a WORLDWIDE PLATFORM

Esta operação de investimento vai permitir que a WORLD SKILLS desenvolva, lance e
projete internacionalmente uma plataforma de reservas all-in-one dedicada ao Turismo
de Natureza, a NATURE TOURISM of PORTUGAL in a WORLDWIDE PLATFORM,
enquanto solução inovadora para o setor e para a própria empresa.

110.745,00

FEDER

77.521,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/15

2019/04/16

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

EUROPADEL, LDA

Optimização da Eficiência Organizacional

Criação de condições para a qualificação da Europadel, uma unidade turística que terá
uma inovadora oferta agregada, englobando várias valências turísticas, conjugando a
oferta de padel com o potencial turístico de Elvas, visando a captação de turistas
nacionais e internacionais.

230.043,00

FEDER

103.519,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

BRINOVA - BIOQUÍMICA, LDA

Qualificação da Oferta de Produtos Farmacêuticos Veterinários
Inovadores

Por via do presente projeto de investimento em Fatores Imateriais de Competitividade,
orçamentado em 784.046,02?, a Brinova pretende criar e desenvolver um conjunto de
vantagens competitivas e um posicionamento de referência, que potenciem a
penetração nos segmentos e mercado-alvo pretendidos.

647.696,38

FEDER

291.463,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

LABCOCO, LDA

Qualificação de Projeto Inovador de Fabricação de Produtos
Derivados de Coco

Por via do presente projeto de investimento em Fatores Imateriais de Competitividade,
orçamentado em 705.690,00?, a Labcoco pretende criar e desenvolver um conjunto de
vantagens competitivas e um posicionamento de referência, que potenciem a
penetração nos segmentos e mercado-alvo pretendidos.

569.117,78

FEDER

256.103,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

KIMISCIENCES - PHARMACEUTICALS
MANUFACTURING, LDA

KimiSciences - Projeto de Qualificação

O projeto da KimiSciences objetiva introduzir e capacitar a unidade fabril, destinada a
produção de medicamentos inovadores e certificados, com o laboratório de suporte ao
I&D, o controlo de qualidade, assim como a contratação de dois técnicos especializados
para o desenvolvimento deste projeto.

333.790,05

FEDER

150.205,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-025419

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

RECOVERDE - GESTÃO DE RESÍDUOS, UNIPESSOAL
LDA

32.120,00

FEDER

14.454,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/28

2019/07/26

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-025815

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

JOIDITRANS - SOCIEDADE DE TRANSPORTES, LDA

86.868,60

FEDER

39.090,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-025900

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

OPEN RENEWABLES S.A.

41.245,97

FEDER

18.560,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/30

2018/02/25

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

120.600,00

FEDER

54.270,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-027616

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0853-FEDER-027643

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

ALT20-01-0853-FEDER-027739

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

COMPETIR INTERNACIONAL LDA

Projeto de Qualificação da Competir Internacional

ALT20-01-0853-FEDER-032127

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

VENAKKI, UNIPESSOAL LDA

BETTERDRINKS- Inovação e pioneirismo nas bebidas espirituosas
made in Portugal

ALT20-01-0853-FEDER-032909

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

PARAPEDRA-SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE
PEDRAS, S.A.

Parapedra - Processo inovador de produção de areias altamente
calibradas e selecionadas

ALT20-01-0853-FEDER-033682

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

PEDRAMOCA-SOCIEDADE EXTRACTIVA DE PEDRA
LDA

Pedramoca: Reposicionamento e reforço dos elos críticos da
cadeira de valor

ALT20-01-0853-FEDER-034614

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SGO - SOCIEDADE GESTORA DE OBRAS LDA

Investimento na competitividade da SGO

ALT20-01-0853-FEDER-034635

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

SULREGAS, LDA

Aposta na Competividade e Qualificação da Sulregas

ALT20-01-0853-FEDER-035686

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital

--

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Agrupamento de Escolas Nº1 de Serpa na qualidade de Unidade Orgânica integrada
no Programa de Intervenção “ TEIP 3” concebeu, no final do ano letivo 2013/14, um
Plano Plurianual de Melhoria a vigorar no triénio 2014/2017. Este PPM foi desenhado
com o objetivo de definir, a médio prazo, as linhas estratégias de operacionalização do
Projeto Educativo do Agrupamento, constituindo-se, por essa razão, como parte
integrante deste.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O apoio a este programa visa (1) o apoio à melhoria das aprendizagens, (2) a prevenção
do abandono escolar, o combate ao absentismo, a promoção da disciplina no meio
escolar, (3)a gestão e organização e (4) a relação escola-famílias-comunidade e
parcerias no agrupamento de Escolas de Monforte.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Esta operação pretende dar uma resposta global às diferentes problemáticas
identificadas na fusão de diferentes diagnósticos efetuados, promovendo assim, os
valores de Identidade, Qualidade, Autonomia, Inovação, Participação e Cidadania,
pilares fundamentais a uma Escola que se identifica como um Movimento de vontades
no prosseguimento de objetivos Nobres comuns, recusando o elitismo e rompendo os
seus próprios muros.

ALT20-01-0853-FEDER-023906

ALT20-01-0853-FEDER-023918

ALT20-01-0853-FEDER-024286

ALT20-01-0853-FEDER-024745

ALT20-01-0853-FEDER-024756

ALT20-01-0853-FEDER-024761

ALT20-01-0853-FEDER-024786

ALT20-01-0853-FEDER-027587

ALT20-02-5266-FSE-000001

ALT20-02-5266-FSE-000002

ALT20-02-5266-FSE-000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

79%

79%

79%

79%

79%

O projeto da KTubo consiste na criação de um novo estabelecimento, com objectivo
criar unidade industrial de fabrico de tubos plastico para Rega e electricidade.Este
KTUBO INJECTION LDA
Empresa nova na área de fabrico de tubos para rega e electricidade
projeto tem em vista utilização de matérias primas recicladas para fabrico de tubo com
elevada procura nos mercados internacionais.
Ampliação do estabelecimento de agorturismo Herdade da Malhadinha Nova - Country
HERDADE DA MALHADINHA NOVA - SOCIEDADE
Enoturismo Herdade da Malhadinha Nova - Country House & Spa e House & Spa - Herdade da Peceguina - e criação de dois novos estabelecimentos de
AGRICOLA E TURISTICA S.A.
Agroturismo Herdade do Ancoradouro
Agroturismo - Herdade do Ancoradouro -, com vista ao alcance de um segmento de
mercado ainda mais exclusivo.
Hotel Rural de 4** com 12 quartos que aposta da diversificação da oferta hoteleira,
SHE SUPERIOR - HOME EXPERIENCE, LDA
Hotel Rural da Tapadinha
pela sua especialização na promoção do azeite Alentejano
L?And of Alandroal, turismo no espaço rural ? Casa de Campo ? inovador, localizado na
L'AND OF ALANDROAL - AGRICULTURA E TURISMO, Unidade de Turismo no Espaço Rural - L'And of Alandroal Casas de Herdade das Parreiras no Alandroal destinado ao segmento Gay High End. Oferta de
LDA
Campo - destinado ao segmento Gay High End
bens e serviços de qualidade com atividades múltiplas de lazer para os hóspedes e
gestão profissionalizada.
Empresa especializada no fabrico de caixilharia em PVC e alumínio que pretende
MANUEL MATA - FABRICO E MONTAGENS
modernizar a linha de produção em alumínio para consolidar mercado nacional e
Reativação da linha produtiva de alumínios
ALUMINIOS, UNIPESSOAL LDA
internacionalizar os seus produtos. Irá aumentar a eficiência da linha em causa,
qualidade dos produtos e reduzir os custos de produção.

WORLD SKILLS - LDA

A Recoverde irá realizar investimentos na inovação organizacional, na qualidade, nas
tecnologias da informação e comunicação e no marketing que lhe permitirão uma
Projeto de requalificação organizacional da Recoverde
restrutuação organizacional e tecnologica tornando-se cada vez mais competitiva e apta
a atuar no mercado global.
O projeto da Joiditrans prende-se maioritariamente com a Economia digital e as TIC
como domínio imaterial da competitividade, sendo que o principal investimento será
Projeto de Qualificação da Joiditrans
numa plataforma Web, a qual irá permitir a desmaterialização dos processos,
contribuindo para uma mairo satisfação dos clientes.
Projeto com o objetivo da certificação internacional de produtos em três tipologias de
Capacitação da Open Renewables nas certificações IEC 61215; IEC certificados de produto que permita expandir para novos mercados (Brasil) mas
61730 e INMETRO
também aumentar as vendas no mercado europeu (através de duas certificações de
caráter obrigatório) de módulos fotovoltaicos

DESIMETAL - COMPANHIA DE METAIS, LDA

Desimetal Global

Este projeto tem como objetivo o reforço das capacidades de organização e gestão da
empresa, com alto investimento em domínios imateriais de competitividade, nos
domínios de inovação de marketing e inovação organizacional, traduzindo-se num
suporte essencial para a estratégia de internacionalização.

79%

METALO-NICHO,S.A.

Metalo-Nicho 2Rs: REforço de Capacidades Estratégicas e gestão
para um REposicionamento competitivo

O projeto prevê o reforço de competências organizacionais, de gestão e de
desenvolvimento de produto na Metalo-Nicho e a aposta em TICs e na Gestão da
Qualidade, com vista à capacitação da empresa para produção de novos produtos e
abordagem a novos mercados internacionais.

138.037,50

FEDER

62.116,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

79%

EUROSOV, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Qualificação da Eurosov

O atual projeto de investimento da EUROSOV pretende qualificar a promotora para a
sua internacionalização, destacando globalmente a excelência dos seus produtos de
biomassa para fins energéticos como alternativa ao uso de combustíveis fósseis.

108.580,00

FEDER

48.861,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

204.740,00

FEDER

92.133,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/22

2019/10/21

Portugal

329.238,05

FEDER

197.542,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/15

2019/06/14

Portugal

2.407.258,55

FEDER

962.903,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/15

2019/06/14

Portugal

1.801.903,00

FEDER

900.951,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

164.220,00

FEDER

73.899,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

89.783,04

FEDER

40.402,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/02/05

2020/02/04

Portugal

34.000.000,00

FEDER

17.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2022/12/31

Portugal

511.849,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/22

2018/08/31

Portugal

183.227,26

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/21

2018/08/31

Portugal

2.031.690,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE SERPA

85%

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA COM JARDIM DE
INFÂNCIA, MONFORTE

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CORUCHE

O presente projeto da COMPETIR prevê a atuação em fatores críticos para o
desenvolvimento do negócio, na desmaterialização e digitalização dos processos,
produtos, inovação organizacional numa ótica de marketing integrado virado para a
satisfação do cliente, reforçando a presença no mercado externo.
Criação da primeira destilaria de whisky made in Portugal, com a dotação dos
equipamentos necessários à sua materialização.
O objetivo último da Parapedra com este investimento é a capacitação da empresa para
produzir novos produtos com maior qualidade e especificações técnicas
significativamente distintas, com vista à abertura de novos segmentos de mercado, com
elevado potencial de exportação.
É objetivo do projeto capacitar a Pedramoca para alargar a sua atuação na cadeia de
valor, aproximando-a dos elos mais a jusante, fornecendo prioritariamente grandes
obras e trabalhando diretamente com o cliente final e prescritores. Visa-se ainda o
reforço do posicionamento no mercado global.
A SGO pretende reforçar as suas capacidades de gestão de modo a ganhar
competitividade acrescida e posicionar-se estrategicamente perante o mercado global,
a partir da crescente notoriedade dos seus produtos de caixilharia em PVC, alumínio e
aço e de uma actividade sustentada em novos mercados.
A Sulregas, por via de um investimento de 97.083,04?, pretende apostar na agregação
de valor à sua oferta através de um conjunto de investimentos em ferramentas
organizacionais, criação e registo marca, certificação da qualidade e economia digital,
que se traduzam em mais-valias competitivas.

602.176,00

215.561,48

2.390.223,77

FSE

FSE

FSE
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-02-5266-FSE-000004

ALT20-02-5266-FSE-000005

ALT20-02-5266-FSE-000006

ALT20-02-5266-FSE-000007

ALT20-02-5266-FSE-000008

ALT20-02-5266-FSE-000009

ALT20-02-5266-FSE-000010

ALT20-02-5266-FSE-000011

ALT20-02-5266-FSE-000012

ALT20-02-5266-FSE-000013

ALT20-02-5266-FSE-000014

ALT20-02-5266-FSE-000015

ALT20-02-5266-FSE-000016

ALT20-02-5266-FSE-000017

ALT20-02-5266-FSE-000018

ALT20-02-5266-FSE-000019

ALT20-02-5266-FSE-000020

ALT20-02-5266-FSE-000021

ALT20-02-5266-FSE-000023

ALT20-02-5266-FSE-000024

ALT20-02-5266-FSE-000030

ALT20-02-5266-FSE-000032

ALT20-02-5266-FSE-000034

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO TORRÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALTER DO CHÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE ELVAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ RÉGIO,
PORTALEGRE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VENDAS NOVAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJUSTREL

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE SINES

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MOURA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOURÃO

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA
PATRÍCIO, ÉVORA

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE BEJA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTREMOZ

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Aplicação de um Plano Plurianual de Melhoria do Agrupamento de Escolas de Torrão,
Alcácer do Sal, orientado para a qualidade das aprendizagens e dos resultados
escolares; redução do abandono e insucesso; transição qualificada para a vida ativa e
intervenção da escola na comunidade.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Esta operação dá particular enfoque ao sucesso educativo e à melhoria dos resultados
escolares, monitorizado pela recolha de dados e reajustamento de práticas pedagógicas
e procedimentos de avaliação constante. A promoção da disciplina, a prevenção do
abandono escolar e a melhoria do ambiente educativo são prioridades primordiais com
a maturação das relações com a comunidade e no envolvimento das famílias e dos
parceiros.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

As linhas orientadoras desta operação emergiram de uma reflexão profunda sobre os
vários resultados do percurso do Agrupamento, delineando-se objetivos a alcançar e
estratégias a implementar, preventivas, articuladas e sustentadas. Surge, assim, um
verdadeiro compromisso de toda a comunidade escolar, sustentado no privilegiar da
comunicação entre os diferentes setores e estruturas do Agrupamento e entre o
Agrupamento e a comunidade.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O facto de sermos um Agrupamento subsidiado pelo Fundo Social Europeu permitiu que
os alunos tivessem oportunidades iguais e pudessem participar num maior número de
projetos que visam o desenvolvimento de inúmeras competências. Para além disso
possibilitou aos nossos alunos terem um ensino mais equitativo propiciando melhores
resultados escolares.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Inserido na zona mais desfavorecida do concelho de Portalegre, o Agrupamento de
Escolas nº1 assume-se como uma entidade dinâmica, no esbater das clivagens
sócioeconómicas, através de políticas inclusivas, norteadas pela equidade na prestação
do serviço, orientadas no combate à interrupção precoce do percurso escolar, através
de estratégias potenciadoras da qualidade das aprendizagens e do sucesso educativo na
sua acepção globalizante.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Ciente da importância que os processos de melhoria têm para o desenvolvimento
organizacional deste Agrupamento de Escolas, o presente documento é o resultado de
um percurso sistemático e sistémico iniciado em 2014, aquando da integração desta
organização no programa TEIP3, sendo (re) construído a partir de documentos
estratégicos do Agrupamento, de reflexões das diferentes estruturas pedagógicas.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Programa TEIP é uma iniciativa governamental em vigor no Agrupamento de Escolas
de Aljustrel que tem como objetivos centrais, a prevenção e redução do abandono
escolar precoce e do absentismo, a redução da indisciplina e a promoção do sucesso
educativo de todos os alunos através da execução de um conjunto de atividades
constantes num documento orientador (Plano Plurianual de Melhoria)

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Uma escola de todos para todos, para um sucesso global!!

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Com o presente projeto pretende-se por um lado apoiar as aprendizagens dos alunos de
forma a promover uma maior qualidade das aprendizagens em todas as áreas dos seus
currículos.Por outro lado, pretende-se igualmente acompanhar as famílias e alunos de
forma a prevenir situações de conflito, o absentismo, bem como a
indisciplina.Consciencialização dos encarregados de educação para a sua importância
na educação dos seus educandos.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Este projeto tem como objetivo a melhoria da qualidade das aprendizagens traduzida
no sucesso educativo dos alunos, o combate ao abandono escolar e às saídas precoces
do sistema educativo, a criação de condições que favoreçam a orientação educativa e a
transição qualificada da escola para a vida ativa e a progressiva articulação da ação da
escola com a dos parceiros dos territórios educativos de intervenção prioritária.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

No eixo 1 do TEIP, a tónica do plano recai nos primeiros anos do 1º Ciclo e nos anos de
transição de ciclo, numa lógica de prevenção de situações que impeçam o sucesso dos
alunos; no eixo 2, as ações estão voltadas para a prevenção do abandono, absentismo e
melhoria do clima escolares; no eixo 3, as ações propostas orientam-se para a questão
da monitorização avaliação e formação; no eixo 4, reforço das ligações
comunidade/outros parceiros.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Pretendemos um projeto amplo, integrador sustentado por valores cívicos e
democráticos. Exigimos o direito ao futuro na sua plenitude, melhorando o processo
educativo na sua globalidade através de respostas educativas que se adequem aos
alunos deste agrupamento.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A presente operação consiste num conjunto de ações que alicerçadas em práticas
pedagógicas diferenciadas visam dar resposta às diferentes realidades escolares e
sociais da região criando condições para a melhoria das aprendizagens, para o sucesso
educativo, assim como para a diminuição do abandono escolar precoce.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Ação estratégica que visa a melhoria, centrada no reforço e na consolidação das
práticas, na definição de estratégias e planos de ação com o intuito de promover a
qualidade das aprendizagens, a melhoria do desempenho académico, desenvolvimento
de competências sociais e emocionais nos alunos e sustentada pela optimização dos
recurso humanos e materiais, assim como, no trabalho cooperativo entre todos os
intervenientes no processo educativo.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SÔR

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Anexo 31 - Memória descritiva.

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

Promover o sucesso, combater o insucesso e reduzir o abandono escolar: reforçando a
igualdade de acesso, qualidade e eficiência da educação e formação. Melhorar
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a resultados da aprendizagem/académicos e relevância dos conhecimentos
seguinte informação
desenvolvendo competências como: motivação para a aprendizagem,
aquisição/aprofundamento de conhecimentos, comunicação escrita e verbal, aplicação
de competências e conhecimentos, pensamento crítico e inovador).

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Esta operação materializa o contributo específico que o Município de Aljustrel, de forma
complementar e articulada com a ação do Agrupamento de Escolas, se propõe
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a
desenvolver com vista a promover a igualdade no acesso ao ensino, a melhoria do
seguinte informação
sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do sistema de educação a nível
local.

MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA

Esta operação materializa o contributo específico que o Município de Vidigueira, de
forma complementar e articulada com a ação do Agrupamento de Escolas e da Escola
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a
Profissional, se propõe desenvolver com vista a promover a igualdade no acesso ao
seguinte informação
ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do
sistema de educação a nível local.

MUNICIPIO DE SERPA

Esta operação materializa o contributo específico que o Município de Serpa, de forma
complementar e articulada com a ação dos Agrupamentos de Escolas e da Escola
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a
Profissional, se propõe desenvolver com vista a promover a igualdade no acesso ao
seguinte informação
ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do
sistema de educação a nível local.

MUNICIPIO DE ALVITO

Esta operação materializa o contributo específico que o Município de Alvito, de forma
complementar e articulada com a ação do Agrupamento de Escolas e da Escola
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a
Profissional, se propõe desenvolver com vista a promover a igualdade no acesso ao
seguinte informação
ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do
sistema de educação a nível local.

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

A operação como principal objectivo a implementação de um conjunto de actividade
que promovam, de forma articulada e integradora, o conceito de Portalegre Cidade
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a Educadora, fomentando o sucesso escolar e contribuindo para a definição e
seguinte informação
implementação de mecanismos que assegurem a aprendizagem, a troca de
experiências, a partilha e a cooperação entre a escola, os alunos, a família e a
comunidade.

MUNICÍPIO DE NISA

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a Promoção do sucesso educativo e prevenção do abandono escolar, desenvolvendo
seguinte informação
fatores motivacionais capazes de sensibilizar os alunos para a importância da escola.

MUNICIPIO DE ELVAS

A comunidade educativa de Elvas aposta no desenvolvimento e consolidação de uma
abordagem de intervenção do aluno e da problemática do insucesso escolar. Foi
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a delineado um plano integrado de combate ao insucesso escolar para o 1º ciclo, que
seguinte informação
integra a criação de uma equipa multidisciplinar, o desenvolvimento do projeto +
sucesso escolar (aprendizagem, colaboração e partilha) e a criação do Observatório
Municipal da Educação.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

75.059,00

144.713,76

505.679,44

249.959,41

753.288,14

968.941,00

626.698,51

1.111.522,46

1.165.118,00

859.765,00

196.176,00

800.814,05

2.941.500,00

832.471,00

2.161.353,00

478.324,80

175.171,76

121.647,04

282.221,18

85.152,93

300.000,00

253.056,50

702.094,99

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

63.800,15

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/21

2018/08/31

Portugal

123.006,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

429.827,52

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

212.465,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

640.294,92

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/09

2018/08/31

Portugal

823.599,85

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/21

2018/08/31

Portugal

532.693,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

944.794,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

990.350,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/10

2018/08/31

Portugal

730.800,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/18

2018/08/31

Portugal

166.749,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/21

2018/08/31

Portugal

680.691,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2.500.275,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

707.600,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/18

2018/08/31

Portugal

1.837.150,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/09

2018/08/31

Portugal

406.576,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/31

2019/12/31

Portugal

148.896,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/01

2019/08/31

Portugal

103.399,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/04/01

2019/08/31

Portugal

239.888,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/01

2019/08/31

Portugal

72.379,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/01

2019/08/31

Portugal

255.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/31

2020/02/29

Portugal

215.098,03

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/06/01

2019/07/15

Portugal

596.780,74

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/06/01

2019/05/30

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

ALT20-02-5266-FSE-000037

ALT20-02-5266-FSE-000040

ALT20-02-5266-FSE-000047

ALT20-02-5266-FSE-000048

ALT20-02-5266-FSE-000049

ALT20-02-5266-FSE-000052

ALT20-02-5266-FSE-000055

ALT20-02-5368-FSE-000001

ALT20-02-5368-FSE-000002

ALT20-02-5368-FSE-000003

ALT20-02-5368-FSE-000004

ALT20-02-5571-FSE-000002

ALT20-02-5571-FSE-000003

ALT20-02-5571-FSE-000004

ALT20-02-5673-FEDER-000001

ALT20-02-5673-FEDER-000002

ALT20-02-5673-FEDER-000003

ALT20-02-5673-FEDER-000004

ALT20-02-5673-FEDER-000005

ALT20-02-5673-FEDER-000006

ALT20-02-5673-FEDER-000007

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

MUNICÍPIO DO CRATO

O Município de Crato decidiu apostar no desenvolvimento de uma abordagem de
intervenção sistémica e holística do aluno e da problemática do insucesso e abandono
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a escolar. Foi assim delineado um plano integrado de combate ao insucesso que integra a
seguinte informação
estruturação de uma equipa multidisciplinar e promove o desenvolvimento de novas
metodologias e conteúdos pedagógicos, bem como a construção de uma ferramenta de
monitorização de todo o meio escolar.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO
ALENTEJO

A Rede de Promoção do Sucesso Educativo no Alto Alentejo tem como principal objetivo
a implementação de um conjunto de atividades que promovam, de forma articulada e
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a
integradora, o sucesso escolar e contribuindo para a definição e implementação de
seguinte informação
mecanismos que assegurem a aprendizagem, a troca de experiências, a partilha e a
cooperação entre a escola, os alunos, a família e a comunidade.

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Esta candidatura, de âmbito social, visa tirar partido das sinergias existentes na
comunidade como instrumento de prevenção ao abandono escolar e promoção do
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a sucesso educativo; estruturando-se ações em domínios do conhecimento que são
seguinte informação
cruciais para a integridade dos indivíduos. Pretende-se um amplo envolvimento
comunitário em torno deste projeto no qual a componente de territorialidade é
determinante para implementação e sucesso da iniciativa.

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Empreender para o Sucesso constitui um projeto inovador que visa a promoção do
sucesso escolar e as competências para o Sec. XXI através de uma ação integrada e
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a multinível, em contexto de educação não formal, focalizada no 1º CEB, com base numa
seguinte informação
equipa multidisciplinar que atua em 4 níveis complementares que visam a prevenção do
insucesso, a capacitação das crianças e agentes educadores e a monitorização da
intervenção, num processo de melhoria.

MUNICIPIO DE BEJA

Empreender para o Sucesso constitui um projeto inovador que visa a promoção do
sucesso escolar e as competências para o Sec. XXI através de uma ação integrada e
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a multinível, em contexto de educação não formal, focalizada no 1º CEB, com base numa
seguinte informação
equipa multidisciplinar que atua em 4 níveis complementares que visam a prevenção do
insucesso, a capacitação das crianças e agentes educadores e a monitorização da
intervenção, num processo de melhoria.

MUNICÍPIO DE GAVIÃO

O Município de Gavião decidiu apostar no desenvolvimento de uma abordagem de
intervenção sistémica e holística do aluno e da problemática do insucesso e abandono
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a escolar.Foi assim delineado um plano integrado de combate ao insucesso que integra a
seguinte informação
estruturação de uma equipa multidisciplinar e promove o desenvolvimento de novas
metodologias e conteúdos pedagógicos,bem como a construção de uma ferramenta de
monitorização de todo o meio escolar.

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

A operação “Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar do Concelho de
Mértola” visa operacionalizar um conjunto de medidas identificadas nos planos de ação
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a
estratégicos do Agrupamento de Escolas do Concelho, da Escola Profissional Alsud e da
seguinte informação
própria autarquia, com vista à melhoria do sucesso dos alunos e suas famílias, à
promoção da igualdade de oportunidades de acesso à educação.

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Bolsas de ensino superior para mobilidade

O Programa + Superior visa contribuir para a plena utilização da capacidade do ensino
superior público, procurando ainda promover a coesão territorial apoiando ainda a
fixação de jovens em regiões em perda demográfica. O incremento das competências
destes jovens permitirá, também, que a sua fixação enquanto diplomados possa ser
acompanhada pelo desenvolvimento de atividades empresariais de maior valor para a
região em que se inserem.

Cursos TesP

Estes ciclos de estudos visam a obtenção de uma qualificação profissional que permita
uma rápida inserção no mercado, permitindo igualmente o prosseguimento de estudos
no ensino superior (licenciaturas e/ou mestrados integrados), concretizando-se a
missão do Instituto Politécnico de Portalegre no que respeita à qualificação das
populações e ao desenvolvimento tecnológico da região.

Cursos TesP

Os cursos aqui apresentados estão alinhados com o EREI e assumem particular relevo
para o tecido económico da região.Em concreto, são aqui enquadrados os cursos:
Culturas Regadas; Viticultura e Enologia; Inovação e Tecnologia Alimenta; Som e
Imagem; Informação e Comercialização Turística; Tecnologias Web e Dispositivos
Móveis.

Cursos TesP

Este projeto pretende reforçar as competências dos jovens nas áreas da
robótica,instrumentação e controlo,através da qualificação académica, com a obtenção
de um diploma de ensino superior de nível 5 ISCED e simultaneamente reforçar a
competitividade e capacidade de internacionalização das empresas do cluster químico,
energético e da indústria transformadora e de projeto no Alentejo Litoral, capacitando
tanto os jovens, como os ativos empregados

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais necessidades do sector do
Turismo, Hotelaria e Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano lectivo de 2013/ 2014- Taxa de actividade registada em 2013 de 71,5%

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências do mercado de trabalho
em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico e tecnológico.

Reabilitação da Escola Básica de Cabeço de Vide

A proposta de intervenção irá incidir sobretudo ao nível de melhoramento das
condições térmicas do edifício, reabilitação da cobertura, reestruturação da rede
elétrica, pintura integral do edifício, melhoramento da copa do refeitório e arranjos
exteriores da área envolvente ao edifício.

PRE3 - Programa de Recuperação de Edifícios e Espaços Escolares
do Concelho - EB1c/JI Ferreira do Alentejo

A operação contempla obras da EB1 c/JI de Ferreira do Alentejo e visa corrigir
deficiências existentes na construção e criar melhores condições para a melhoria da
qualidade dos processos de aprendizagem, segurança e mobilidade. As intervenções
incidirão na melhoria das condições das salas de aula e nos espaços exteriores. A
operação, com um orçamento estimado de 354.878,79 euros + IVA, tem um prazo de
execução previsto de 24 meses.

PRE3 - Programa de Recuperação de Edifícios e Espaços Escolares
do Concelho - EB1 de Alfundão

A operação contempla obras da EB1 de Alfundão e visa corrigir deficiências existentes
na construção e criar melhores condições para a melhoria da qualidade dos processos
de aprendizagem, segurança e mobilidade. As intervenções incidirão na melhoria das
condições das salas de aula e nos espaços exteriores. A operação, com um orçamento
estimado de 118.515,56 euros + IVA, tem um prazo de execução previsto de 24 meses.

PRE3 - Programa de Recuperação de Edifícios e Espaços Escolares
do Concelho - EB1 de Figueira do Cavaleiros

A operação contempla obras da EB1 de Figueira dos Cavaleiros e visa corrigir
deficiências existentes na construção e criar melhores condições para a melhoria da
qualidade dos processos de aprendizagem, segurança e mobilidade. As intervenções
incidirão na melhoria das condições das salas de aula e nos espaços exteriores. A
operação, com um orçamento estimado de 107.210,33 euros + IVA, tem um prazo de
execução previsto de 24 meses.

Centro Escolar de terena - Remodelação e Ampliação

Com a realização da presente operação pretende-se a remodelação e ampliação do
edifício da atual Escola Primária de Terena tendo em vista a criação do Centro Escolar
de Terena. A criação deste Centro Escolar está previsto na revisão da Carta Educativa
aprovada para o concelho que passa organizar a rede escolar em três centros escolares:
dois em funcionamento (Alandroal e Santiago Maior) e um em construção (Terena).

MUNICIPIO DE BEJA

Melhoria das Infraestruturas de Ensino do Concelho de Beja

A operação inclui duas intervenções enquadradas no objectivo de melhorar as
condições de adequabilidade, habitabilidade de conforto ambiental de quatro
equipamentos escolares do concelho. 1)substituição do pavimento da EB1 n.º 1 da
freguesia de Cabeça Gorda.2)cobertura de áreas exteriores destinadas à permanência
dos alunos, através da colocação de alpendres nos três Centros Escolares da cidade.

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

A operação contempla a substituição das coberturas da EB1/JI do Atalaião e da EB1/JI
dos Assentos, as quais são constituídas por chapas de fibrocimento, que apresentam
Requalificação das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de alguns sinais de degradação, pondo em causa, a médio prazo, a saúde pública infantil.A
Infância de Portalegre - 1ª. Fase
intervenção assume um carácter excepcional e prioritário, tanto mais que se trata de
dois dos maiores estabelecimentos de ensino do Concelho de Portalegre e,
consequentemente,

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

MUNICÍPIO DE FRONTEIRA

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

263.873,51

676.863,77

118.400,00

561.636,85

416.032,50

152.691,00

228.696,48

1.203.000,00

134.834,37

445.168,02

77.687,50

1.050.526,28

288.244,24

650.014,33

134.627,65

376.171,52

127.326,49

114.917,95

287.019,50

11.602,52

35.944,81

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

224.292,48

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

575.334,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/10/02

2020/08/31

Portugal

100.640,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

477.391,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

353.627,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

129.787,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/11

2019/07/15

Portugal

194.392,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

1.022.550,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

114.609,21

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/28

2017/08/31

Portugal

378.392,82

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/11/02

2017/09/29

Portugal

66.034,38

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/11/02

2017/09/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/21

2018/02/01

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/10/10

2019/01/31

Portugal

552.512,18

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/04/18

2018/10/15

Portugal

114.433,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/01

2016/12/30

Portugal

319.745,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/14

2018/06/29

Portugal

108.227,52

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/18

2018/06/29

Portugal

97.680,26

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/03/15

2018/06/29

Portugal

243.966,58

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

9.862,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

30.553,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

892.947,34

245.007,60
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-02-5673-FEDER-000008

ALT20-02-5673-FEDER-000009

ALT20-02-5673-FEDER-000010

ALT20-02-5673-FEDER-000011

ALT20-02-5673-FEDER-000012

ALT20-02-5673-FEDER-000013

ALT20-02-5673-FEDER-000014

ALT20-02-5673-FEDER-000015

ALT20-02-5673-FEDER-000017

ALT20-02-5673-FEDER-000018

ALT20-02-5673-FEDER-000019

ALT20-02-5673-FEDER-000020

ALT20-02-5673-FEDER-000022

ALT20-02-5673-FEDER-000024

ALT20-02-5673-FEDER-000025

ALT20-02-5673-FEDER-000027

ALT20-02-5673-FEDER-000028

ALT20-02-5673-FEDER-000029

ALT20-02-5673-FEDER-000030

ALT20-02-5673-FEDER-000031

ALT20-02-5673-FEDER-000032

ALT20-02-5673-FEDER-000034

ALT20-02-5673-FEDER-000035

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Centro Escolar de S. Teotónio

O projeto prevê a construção de 8 salas de aulas, 3 salas polivalentes, biblioteca e
diversas instalações de apoio ao funcionamento do equipamento assim como zonas de
jogo no exterior e um alpendre coberto, situa-se à cota mais alta do recinto onde se
encontra instalada a EB 2,3, paredes meias com o pavilhão desportivo e desenvolve-se
em 2 pisos, sendo só visível o piso superior a partir da rua confinante a norte, por onde
se fará o acesso.

MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Requalificação da Escola Básica do 1º Ciclo de Foros da
Misericórdia de Vendas Novas

A intervenção, visa a beneficiação do espaço escolar existente, dotando-o de qualidade
funcional, condições de conforto, higiene e segurança possibilitando um eficaz
reordenamento da rede educativa contribuindo para a melhoria de qualidade das
aprendizagens dos alunos.

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Novos desafios educativos: Reabilitação EB1 mais inclusão, maior
sucesso escolar

Realização de uma intervenção de requalificação/ampliação dos edifícios existentes na
EB1 e JI nr1 de Grândola, requalificando os edifícios existentes, reabilitando o espaço
exterior de união entre estas duas escolas, construindo um novo refeitório escolar com
resposta efetiva a esta população, uma nova biblioteca, mais espaços para atividades
de apoio educativo e criando uma sala de apoio aos alunos de educação especial e com
multideficiência.

MUNICIPIO DE MOURA

REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA DOS BOMBEIROS E
SETE-E-MEIO

A presente operação pretende requalificar as coberturas das Escolas dos Bombeiros e
do Sete-e-Meio, através da remoção do fibrocimento existente e da melhoria ao nível
da estanquidade e do conforto térmico das coberturas.

Construção do Centro Escolar de Foros de Salvaterra e Várzea
Fresca

A obra irá respeitar a organização funcional e programática que está definida,
cumprindo os objectivos previstos na revisão da carta educativa, o parecer do
Ministério de Educação. A intervenção permitirá integrar níveis de ensino, requalificar o
parque escolar municipal, através do encerramento de escolas sem condições e de
pequena dimensão, melhorando as condições do ensino e da aprendizagem,
consolidando o objectivo de escola a tempo inteiro.

Plano Tecnológico de Educação para o 1.º Ciclo do Ensino Básico

O Plano Tecnológico de Educação para o 1.º ciclo do Ensino Básico, engloba a aquisição
de hardware e software, bem como de equipamento audiovisual, para as seguintes
escolas do Concelho: E.B.1 c/ J.I. de Alegrete; J.I. Vale de Cavalos; E.B.1 c/ J.I. de
Reguengo; E.B.1 c/ J.I. de Urra; E.B.1 de Caia; E.B.1 c/ J.I. de Atalaião; E.B.1 c/ J.I. de
Corredoura; E.B.1 c/ J.I. de Alagoa; E.B.1 c/ J.I. de Fortios; E.B.1 de Monte Carvalho e J.I.
de Vargem.

Requalificação da Zona de Recreio da Escola de Mora

A intervenção proposta visa a criação de sete subespaços interligados entre si:h)Jardim
Pedagógico;i)Área de recreio e lazer;j)Anfiteatro;k)Parque infantil com
equipamentos;l)Área de estudo;m)Campo de jogos existente;n)Área livre de areão para
jogos tradicionais.

MUNICIPIO DE ALMEIRIM

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MOINHO DE VENTO EM ALMEIRIM

Com a presente intervenção pretende-se preservar ao máximo as características dos
edifícios existentes, ao mesmo tempo modernizar o espaço escolar e torná-lo mais
eficiente e funcional, adaptado a utentes com mobilidade condicionada bem como a
crianças com necessidades educativas especiais A EB Moinho de Vento e JI nº 1 de
Almeirim, estão ambos integrados no mesmo espaço, pelo que irão ser alvo da mesma
requalificação.

MUNICIPIO DE SERPA

A operação é constituída por sete componentes:- dois mini campos desportivos; um
parque infantil e uma de passagem exterior coberta; equipamento informático e
Programa de Requalificação das Infraestruturas Educativas - Fase I
eletrónico; Plano de Comunicação e Revisões de Preços da dos dois mini campos
desportivos, da construção de parque infantil e da passagem exterior coberta.

MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

MUNICIPIO DE MORA

A ampliação da EB1/JI de Asseiceira justifica-se pelas reduzidas condições físicas e pela
ausência de espaços e recursos técnico-pedagógicos fundamentais para o sucesso e
vivência escolares, com características manifestamente desajustadas às atuais
exigências educativas. Pretende-se, pois, contribuir para a promoção do sucesso escolar
dos alunos e proporcionar similares condições de ensino a todas as crianças e alunos do
concelho.

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

Centro Escolar EB 1/ JI de Asseiceira

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Aquisição de Equipamentos Informáticos para as Escolas do 1º e 2º
dd
Ciclo Básico do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor

Centro Escolar da Chamusca

A presente operação prevê a demolição integral do edifício do Jardim Infantil, bem
como a demolição parcial do edifício da EB1. Tal pressuposto é essencial para viabilizar
a implantação de um edifício cujo programa e necessidades exteriores requerem a
máxima funcionalidade e articulações recíprocas. O acesso ao recinto escolar é
proposto junto à praça onde também se insere o quartel de Bombeiros.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM

Requalificar para Capacitar

O estado da EB1 nº3, exigiu uma intervenção visando colmatar as situações deficitárias
de conforto ambiental e eficiência energética e introduzir um conjunto de novos
espaços para a valorização e modernização das condições de funcionamento, essenciais
para a melhoria da qualidade do espaço educativo e bem-estar Social. O aumento da
capacidade de resposta da escola, ao nível do ensino pré-escolar, é também garante de
uma escola para todos.

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Trata-se de uma operação que visa a execução de obras de conservação e substituição
de coberturas existentes, sem alteração da resposta aos dois níveis de educação e
Intervenção integrada de remoção das coberturas de fibrocimento ensino de Pré-escolar e de 1º Ciclo. Esta intervenção integrada localiza-se em 5 edifícios
escolares, a saber: JI Bairro Santo António, EB Horta das Figueiras, EB Vista Alegre, EB
Frei Aleixo e EB Cruz da Picada.

MUNICIPIO DA CHAMUSCA

Requalificação e modernização da Escola de S. Mamede

Pretende-se proceder à realização de obras de conservação, restauro e reocupação,
dando resposta às necessidades de funcionamento do estabelecimento de ensino e
contribuir para a requalificação do conjunto arquitectónico.

Requalificação da Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Frei
António das Chagas de Vidigueira

A intervenção tem como objet principal a requalif. edif. antigo da escola básica, que
passa pela criação de 3 salas de aula, 2 para o pré-escolar e 1para o 1º ciclo,
transformando os espaços obsoletos em novos colmatando assim situações deficitárias
e melhorando as condições de ensino em complemento das ações de melhoria da
qualidade do sistema. Em termos financeiros o invest. total é no valor de
667.394,90EUR contando com 8 components.

Construção do Centro Escolar de Pontével - JI + EB1

O Projeto que consubstancia a presente Operação, tem por objetivo a construção de um
edifício destinado a Jardim de Infância e Primeiro Ciclo, com 11 Salas (8 EB1 + 3 JI) e
respetivo apetrechamento, com a aquisição de mobiliário urbano, material didático e
equipamento informático. Serão criados novos espaços exteriores, tal como um mini
campo polidesportivo, permitindo aumentar/diversificar a oferta para o pré-escolar e os
3 níveis de ensino.

MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Ampliação do Jardim de Infância das Areias para JI/EB1 Benavente

A operação em apreço tem por objeto a execução de obras de ampliação do Jardim de
Infância n.º 2 de Benavente, por forma a ficar com uma capacidade de oferta para 128
crianças repartidas pelas duas valências de ensino (2 salas de pré-escolar e 3 salas de
1.º ciclo), apresentando um investimento total de 431.483,13EUR e um prazo de
execução de 20 meses.

MUNICIPIO DE SERPA

A constituída por quatro componentes, empreitada de Remodelação dos Edifícios e
Programa de Requalificação das Infraestruturas Educativas- fase II Espaços Exteriores EB Brinches; aquisição de equipamento informático e electrónico,
Plano de Comunicação e Revisão de Preços da empreitada.

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA

MUNICÍPIO DO CARTAXO

MUNICIPIO DE AVIS

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

MUNICIPIO DE ALVITO

Projecto de requalificação da Escola Básica e Pré-Escolar de Avis

Revitalização das salas de aula, aumento da capacidade do refeitório, ligação das
infraestruturas existentes e pintura do edifício.

Ampliação de Escolas EB1+JI do Concelho de Santarém

A operação consiste na ampliação e requalificação de três escolas de ensino básico e
pré-escolar do Concelho de Santarém. Em cada um dos três estabelecimentos, serão
construídas duas novas salas de aulas, instalados sistemas AVAC que melhorarão as
condições térmicas, e reforçarão a eficiência energética dos edifícios e requalificadas
salas de aulas, espaços comuns, instalações sanitárias, e outras componentes do
edificado escolar.

Requalificação dos Sanitários do Bloco A da EB1 de S. Marcos do
Campo

A operação Requalificação dos Sanitários do Bloco A da EB1 de S. Marcos do Campo é
composta por uma única componente com a mesma designação e respeita a uma
empreitada cuja solução preconizada assume um rearranjo do espaço existente de
modo a torná-lo mais regular, disciplinando-o e tornando-o capaz de acolher os
utilizadores com mobilidade reduzida. Foram ainda efetuados trabalhos de
melhoramento ao nível das infraestruturas de águas e esgotos.

Requalificação da EBI / JI de Alvito

Requalificação dos espaços exteriores, zonas de recreio e de jogos da EBI/JI de Alvito:
proteção climatérica da área de recreio coberto para os alunos do 2.º e 3.º ciclo
mediante encerramento do espaço com painéis de vidro laminado; criação de um
campo polidesportivo equipado com marcações desportivas e balizas fixas; criação de
zonas verdes de junto à zona desportiva; plantação de árvores e instalação de
trepadeiras junto ao perímetro murado.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

820.000,01

108.796,56

1.752.508,00

74.090,66

1.927.701,16

36.205,00

36.005,55

421.619,41

151.943,05

214.795,29

28.887,41

2.025.971,31

796.311,86

10.684,80

288.630,34

116.117,65

1.551.355,74

301.743,53

117.449,89

75.359,44

471.910,78

18.129,72

80.120,20

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

697.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/11/01

2018/06/29

Portugal

92.477,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

1.489.631,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/04/01

2019/09/30

Portugal

62.977,06

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

1.500.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/02/10

2018/09/30

Portugal

30.774,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

30.604,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

358.376,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/01

2017/12/30

Portugal

129.151,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/10

2017/12/29

Portugal

182.576,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

24.554,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/05/03

2016/09/30

Portugal

1.105.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

676.865,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/08/01

2017/12/31

Portugal

9.082,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/14

2017/12/31

Portugal

245.335,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/14

2018/12/01

Portugal

98.700,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/27

2018/04/30

Portugal

1.082.437,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/19

2018/12/30

Portugal

166.335,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/05/23

2017/12/31

Portugal

99.832,41

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/26

2018/12/26

Portugal

64.055,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/08/24

2017/12/20

Portugal

322.416,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/09

2017/12/29

Portugal

15.410,26

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/06

2017/02/28

Portugal

68.102,17

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/04/26

2017/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-02-5673-FEDER-000036

ALT20-02-5673-FEDER-000037

ALT20-02-5673-FEDER-000038

ALT20-02-5673-FEDER-000039

ALT20-02-5673-FEDER-000040

ALT20-02-5673-FEDER-000041

ALT20-02-5673-FEDER-000042

ALT20-02-5673-FEDER-000043

ALT20-02-5673-FEDER-000044

ALT20-02-5673-FEDER-000045

ALT20-02-5673-FEDER-000046

ALT20-02-5673-FEDER-000047

ALT20-02-5673-FEDER-000048

ALT20-02-5673-FEDER-000050

ALT20-02-5673-FEDER-000051

ALT20-02-5674-FEDER-000001

ALT20-02-5674-FEDER-000002

ALT20-02-5674-FEDER-000003

ALT20-03-0145-FEDER-000003

ALT20-03-0145-FEDER-000004

ALT20-03-0145-FEDER-000005

ALT20-03-0145-FEDER-000006

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

2-Ensino e Qualificação do Capital
Humano

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A presente candidatura visa a substituição de equipamentos obsoletos existentes nas
escolas de 1º ciclo e de jardim-de-infância do Concelho de Reguengos de Monsaraz.A
operação é constituída por duas componentes designadamente: 1 - Equipamentos
Informáticos para as Escolas, pretendendo-se adquirir os seguintes materiais para as
escolas de 1º ciclo e jardins-de-infância; 2- Switch, a adquirir através de ajuste em
regime.simplificado.

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Atualização dos Equipamentos Informáticos das Escolas

MUNICIPIO DE MOURA

Na sua globalidade, esta operação constitui um passo basilar para a igualdade de
oportunidades educativas e íntegra as seguintes componentes de intervenção:
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES Conservação da rede de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, Instalação
de Campo de Jogos na EBI de Amareleja, Instalação de espaço de recreio na Escola
Básica dos Bombeiros, Aquisição de mobiliário e Aquisição de material didático.

MUNICIPIO DE PORTEL

Requalificação da Escola EB 2,3 D. João de Portel

O Projeto visa a Requalificação e racionalização da Escola EB 2,3 D. João de Portel de
forma a que haja uma integração perfeita e uma melhoria significativa no desempenho
do construído em termos de funcionalidade e de conforto de utilização, com uma
complementaridade bastante eficaz entre os vários espaços e utilizações.

MUNICIPIO DE CUBA

Requalificação quer em Vila Alva quer em Faro do Alentejo da zona adjacente aos
Projeto de Reabilitação da Envolvente com Arranjos Exteriores para
edifícios do 1º Ciclo e do Pré-escolar aproveitando o ensejo para a implantação de uma
a Atividade Desportiva dos Alunos nas Escolas Primárias de Vila
componente lúdico desportiva pretendendo com isso melhorar as condições do dia-aAlva e de Faro do Alentejo
dia dos alunos que frequentam as comunidades escolares em causa.

Núcleo Escolar de Branca

A criação do Núcleo Escolar de Branca insere-se na requalificação do parque escolar do
Ensino Básico e Educação Pré-Escolar do concelho, promovendo o encerramento do
Jardim de Infância de Branca, em prol da requalificação e ampliação da Escola Básica de
Branca que contará com 2 salas de Ensino Básico e 1 salas de Jardim de Infância,
conforme previsto na Carta Educativa do Concelho de Coruche.

Requalificação da EB1/JI da Mina de S. Domingos

A operação contempla três componentes:- A requalificação da EB da MSD foi de
358.556,16EUR, resultou do procedimento de concurso público e já está realizada;- A
aquisição de material didático, no valor de 4.100,00EUR, será objecto de procedimento
de ajuste direto simplificado a lançar ainda em 2016;- A aquisição de equipamento
informático, no valor de 1.230,00EUR, será objecto de procedimento de ajuste direto
simplificado a lançar ainda em 2016.

Modernização e informatização das EB1 e jardins-de-infância do
concelho de Estremoz

A operação tem em vista a modernização e a informatização de 10 estabelecimentos de
ensino básico (1.º ciclo e pré-escolar). São objetivos da operação a aquisição de
computadores para os estabelecimentos de ensino referidos e de quadros interativos
para as salas de aula do 1.º ciclo de ensino básico. Incorpora ainda a aquisição de
mobiliário escolar e para o refeitório e aquisição de material didático.

Requalificação da Escola Básica Nº2 de Vendas Novas | Extensão

Trata-se de um projeto de Reabilitação de um estabelecimento de educação e ensino
datado de cerca de 1912, em activo, localizado numa zona consolidada
urbanisticamente, apresentando actualmente 1.420,00 m2 de área vedada (em todo o
seu perímetro, incluindo zona desportiva) com 510,00 m2 de implantação do edifício
escolar, sendo um equipamento a necessitar com urgência de uma intervenção de
requalificação, a qual é agora proposta.

Requalicação e modernização da Escola da Cruz da Picada

Operação de requalificação e modernização escolar consubstanciada numa intervenção
em cobertura de fibrocimento e na requalificação da cozinha da EB1 da Cruz da Picada.

Ampliação da Escola Básica do Bairro de Almeirim

A escola beneficiará do aumento das suas instalações que irão acomodar novas
instalações sanitárias de crianças, adultos e deficientes, um recreio coberto, um
refeitório/polivalente, uma copa, um vestiário e uma arrecadação. O espaço exterior da
escola também beneficiará com a ampliação através da criação de um espaço exterior
coberto adequado à realização de atividades físicas e lúdicas.

Melhoria das Infraestruturas de Ensino do Concelho de Beja II

O conjunto de intervenções propostas pode descrever-se sumariamente da seguinte
forma:a)substituição da cobertura da EB1 da Salvada, actualmente contendo amianto
na sua composição.b)cobertura de áreas exteriores destinadas à permanência dos
alunos, através da colocação de alpendres nos três Centros Escolares da cidade.

ESCOLA PRÉ-ESCOLAR VALE AVEIRAS

A construção da Escola pré-escolar Vale Aveiras, contempla :o2 salas de actividades
educação pré-escolar;o1 sala polivalente;o1 Refeitório, copa e despensa;oInstalação
sanitária para deficientes;oInstalações sanitárias e vestiário;oArrecadações (material de
limpeza, equipamentos, etc);oEspaço exterior (parque infantil, horta e campo de
jogos)oMobiliário, material didáctico e áudio-visual, adaptado aos vários níveis etários.

Requalificar para Capacitar. 2

Os fatores favoráveis à manutenção/crescimento da população escolar de Ermidas a
par das condições de conservação do edificado escolar, levaram à intervenção de
requalificação da Escola Básica tendo em vista assegurar as condições de conforto
ambiental e introduzir um conjunto de novas valências e espaços funcionais que
valorizam e modernizam as condições de funcionamento, essenciais para a melhoria da
qualidade educativa e bem estar social.

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Requalificação da Escola Básica Nº1 de Reguengos de Monsaraz Climatização

A intervenção visa dotar a escola com aparelhos de climatização sendo, para o efeito,
necessária a execução dos seguintes trabalhos: montagem e desmontagem de estaleiro;
aquisição e instalação de sete sistemas de ar condicionado por expansão direta tipo VRF
com 60 unidades interiores para instalação na parede ou no teto; instalação do sistema
centralizado (redes de tubagem, de cabos, etc.) e trabalhos de eletricidade de apoio à
climatização.

MUNICÍPIO DO CRATO

Aquisição e Instalação de Equipamentos na EBI/JI Prof.º Ana Maria
Dotar a escola de equipamentos em melhores condições
Ferreira Gordo

MUNICÍPIO DE CORUCHE

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MUNICIPIO DE BEJA

MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM

Equipamentos

Esta candidatura tem como pilar fundamental dotar as Instituições de equipamentos
nucleares para o desenvolvimento da aprendizagem dos TeSPs, através da aproximação
das ofertas formativas às necessidades do mercado de trabalho e da colaboração das
Instituições de Ensino Superior (IES) com o tecido empresarial. Dessa forma, o
alinhamento entre o concurso e a presente proposta é integral.

INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

Equipamentos TEsP IPSantarém

Após a análise das necessidades e a identificação dos recursos, foram definidos
objetivos de aprendizagem. Para os alcançar, são propostos equipamentos adequados,
com a devida fundamentação. Destacamos a racionalidade e a prudência das escolhas
apresentadas, e a relação detalhado dos meios necessários. A candidatura, como as
demais que temos apresentado, é norteada pela concretização do sucesso educativo
dos alunos e pela atração de novos alunos.

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

Esta candidatura visa a aquisição de equipamentos/recursos considerados
fundamentais para melhorar as condições proporcionadas aos estudantes dos CTeSP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO SUPERIOR
em funcionamento. Estes recursos constituem um passo muito relevante no sentido de
DESTINADOS A NOVOS CURSOS SUPERIORES DE CURTA DURAÇÃO
assegurar as condições para que todos os estudantes tenham a oportunidade de
DE NÍVEL TESP/ISCED 5
realizar atividades de aplicação com recurso a equipamentos adequados (em qualidade
e em quantidade) e com maior autonomia.

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

AQUAPOLLIS+ Aquacultura do percebe (Pollicipes pollicipes)

O percebe apresenta várias características que lhe conferem um estatuto de espécie
com alto interesse para a aquacultura (ex.: preço muito elevado, atividade de apanha
muito perigosa e condicionada pelo estado do mar; estado do recurso com tendência
negativa). No entanto, não se conhecem casos de sucesso de aquacultura com esta
espécie. Em AQUAPOLLIS+ serão testados três sistemas alternativos de cultivo, do
ponto de vista biológico e económico.

Sistemas de observação, previsão e alerta na atmosfera e em
reservatórios de água do Alentejo - ALOP (ALentejo Observation
and Prediction systems)

É objetivo desenvolver uma atividade multifuncional no domínio da interação
atmosfera, água e ecossistemas, que contemple a observação, previsão e alerta de
situações de risco. O projeto está estruturado em 4 tarefas de carácter
técnico/cientifico e uma 5ª de divulgação e disseminação de resultados. Neste âmbito
pretende-se criar uma plataforma de partilha de informação criando espaço para que as
entidades que produzem dados os possam partilhar.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Eficiência da tecnologia NIR para avaliação da maturação e
qualidade de frutos

A informação da evolução qualitativa dos frutos quer no período que antecede a
colheita quer durante a conservação é importante para uma melhor gestão do produto
durante a fase comercialização. Pretende-se obter uma metodologia que possibilite a
rápida quantificação de algumas características qualitativas em frutos bem como a
quantificação da fracção péctica dos frutos como método para a determinação da data
de colheita com maior exactidão.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

O desenvolvimento do processo tecnológico para a obtenção de plantas inoculadas,
visando a produção de túberas, constitui uma inovação no sector agro-florestal e
Micorrização de Cistus spp. com Terfezia arenaria (Moris) Trappe e permitirá a exploração sustentável deste recurso. A operação proposta tem como
sua aplicação na produção de túberas
objetivo geral a elaboração de um modelo eficaz para a produção em massa de plantas
micorrizadas, visando a sua plantação para produção de túberas numa vasta gama de
habitats.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

90.352,88

183.690,52

1.605.126,90

97.538,82

500.253,28

291.000,00

68.514,80

149.157,29

44.334,97

182.710,50

117.018,53

389.122,70

400.821,00

157.879,08

65.110,11

624.961,63

289.816,15

290.293,46

415.100,66

766.434,12

337.713,60

251.706,80

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

76.799,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/26

2017/09/30

Portugal

156.136,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/07/30

2017/07/30

Portugal

1.020.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/02

2018/12/31

Portugal

82.908,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/15

2017/12/31

Portugal

403.750,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/11/17

2017/12/31

Portugal

247.350,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/09/01

2017/03/31

Portugal

58.237,58

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/08/25

2018/12/31

Portugal

120.019,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

37.684,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

155.303,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/01

2018/12/01

Portugal

99.465,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/08

2018/12/31

Portugal

330.754,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/18

2019/01/17

Portugal

340.697,85

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/16

2018/03/31

Portugal

134.197,22

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/08/22

2017/12/31

Portugal

55.343,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/10/02

2019/04/30

Portugal

531.217,38

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

246.343,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/03

2017/12/31

Portugal

246.749,44

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/24

2018/04/24

Portugal

352.835,56

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

651.469,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2015/12/01

2018/12/31

Portugal

287.056,56

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

213.950,78

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-03-0145-FEDER-000007

ALT20-03-0145-FEDER-000008

ALT20-03-0145-FEDER-000009

ALT20-03-0145-FEDER-000011

ALT20-03-0145-FEDER-000013

ALT20-03-0145-FEDER-000014

ALT20-03-0145-FEDER-000015

ALT20-03-0145-FEDER-000016

ALT20-03-0145-FEDER-000017

ALT20-03-0145-FEDER-000018

ALT20-03-0145-FEDER-000019

ALT20-03-0145-FEDER-000020

ALT20-03-0145-FEDER-000021

ALT20-03-0145-FEDER-000023

ALT20-03-0145-FEDER-000024

ALT20-03-0145-FEDER-000025

ALT20-03-0145-FEDER-000028

ALT20-03-0145-FEDER-000029

ALT20-03-0145-FEDER-000032

ALT20-03-0145-FEDER-000034

ALT20-03-0145-FEDER-000037

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Resposta ao desafio societal envelhecimento com segurança no Alentejo. Objetivos:
prevenção de quedas e lesões e violência sobre idosos. Método: 3 estudos transversais testar e validar o Modelo Dinâmico de Intervenção para Prevenção de Quedas em
Idosos não Institucionalizados e criar o Modelo de Segurança para Prevenção de Lesão
por Queda em Idosos Institucionalizados e/ou internados e o Modelo Integrado de
Prevenção da Violência sobre Idosos.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Envelhecer com Segurança no Alentejo - Compreender para Agir
(ESACA)

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Usando técnicas e recursos avançados de monitorização, o projeto de investigação
transdisciplinar quantificará, ecológica e economicamente, o valor dos serviços de
Novas ferramentas para a monitorização e avaliação de serviços de
controlo biológico em sistemas de produção prioritários (EREI do Alentejo: olival, vinha
ecossistemas em sistemas de produção tradicionais do Alentejo
e montado), de forma a fornecer uma estrutura de planeamento e gestão que permita
sujeitos a intensificação
compatibilizar a conservação da biodiversidade com o fornecimento de serviços de
controlo biológico no Alentejo.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E Vegetação mediterrânica: anti-helmínticos naturais na dieta
VETERINÁRIA, I.P.
selecionada por cabras em pastoreio

Conhecer as dietas selecionadas por cabras em pastoreio com base em vegetação
arbustiva mediterrânica, que ao conjugarem o valor nutritivo com as propriedades
bioativas dos arbustos, nomeadamente o seu potencial anti-helmíntico natural, se
revestem de elevado valor nutraceutico, permitirá promover a eficiência produtiva dos
animais, a sustentabilidade das explorações, a biodiversidade do meio e o controlo da
vegetação combustível.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Medição e avaliação da radiação solar directa no Alentejo: a sua
interação com efeitos locais e respectivas implicações no
mapeamento regional deste recurso energético (DNI-ALENTEJO)

Pretende-se continuar e alargar a operação duma rede de estações meteorológicas,
desenhada para estudos sobre radiação solar Directa, Global e Difusa e, ainda, outras
variáveis meteorológicas que potenciem o conhecimento e o investimento no sector
energético (solar e termoelétrico) e ambiental na região Alentejo. Este estudo é
essencial para se evidenciar o Alentejo como região de excelência para Energia Solar a
nível nacional e internacional.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

MINEPLAT - Determinação do potencial em recursos minerais na
plataforma continental do Alentejo e as condicionantes naturais
impostas pelo soerguimento da margem continental no PlioQuaternário

A partir de um conjunto de dados geofísicos, sedimentológicos, mineralógicos e
geoquímicos, este projeto pretende avaliar os recursos minerais da plataforma
continental alentejana nomeadamente no potencial em metais estratégicos a partir de
depósitos de placers e no potencial em inertes passíveis de ser utlizados na alimentação
artificial de praias, contribuindo para um futuro desenvolvimento económico do sector
extrativo na plataforma.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Valorização das Variedades de Oliveira Portuguesas (OLEAVALOR)

Para um país que representa apenas 5% do mercado mundial de azeite, manter a
tipicidade do produto é fundamental e só pode conseguir-se com a utilização das
variedades autóctones. Isso implica um conhecimento aprofundado das suas
características culturais e a melhoria da sua performance produtiva. Caracterizar,
melhorar e certificar o material vegetal dessas variedades é por isso obrigatório.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

O projeto M3DUSA visa o desenvolvimento de tecnologias inovadoras de mitigação e de
deteção fácil e em tempo real de microbiota indesejável, associadas ao aparecimento
M3DUSA - Microorganisms Monitoring and Mitigation - Developing de alterações prejudiciais para o Património Cultural e produtos da indústria corticeira.
and Unlocking novel Sustainable Approaches
O retorno do projeto proveniente das soluções criadas irá promover a competitividade
destas indústrias bem como fomentar a salvaguarda do Património e
consequentemente do turismo da região

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

GAMEFISH - GESTÃO E PROMOÇÃO DA PESCA RECREATIVA EM
ALBUFEIRAS DA REGIÃO MEDITERRÂNICA

A pesca recreativa em águas interiores tem um elevado potencial económico. Nas
regiões mediterrânicas existem constrangimentos, como a escassez hídrica e a reduzida
diversidade habitacional, que podem condicionar esta atividade. O principal objetivo do
projeto é implementar um modelo de gestão que promova um aumento sustentável da
produção piscícola e reduza as mortalidades massivas de peixes em períodos de
escassez hídrica.

ColourStone - Cor de mármores e calcários comerciais: causas e
alterações - ColourStone - Colour of commercial marbles and
limestone: causes and changings

A atividade das empresas ligadas à Pedra Ornamental é importante na economia
portuguesa. De entre os fatores que condicionam as livres escolhas dos compradores e
o comportamento futuro da pedra, a cor é dos mais importantes. Torna-se assim,
essencial criar as ferramentas que permitam explicar a cor e as suas alterações. É o que
pretende o projeto ColourStone recorrendo às mais recentes tecnologias, adquiridas em
projetos QREN anteriores.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Propõe-se a implementação da estratégia de Seleção Genómica nos campos
experimentais em Elvas, envolvendo linhas avançadas de melhoramento de trigo que
serão fenotipadas em relação a características de produção e resistência a stresses e
genotipadas por sequenciação massiva (GBS). A unidade de bioinformática e modelação
determinará o Valor de Melhoramento Genómico Estimado (GEBV) que será utilizado
para acelerar a obtenção de novas variedades.

80%

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E FASTBREED - implementação de um programa de melhoramento
VETERINÁRIA, I.P.
de variedades de trigo com base em seleção genómica

80%

A operação GenPrOv visa gerar novos conhecimentos sobre os efeitos de genes do eixo
somatotrófico na produção e qualidade do leite, persistência da lactação, aptidão
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E GenPrOv - Marcadores GENéticos para a PRodução e qualidade do tecnológica e no rendimento queijeiro em ovelhas Assaf, ao identificar SNPs em genes
VETERINÁRIA, I.P.
leite em OVelhas da raça Assaf.
candidatos, a serem usadas em programas de seleções da raça, contribuindo para
aumentar o conhecimento técnico e científico e a sustentabilidade económica da
produção de leite de ovelha no Alentejo.

80%

LENTIDEV - uma abordagem molecular à porosidade da cortiça

O principal factor definidor da qualidade industrial da cortiça é a porosidade da cortiça.
Este projeto pretende desenvolver um estudo integrado de transcritómica,
metabolómica e genética reversa para a identificação de marcadores moleculares
associados com a porosidade. Os marcadores identificados e validados poderão ser
utilizados na seleção precoce de árvores para propagação.

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGROALIMENTAR DO ALENTEJO - CEBAL

HYDROREUSE - Tratamento e reutilização de águas residuais
agroindustriais utilizando um sistema hidropónico inovador com
plantas de tomate

Desenvolvimento de processos inovadores de tratamento e reutilização (precipitação e
hidroponia) das principais águas residuais agroindustriais produzidas na região do
Alentejo (matadouros, adegas, lagares e queijarias) com produção de frutos de tomate
com características melhoradas (firmeza, sólidos solúveis, açúcares redutores,
proteínas totais, potássio, e licopeno), os quais têm benefícios potenciais para o
Mercado e saúde pública.

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGROALIMENTAR DO ALENTEJO - CEBAL

A operação proposta centra-se na utilização de Esteva e/ou de seus constituintes na
CistusRumen - Utilização sustentável da Esteva (Cistus ladanifer L) alimentação de pequenos ruminantes, em estratégias nutricionais que visam reduzir os
em pequenos ruminantes - Aumento da competitividade e redução custos com a alimentação animal; melhorar o estado de saúde e bem-estar dos animais
do impacto ambiental
e incrementar a qualidade e valor nutricional dos seus produtos; e reduzir o impacto
ambiental destes sistemas de produção animal.

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGROALIMENTAR DO ALENTEJO - CEBAL

O arsénio é associado a cancros da pele, dos pulmões e da bexiga, o que levou a
Comissão Europeia a reduzir para 0,10 mg/kg o máximo admissível de As inorgânico no
caso do arroz para alimentação infantil. Na lezíria do Tejo o teor de arsénio no solo é o
principal obstáculo ao aumento da exportação deste arroz de alta qualidade. Neste
projecto propõe-se o estudo de tecnologias que permitam reduzir a acumulação de As
no grão de arroz.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Produção de Arroz com Baixo Teor de Arsénio

LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E
GEOLOGIA I.P.

O EXPLORA pretende caracterizar os modelos geológicos, geoquímicos e geofísicos da
mina de Neves Corvo e definir novos horizontes de mineralizações de sulfuretos. A
EXPLORA - Definição de novos vetores de conhecimento geológico, metodologia integra: estudo de sondagens, datação de rochas vulcânicas (U/Pb em
geofísico e geoquímico para a região setentrional de Neves Corvo zircões) e sedimentares (palinologia), gravimetria, sísmica, geoquímica, modelação 3D e
desenvolvimento de software. Planeado em parceria com a Somincor, será o primeiro
projeto do CEGMA (op. SRTT).
Definição do modelo metalogénico para as ocorrências minerais no Alentejo como
ferramenta de suporte à pesquisa e exploração de recursos, abrangendo a estratigrafia,
mineralogia, geoquímica, geofísica e estrutura de forma a identificar alvos favoráveis à
existência de recursos. Será criado um SIG de apoio à cartografia e à análise espacial
dos dados obtidos. O modelo metalogénico será sustentado mapas geológicos clássicos
e cartografia 3D.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Modelos Metalogénicos 3D da Zona de Ossa Morena: valorização
dos recursos minerais do Alentejo

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Pretende-se uma maior utilização e integração de métodos de luta mais sustentáveis e
com menor impacto ambiental, através da utilização de métodos de luta biotécnica
A Protecção Integrada do olival alentejano. Contributos para a sua (capt. em massa) e do conhecimento da presença e impacto da fauna auxiliar, definir
inovação e melhoria contra os seus inimigos-chave
com rigor o ciclo biológico da principal doença do olival, para maior eficácia na sua
limitação e avaliar o risco associado à previsível ocorrência de uma bactéria de grande
impacto no olival.

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGROALIMENTAR DO ALENTEJO - CEBAL

A variação genética nos genomas de 3,000 animais Porco Alentejano será estudada com
sequenciação de última geração. Estudos de associação entre SNPs identificados e
SelectPorAl - Seleção e melhoramento genómico de características fenótipos recolhidos (crescimento, produtividade por porca, características da carcaça,
produtivas do Porco Alentejano
qualidade da carne) identificarão marcadores moleculares para utilização no programa
de melhoramento. Será ainda desenvolvido um sistema de traçabilidade molecular para
a raça e os seus produtos.

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGROALIMENTAR DO ALENTEJO - CEBAL

A valorização de biomassa exige um pré-tratamento, o que produz compostos químicos
que inibem os processos fermentativos. Neste projeto pretende-se compreender a
SelecTEcoli - Seleção e caracterização de estirpes de E. coli com
resposta fisiológica da bactéria E. coli a estes inibidores utilizando estudos de fisiologia
tolerância acrescida a multi-inibidores derivados dos processos de
microbiana, análises ómicas e modelação matemática, com vista ao design e
pré-tratamento da biomassa lenhocelulósica
desenvolvimento de estirpes tolerantes por transformação genética para obter novas
fábricas celulares mais eficientes.

ACOS-ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DO SUL

GEN-RES-ALENTEJO - Utilização da Genómica na Selecção de
Ovinos Resistentes a Parasitas e Peeira no Alentejo

Parasitoses gastrointestinais e peeira têm impacto negativo relevante na rentabilidade
das explorações de ovinos do Alentejo. O objetivo do projecto é (i) caracterizar estas
doenças em explorações desta região (ii) explorar metodologias genómicas para
identificar marcadores genéticos associados à resistência a estas doenças que possam
ser utilizados como critério de selecção de reprodutores, melhorando a produtividade e
a economia das explorações

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

590.982,48

595.603,58

318.007,88

510.255,00

776.298,48

781.581,68

596.582,51

296.602,50

797.667,00

754.829,35

338.014,84

303.087,97

601.224,35

697.581,40

469.895,75

645.066,17

791.508,05

652.516,79

483.915,00

498.149,91

669.970,92

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

502.335,11

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

506.263,04

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

270.306,69

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

433.716,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

659.853,71

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

664.344,43

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

507.095,14

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

252.112,13

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

678.016,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

641.604,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

287.312,61

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

257.624,77

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

511.040,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

592.944,19

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

399.411,38

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

548.306,24

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

672.781,84

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

554.639,27

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

411.327,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

423.427,42

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

569.475,27

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/03

2018/01/02

Portugal

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

2016/01/02

2018/12/31

Portugal

2016/03/01

2019/02/28

Portugal

2016/01/03

2019/01/03

Portugal

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2015/12/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/04

2019/01/04

Portugal

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-03-0145-FEDER-000038

ALT20-03-0145-FEDER-000039

ALT20-03-0145-FEDER-000040

ALT20-03-0145-FEDER-000041

ALT20-03-0145-FEDER-017054

ALT20-03-0145-FEDER-021889

ALT20-03-0145-FEDER-022113

ALT20-03-0145-FEDER-022115

ALT20-03-0145-FEDER-022117

ALT20-03-0145-FEDER-022128

ALT20-03-0145-FEDER-023356

ALT20-03-0145-FEDER-023838

ALT20-03-0145-FEDER-024135

ALT20-03-0145-FEDER-024140

ALT20-03-0145-FEDER-024172

ALT20-03-0145-FEDER-024250

ALT20-03-0246-FEDER-000002

ALT20-03-0246-FEDER-000003

ALT20-03-0246-FEDER-000004

ALT20-03-0246-FEDER-000011

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGROALIMENTAR DO ALENTEJO - CEBAL

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

ValBioTecCynara - Valorização económica do cardo (Cynara
cardunculus): variabilidade natural e suas aplicações
biotecnológicas

ValBioTecCynara tem como objetivo a promoção da valorização económica do cardo,
através da avaliação da variabilidade genética natural de populações de cardo
distribuídas pelo Alentejo. A utilização desse conhecimento, em termos de identificação
de perfis bioquímicos desejados, para novas aplicações biotecnológicas, aliada à
valorização tradicional das flores do cardo, na produção de queijos DOP, aportará um e
elevado valor acrescentado ao cardo.

Melhoria da produção de pastagens em solos ácidos no Montado:
abordagem química e biológica

Esta operação visa o aumento da produção de pastagens e forragens nos solos ácidos,
maioritariamente ocupados pelo montado, de forma a aumentar a sustentabilidade
deste sistema. A toxicidade de manganês será enfrentada através de abordagens
químicas e biológicas, envolvendo simbioses com micorrizas e rizóbios. pretende-se
também um impacto directo na economia da região e o crescimento institucional da
sua rede de C&T.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E ValRuMeat - Valorização da carne de ruminantes em sistemas
VETERINÁRIA, I.P.
intensivos de produção

A produção de ruminantes no Alentejo incorpora quantidades importantes de cereais
nas fases de engorda dos animais, com forte impacto nas importações. Os objetivos
desta proposta são reduzir a os cereais na alimentação de ruminantes e promover a
diferenciação da carne produzida na região. Serão realizados ensaios com animais de
laboratório com animais em condições de produção avaliando de forma integrada os
efeitos dos tratamentos na produção.

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGROALIMENTAR DO ALENTEJO - CEBAL

As novas tecnologias informáticas e genómicas permitem análisar a associação
fenotipo, mas com escassa informação genética. A pesquisa de marcadores genéticos
relevantes que possam determinar as características de uma população de pinheiro
manso vai selecionar precocemente individuos com características de interesse para
esta espécie: a taxa de produção de pinha e o rendimento em pinhão, o crescimento e a
resistência ao Leptogossus ocidentalis.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE
LISBOA

FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE
LISBOA

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO
ESTORIL

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGROALIMENTAR DO ALENTEJO - CEBAL

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

SelectPinea : Desenvolvimento de marcadores genéticos para
características de interesse em Pinheiro manso (Pinus pinea)

NovProCat .: Novos Processos Catalíticos e Catalisadores para a
obtenção de Fármacos

NovProCat2 .: Novos Processos Catalíticos e Catalisadores para a
obtenção de Fármacos

--

--

INIESC .: Infra-estrutura Nacional de Investigação em Energia Solar
-de Concentração

ERIHS.PT .: Plataforma Portuguesa da Infraestrutura Europeia de
Investigação em Ciências do Património

CLARIN LP .: Infraestrutura Comum para os Recursos e Tecnologia
da Linguagem

COASTNET .: Rede Portuguesa de Monitorização Costeira

CFD4CHEESE .: Aplicação da mecânica dos fluídos computacional
na otimização das condições de cura de queijos tradicionais

--

--

--

--

OSTRAQUAL .: Valorização e promoção da qualidade das ostras de
-aquacultura na região do Sado e Mira

DECIdE .: Plataforma de Apoio à Decisão Multicritério na Gestão
Patrimonial de Infraestruturas de Água

--

PCLSC .: Performance clínica e doente crítico cardíaco: metodologia
-Lean e simulação clínica, inovação nos cuidados de saúde

MISAGE .: Estratégias de redução de acrilamida e produtos de
glicogenação avançada em pão

VASelfCare .: Assistente virtual para facilitar o autocuidado de
pessoas mais velhas com diabetes tipo 2

VALREGIA - Viabilização da cultura da nogueira no regadio do
Alentejo

TeCMeM - TeCnologia de Membranas em Movimento

HERCULES Interface for Technology Transfer and Teaming in
Cultural Heritage - HIT3CH

NEW Cast Rootstocks - Criação de uma unidade piloto de
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E demonstração para divulgação de um novo produto; uma nova
VETERINÁRIA, I.P.
geração de porta-enxertos de castanheiro resistentes à doença da
tinta.

--

--

Conseguiu-se a micrpropagação do porta-enxerto Paradox 'Vlach'. Pretende validar-se o
protocolo, obter plantas e disponibilizá-las para a instalação de novos pomares e
divulgar junto dos agricultores uma nova técnica de obtenção de plantas de nogueira
enxertada em porta-enxertos híbridos clonais. Criam-se condições para o aparecimento
de empresas de produção de plantas, de prestação de serviços de enxertia e
acompanhamento técnico das plantações.

Com a crescente apetência das empresas para investir em atividades de Inovação,
existe necessidade de fomentar a transferência de conhecimento. A candidatura
TeCMeM - TeCnologia de Membranas em Movimento pretende promover a
transferência de conhecimento científico-tecnológico relacionado com a Tecnologia de
Membranas, potenciando a valorização económica de resultados de I&D produzidos, e
um incremento da competitividade empresarial.

A HIT3CH será criada para promover a transferência de tecnologia no eixo património
cultural e natural e em setores afins, reforçando a investigação orientada para a
resolução de problemas ou desafios que se colocam nestes setores e, alcançar impacto
na economia regional através do reforço da capacidade tecnológica das empresas, com
efeitos no crescimento económico e sócio-cultural. VISÃO-Transformar ideias, inovar e
criar soluções

A operação pretende fazer a transferência de novos conhecimentos e tecnologias
gerados no âmbito da I&D, para o tecido empresarial, envolvendo a criação de um
projeto-piloto demonstrador, ações setoriais de experimentação e ações de difusão de
informação científica e tecnológica para o lançamento de um novo produto com valor
acrescentado: uma nova geração de porta-enxertos resistentes à doença da tinta, com
pedigree e certificados geneticamente.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

696.813,35

731.835,66

307.308,00

476.991,06

36.661,00

35.538,63

2.201.146,00

588.856,48

480.100,00

314.042,00

103.011,94

24.694,46

26.181,45

116.368,91

16.142,17

4.555,31

231.369,70

231.354,13

355.035,00

361.764,71

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/09/01

2019/08/01

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/02/01

2018/12/31

Portugal

2016/06/22

2019/06/21

Portugal

2017/03/25

2020/03/23

Portugal

2017/03/25

2020/03/23

Portugal

2017/06/20

2020/06/19

Portugal

2017/06/15

2020/06/13

Portugal

2017/05/01

2018/10/31

Portugal

2018/01/02

2019/07/04

Portugal

2017/05/01

2018/10/31

Portugal

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

2017/12/01

2019/06/01

Portugal

2018/01/03

2019/07/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/04

2018/01/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

592.291,35

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

622.060,31

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

261.211,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

405.442,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

31.161,85

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

30.207,84

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.870.974,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

500.528,01

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

408.085,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

266.935,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

87.560,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

20.990,29

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

22.254,23

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

98.913,57

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

13.720,84

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.872,01

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

196.664,24

196.651,01

301.779,75

307.500,00
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Código da Operação | Operation Code

ALT20-03-0246-FEDER-000016

ALT20-03-0246-FEDER-000017

ALT20-03-0246-FEDER-000019

ALT20-03-0246-FEDER-000020

ALT20-03-0246-FEDER-000021

ALT20-03-0246-FEDER-000022

ALT20-03-0247-FEDER-003462

ALT20-03-0247-FEDER-008679

ALT20-03-0247-FEDER-008880

ALT20-03-0247-FEDER-008997

ALT20-03-0247-FEDER-009417

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Nome da Operação | Operation Name

ACUAsave - Agricultura de Conservação e Utilização eficiente da
Água

Apoio técnico aos programas de conservação e melhoramento
genético em ruminantes

Resumo | Summary

O ICAAM-UE concebeu um sistema inovador de sementeira direta e desenvolve há
vários anos investigação na área da Agricultura de Conservação e uso eficiente da água.
Pretende-se valorizar este conhecimento transferindo-o para o setor do milho de
regadio com base em ações de demonstração com vista a aumentar a competitividade
do setor através da redução de custos com insumos de produção e a promover a génese
de serviços de aconselhamento técnico.

Estão disponíveis na UÉ e DRAPAl-CEBA as competências e equipamentos para utilizar
biotecnologias da reprodução essenciais aos sistemas de produção de ruminantes.
Nesta operação pretende-se a transferência de conhecimentos nestas áreas, aplicandoas em programas de melhoramento e conservação genética, sobretudo disponibilizandoas através de Associações de Criadores, como base de apoio ao Setor.

A doença articular (DA) equina é uma das causas mais frequentes de refugo precoce em
cavalos de desporto. A Universidade de Évora na sequência de doutoramento europeu
Osteoartrite na extremidade distal do equino dispõe de recursos humanos com
Novas metodologias de diagnóstico de doença articular em equinos
experiência na utilização de metodologias inovadoras no diagnóstico que deverão ficar
disponíveis para prestação de serviços ao setor melhorando marcadamente a
capacidade de diagnóstico precoce da DA.

Procurar-se-á demonstrar a aplicação de biotecnologias reprodutivas em equinos e,
deste modo, melhorar a fertilidade dos efetivos com a consequente valorização
Maneio reprodutivo e biotecnologias da reprodução em equinos de económica do Setor. Serão demonstradas técnicas de avaliação da égua,
raça Puro Sangue Lusitano
nomeadamente, no diagnóstico precoce de endometrite. Serão demonstradas técnicas
de avaliação objetiva do sémen e novas metodologias de refrigeração e
criopreservação, aplicáveis a garanhões maus refrigeradores.

A operação conjuga valências de 4 instituições de ID do Alentejo, com o objetivo de
transferir conhecimento e tecnologia na área da conservação e utilização dos recursos
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E ALT-BiotechRepGen: Recursos Genéticos Animais e Biotecnologias: genéticos animais e biotecnologias genómicas e reprodutivas, disseminando novas
VETERINÁRIA, I.P.
projeção para o futuro
ferramentas e oportunidades para o setor agropecuário e estabelecendo sinergias entre
a investigação, o ensino superior, o tecido produtivo e os cidadãos para um
desenvolvimento sustentável da região.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

HEXASTEP, S.A.

EXCLUSIVKEY CONSULTORIA, GESTÃO E
EQUIPAMENTOS LDA

WARMHOLE, LDA

RAUL MARTINS LOBATO, S.A.

MECWIDE SINES, S.A.

ProAgriFor - Promover o Envolvimento de Stakeholders do setor
Agroflorestal no Alentejo na Transferência de Conhecimento e em
Parcerias no âmbito do Projeto SMARTAgriFor

CARTS - Canopy Adjusted Real Time Spraying .: Canopy Adjusted
Real Time Spraying (CARTS) - Aplicação seletiva de pesticidas
através de pulverização em tempo real com base na densidade de
folhagem da v

OpenAccess .: OpenAccess - Solução de Controlo de Acessos

IOST .: WARMHOLE - Intelligent Optimizer Solar Technology

PERISAUCE

Desenvolvimento e implementação de tecnologia de informação
para a gestão do risco na SETROVA, SA

O ProAgriFor pretende promover, através de uma série de iniciativas, o envolvimento de
stakeholders do setor Agroflorestal, com o objetivo de identificar as necessidades de
I&D ao longo da cadeias de valor, transferir conhecimento aos stakeholders e
estabelecer parcerias estratégicas para o benefício dos stakeholders e do
SMARTAgriFor.

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

119.160,95

548.200,02

290.564,70

195.447,06

511.568,69

249.750,48

666.477,93

460.662,68

386.992,19

19.950,00

13.503,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

101.286,81

465.970,02

246.980,00

166.130,00

434.833,39

212.287,91

460.003,55

368.530,14

298.151,43

14.962,50

10.127,25

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2017/11/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

80

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-03-0247-FEDER-009988

ALT20-03-0247-FEDER-010243

ALT20-03-0247-FEDER-010472

ALT20-03-0247-FEDER-010657

ALT20-03-0247-FEDER-010658

ALT20-03-0247-FEDER-010862

ALT20-03-0247-FEDER-011135

ALT20-03-0247-FEDER-016136

ALT20-03-0247-FEDER-016262

ALT20-03-0247-FEDER-016303

ALT20-03-0247-FEDER-017278

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ECO-PARTNER - INOVAÇÃO E PROJECTOS
INTERNACIONAIS, LDA

QUEIJARIA GUILHERME, UNIPESSOAL LDA

FRONTWAVE - ENGENHARIA E CONSULTADORIA,
S.A.

ACOROLA - TINTAS E PRODUTOS INDUSTRIAIS,
LIMITADA

GLOBALMAIS, LDA

SETENTA E TRÊS MIL E CEM, LDA

BIOSURFIT S.A.

ENTRADA ESSENCIAL UNIPESSOAL LDA

METALVIÇOSA, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, LDA

REACHVALUE - INVESTIMENTS, UNIPESSOAL LDA

MBOS, UNIPESSOAL LDA

Nome da Operação | Operation Name

Estudo de tecnologia inovadora para tratamento on-site de
resíduos hospitalares do grupo III

Inovar para conquistar mercado

STORK .: Novo material compósito laminado de baixo peso
integrando pedra e cortiça com vista à utilização na Construção e
Reabilitação Sustentável e Eco-eficiente

ACOROLA: TINTAS AQUOSAS

Manutenção e Rentabilidade de Painéis Fotovoltaicos

Novos Transdérmicos Bioadesivos para Libertação Controlada de
Fármacos

spinit-SPEF .: Imunoensaios de elevada performance para
diagnóstico junto do paciente

Estudo da Otimização da cultura de mirtilos com recurso a
iluminação Led

Imachine - Tecnologia de Aquisição de Imagem de Pedra Natural

Formula de crescimento ideal para a produção de mirtilos em
ambiente fechado: ar, temperatura, nutrição, àgua e substratos,
com o objetivo de produzir indoor, com total independencia dos
factores exte

PPI ISOMATIS .: Proteção Propriedade Industrial ISOMATIS

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

10.684,00

20.000,00

181.825,55

18.800,00

20.000,00

20.000,00

492.311,30

19.500,00

19.400,00

19.100,00

50.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

8.013,00

15.000,00

136.920,37

14.100,00

15.000,00

15.000,00

352.732,13

14.625,00

14.550,00

14.325,00

25.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/29

2016/10/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/30

2017/01/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/17

2017/06/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/02

2017/02/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/16

2018/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-03-0247-FEDER-017460

ALT20-03-0247-FEDER-017568

ALT20-03-0247-FEDER-017648

ALT20-03-0247-FEDER-017659

ALT20-03-0247-FEDER-017786

ALT20-03-0247-FEDER-017852

ALT20-03-0247-FEDER-017962

ALT20-03-0247-FEDER-017980

ALT20-03-0247-FEDER-018204

ALT20-03-0247-FEDER-018234

ALT20-03-0247-FEDER-018235

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MBOS, UNIPESSOAL LDA

FINEBERRIES, UNIPESSOAL LDA

POWER DATA, LDA

METALVIÇOSA, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, LDA

A.J. E M. - PASTELARIAS LDA

LUSOSPACE, PROJECTOS ENGENHARIA LDA

EQUIPORAVE IBÉRICA, LDA

CCENERGIA, AUDITORIA E CONSULTORIA
ENERGÉTICA LDA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO CONDADO DA TORRE,
LDA

CHOCALHOS PARDALINHO, LDA

ILOS - PEACE RESEARCH CENTRE, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Demonstração ISOMATIS .: Projeto Demonstrador ISOMATIS

Estudo para valorização do refugo de framboesa

BI Convergence2Utilities to Market .: BI Convergence2Utilities to
Market ? Demonstração e Validação em contexto real de solução
de software para o setor das Utilities

BRO-CQ .: BRO-CQ - Controlo de Qualidade de Blocos em Rochas
Ornamentais

Resumo | Summary

--

--

--

--

QUITOSANO .: Linha Piloto para exploração industrial de pelicula de
quitosano comestível, retardadora da ação microbiana, na
-produção de bombons de chocolate.

ORABAC .: Óculos de Realidade Aumentada de BAixo Custo

AWARTECH .: Animal Welfare Adjusted Real Time Environmental
Conditions of Housing

AUDITF .: Audit Furnace

--

--

--

Estudo do potencial da análise do índice de vigor vegetativo (NDVI)
-através de UAVs na identificação precoce de doenças no montado

desenvolvimento tecnológico chocalhos

Desenvolvimento e caraterização de painéis em palha para
construção modular de habitações

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

179.270,32

19.500,00

684.868,69

1.176.493,58

176.320,89

1.680.125,13

1.190.508,92

646.381,13

19.350,00

19.200,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

107.740,81

14.625,00

438.073,04

892.497,87

108.379,81

1.158.635,94

842.045,62

479.678,34

14.512,50

14.400,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/08

2017/06/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/05/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/03/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/02/01

2020/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/03

2017/12/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/23

2017/06/22

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/18

2017/06/17

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-03-0247-FEDER-018382

ALT20-03-0247-FEDER-018405

ALT20-03-0247-FEDER-018627

ALT20-03-0247-FEDER-018635

ALT20-03-0247-FEDER-018656

ALT20-03-0247-FEDER-018717

ALT20-03-0247-FEDER-018802

ALT20-03-0247-FEDER-022026

ALT20-03-0247-FEDER-022262

ALT20-03-0247-FEDER-022563

ALT20-03-0247-FEDER-022631

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SÉCULO DE GÉNIOS - LDA

PURSUIT KNOWLEDGE - LDA

Nome da Operação | Operation Name

Seculo de Genios Vale IDT

Pursuit Knowledge Vale IDT Health ICT Solutuion

Resumo | Summary

--

--

Estudo do potencial de utilização de veículos aéreos não tripulados
TOPORIGÔR - TOPOGRAFIA, ESTUDOS E PROJECTOS,
(UAV?s) equipados com emissão de sons no afastamento de aves -UNIPESSOAL LDA
das searas e dos edificios

PAULO LAUREANO, VINUS LDA

SOCIEDADE AGRICOLA INFANTE DA CAMARA LDA

VELVET MED - HEALTHCARE SOLUTIONS, S.A.

"MATCORK - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERNACIONAL DE CORTIÇAS, S.A."

HERDADE DO CARVALHAL - SOCIEDADE
VITIVINICOLA DE PORTALEGRE, UNIPESSOAL LDA

FRONTWAVE - ENGENHARIA E CONSULTADORIA,
S.A.

Vimhas Inteligentes

Estudo para verificação do potencial, eficácia e custo, da utilização
de veículos aéreos não tripulados (UAV?s) para a obtenção de
-mapas de caracterização individual do índice de vigor vegetativo
(NDV

ID - Novos Suplementos Alimentares

Desenvolvimento e adaptação de tecnologia de desinfecção de
rolhas de cortiça

Sangria - Inovação

STK_DPI .: Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual do
produto STORK

AMITRÓNICA - INDÚSTRIA ELECTRÓNICA AMIENSE,
WALC - Wireless Auto Learning Console
LIMITADA

PRO-DRONE, S.A.

--

Blade-Scanner

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

20.000,00

19.380,00

19.900,00

19.450,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

49.260,00

20.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

15.000,00

14.535,00

14.925,00

14.587,50

15.000,00

15.000,00

15.000,00

24.630,00

15.000,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/09

2017/06/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/14

2017/07/13

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/02

2017/06/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/03

2017/12/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/15

2017/07/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/17

2017/06/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/31

2017/12/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/04

2018/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/26

2017/11/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/28

2017/12/27

Portugal

83

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-03-0247-FEDER-022969

ALT20-03-0247-FEDER-023733

ALT20-03-0247-FEDER-023752

ALT20-03-0247-FEDER-023889

ALT20-03-0247-FEDER-024248

ALT20-03-0247-FEDER-024296

ALT20-03-0247-FEDER-027813

ALT20-03-0247-FEDER-027863

ALT20-03-0247-FEDER-027928

ALT20-03-0247-FEDER-027929

ALT20-04-1406-FEDER-000001

ALT20-04-1406-FEDER-000002

ALT20-04-1406-FEDER-000003

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

3-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

DMC-SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

EASYAIM, UNIPESSOAL LDA

ZEYTON NUTRACEUTICALS, LDA

MEDITOR DAS, LDA

VALE DA ROSA - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

VIATECLA - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E
COMUNICAÇÕES S.A.

BRACAMONTE AGRO-PECUÁRIA, UNIPESSOAL, LDA

TABAL - SEPOR AREIAS E ARGAMASSAS LDA

NUTRIPRADO, LDA

BENAGRO - COOPERATIVA AGRICOLA DE
BENAVENTE CRL

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO
ALENTEJO

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO
TEJO

85%

C.I.M.A.L. - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALENTEJO LITORAL

Nome da Operação | Operation Name

Criação de novo produto para aproveitamento da framboesa de
refugo

SPITT .: Sistema Portátil e Imersivo de Treino Tiro

C8H10O3 .: C8H10O3 - Hidroxitirosol em novos produtos
funcionais focados na prevenção de doenças cardiovasculares e
inflamatórias

VP_EVO .: Viber Pro Evolution

Núcleo I&D Vale da Rosa .: Criação de um Núcleo de I&D para a
geração de novo conhecimento relacionado com a uva de mesa
sem grainha Vale da Rosa

#XPLORE MARKET

Resumo | Summary

--

A EasyAim, por via deste projeto de I&DT, propõe-se a desenvolver um novo e inovador
simulador virtual de treino de habilidades de tiro imersivo e realista, direcionado para
aplicações profissionais, nomeadamente ao nível de tropas militares, forças especiais,
polícias e equipa de segurança.

O projeto compreende atividades de I&D visando o desenvolvimento de novas
formulações de hidroxitirosol (HT) extraído do bagaço da azeitona, para aplicações
diversas, focadas na prevenção de doenças cardiovasculares e inflamatórias.

A MEDITOR DAS pretente desenvolver uma solução inovadora para a equilibragem de
hélices e análise de condição em aeronaves ligeiras, tendo alinhavado um projeto de
I&D, com um total de investimento de 458.636,75?, efetuado ao longo de um período
de 23 meses, que conduzirá à solução VP_EVO.

A Vale da Rosa pretende constituir um núcleo de I&D para a geração de novo
conhecimento relacionado com a uva de mesa sem grainha, pretendendo, para o efeito,
dotar a Empresa de uma estratégia de I&D única no setor e estruturar e concentrar
recursos humanos e físicos exclusivamente dedicados à I&D.

O #XPLORE_MARKET pretende investigar e criar novos conceitos de ?gamificação? e IA
ao domínio do turismo, pela criação de ?aventuras? virtuais que aproximem o turista à
real identidade de uma região.

Mitigação e valorização de nutrientes através do equilíbrio do valor O presente projeto pretende mitigar e valorizar de nutrientes através do equilíbrio do
nutritivo das dietas na pecuária e otimização da fertilização das
valor nutritivo das dietas na pecuária, neste caso, na BRACAMONTE, e otimização da
culturas na exploração agrícola.
fertilização das culturas na exploração agrícola.

Misturas filtrantes para aplicação em barreiras reativas utilizadas
na depuração de águas pesadas

O presente projeto foca-se na avaliação de oportunidades de I&D e subsequente
implementação de recomendações de curto prazo, identificadas no âmbito do
diagnóstico efetuado, relacionadas com a formulação de misturas filtrantes para
aplicação em barreiras reativas de depuração de águas pesadas.

Sementes digitais- Investigação dos fatores limitantes à
Contratação de um prestador de serviços acreditado para realizar uma investigação
multiplicação de semente de girassol tendo por base as imagens de aplicada aos factores limitantes à multiplicação de sementes de girassol, tendo por base
satélite da Agência Espacial Europeia
as imagens de satélite da Agência Espacial Europeia.

Projeto I&D aplicada para apoio à gestão da produtividade e qualidade de produção do
Estimativa da produtividade e da qualidade de produção do tomate
tomate, considerando diferentes tipos de índices agronómicos obtidos por imagens de
considerando diferentes tipos de índices agronómicos obtidos por
satélite, com o objectivo da definição de metodologias de controlo de produção
imagens de satélite.
suportadas por informações de baixo custo.

Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável para o Alto
Alentejo

Os últimos anos têm sido caracterizados por um aumento da complexidade e da
alteração dos padrões de mobilidade, (os quais se apoiaram em grande medida na cada
vez maior utilização do automóvel nas deslocações quotidianas), leva a que Plano de
Ação tenha como intenção principal, servir de referência nas decisões a tomar pelos
municípios no âmbito das suas competências em relação aos transportes urbanos, à
mobilidade e sua sustentabilidade.

Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável da Lezíria
do Tejo

O Plano organiza-se em quatro etapas. Inicia-se com a Caraterização e Diagnóstico do
sistema de mobilidade. A segunda etapa compreende a formulação da Estratégia
Intermunicipal seguindo-se a Formulação e Avaliação de Propostas. O Plano conclui-se
com a definição do Programa de Ação.O Plano prevê a realização de ações de
Participação Pública e estabelecimento de um sistema de monitorização que permita
avaliar a sua implementação.

Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável

Em anexo.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

19.275,00

892.951,13

339.792,82

453.899,07

322.131,10

633.825,83

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

98.400,00

92.188,50

58.824,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/20

2017/12/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/26

2019/09/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/13

2018/09/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/12

2018/09/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/02

2018/09/01

Portugal

15.000,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/02

2018/08/01

Portugal

83.640,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/07/17

2016/08/18

Portugal

78.360,23

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/06/25

2016/05/31

Portugal

50.000,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

14.456,25

686.493,21

263.656,22

303.198,87

161.065,55

444.153,98

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-04-1406-FEDER-000004

ALT20-04-1406-FEDER-000005

ALT20-04-1406-FEDER-000006

ALT20-04-1406-FEDER-000007

ALT20-04-1406-FEDER-000008

ALT20-04-1406-FEDER-000009

ALT20-04-1406-FEDER-000010

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

ALT20-04-1406-FEDER-000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

ALT20-04-1406-FEDER-000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

ALT20-04-1406-FEDER-000011

ALT20-04-1406-FEDER-000014

ALT20-04-1406-FEDER-000015

ALT20-04-1406-FEDER-000016

ALT20-04-1406-FEDER-000017

ALT20-04-1406-FEDER-000018

ALT20-04-1406-FEDER-000019

ALT20-04-1406-FEDER-000020

ALT20-04-1406-FEDER-000021

ALT20-04-1406-FEDER-000022

ALT20-04-1406-FEDER-000023

ALT20-04-1406-FEDER-000024

ALT20-04-1406-FEDER-000026

ALT20-04-1406-FEDER-000027

ALT20-04-1406-FEDER-000028

ALT20-04-1406-FEDER-000029

ALT20-04-1406-FEDER-000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALENTEJO CENTRAL

CIMBAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
BAIXO ALENTEJO

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O PAMUS-AC será um dos elementos agregadores das diferentes políticas de
transportes e conectividades a nível local, garantido a integração das atividades de
Elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável do ordenamento do território, do planeamento urbano e dos sistemas de transportes
Alentejo Central
revelando-se de importância extrema para os movimentos pendulares, ao nível regional
e local, para além da igualdade de oportunidades, a eficiência energética e a redução de
GEE e ruído.

Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável para o Baixo
Alentejo

O Plano de Ação prevê definir a estratégia global de intervenção em matéria de
organização das acessibilidades e gestão da mobilidade, delineando um conjunto de
ações que contribuam para a implementação de um modelo de mobilidade mais
sustentável do PAMUS NUTS III, alinhada à estratégia de baixo teor de carbono,
promovendo a mobilidade urbana multimodal sustentável, reduzindo as emissões de
gases com efeito de estufa e a intensidade energética.

Requalificação do Largo Marques de Pombal

A presente intervenção tem o objetivo de requalificar o Largo de modo a torná-la mais
atrativa para a deslocação de peões e modos suaves de mobilidade e promover uma
menor circulação de automóveis, por via de:-Reestruturação e ordenamento da zona de
estacionamento da largo;-Construção de novos passeios e alargamento dos já
existentes, para uma maior mobilidade pedonal-Criar uma zona de ensombramento
para os peões;

Bolsa de Estacionamento do Campo da Feira

Operação: Criação de uma Área de Estacionamento, Segura e Acessível para as
Populações do Centro HistóricoObjetivos: Redução das Emissões de CO2 no Centro
Histórico; Promoção de uma Mobilidade em Modos Suaves; Maior Estruturação dos
Corredores Urbanos
O Corredor ciclável da Quintinha corresponde à materialização dos corredores cicláveis
apontados para a viabilização de deslocações de natureza quotidiana do bairro
periférico - Bairro da Quintinha e a zona ribeirinha/centro histórico da cidade,
potenciando também uma utilização mais intensa do corredor ciclável já existente na
zona ribeirinha Poente.

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Corredor ciclável do Bairro da Quintinha - Alcácer do Sal

MUNICIPIO DE ALMEIRIM

O traçado desta ciclovia desenvolve-se ao longo do troço da circular urbana entre a EM
578 e a Estrada Moinho de Vento. O seu traçado em planta e em perfil, tiveram em
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA CIRCULAR URBANA DE ALMEIRIM consideração as seguintes condicionantes: - Ligações existentes, nomeadamente a EM
TROÇO ENTRE A EM 578 E A RUA MOINHO DE VENTO
578 e a Estrada Moinho de Vento; - Traçado dos arruamentos existentes; - Minimização
de escavações e aterros.

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

As intervenções da presente operação procuram o incremento dos modos suaves
Dotação de passeios e vias pedonais dedicadas na Vila de Odemira (bicicleta e pedonal), através da construção de ciclovias ou vias pedonais, eliminando
os pontos de acumulação de acidentes que envolvem peões e ciclistas.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

188.235,00

92.004,00

376.901,27

663.484,56

98.432,87

242.503,34

183.693,64

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

159.999,74

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/10/01

2016/07/15

Portugal

78.203,40

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/10/23

2016/10/31

Portugal

320.366,08

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/03/29

2017/05/30

Portugal

563.961,88

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/10/01

2018/10/30

Portugal

83.667,94

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/08/15

2017/08/15

Portugal

206.127,84

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/10/01

2017/12/30

Portugal

156.139,60

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/02/04

2016/12/31

Portugal

85.000,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/05/19

2016/12/31

Portugal

2016/06/17

2016/12/31

Portugal

2015/11/03

2017/12/31

Portugal

49.941,09

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/07/11

2017/01/31

Portugal

295.028,48

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/11/01

2018/03/31

Portugal

174.974,64

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/10/01

2017/10/31

Portugal

225.021,96

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/11/01

2017/08/31

Portugal

53.311,32

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/11/01

2017/06/30

Portugal

213.807,30

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/11/01

2018/06/30

Portugal

134.023,75

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/11/22

2018/03/31

Portugal

286.191,25

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/12/12

2018/12/11

Portugal

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

2017/02/01

2018/10/31

Portugal

152.643,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/12/01

2017/12/31

Portugal

77.889,75

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/12/15

2017/12/31

Portugal

18.614,30

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/03/16

2018/08/31

Portugal

65.665,02

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

350.001,45

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/04/03

2018/12/31

Portugal

226.263,66

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/03/01

2018/03/31

Portugal

Construção de Parque de Estacionamento

Esta intervenção pretende executar um passeio com estacionamento, que contemple
uma área de circulação pedonal e uma bolsa com lugares de estacionamento de
veículos e bicicletas, de forma a criar condições de uma nova circulação pedonal, em
condições de segurança e comodidade para os utilizadores que diariamente frequentam
os espaços e equipamentos existentes naquela zona e estabelecer a necessária
articulação com o sistema de transporte urbano.

MUNICIPIO DE MOURA

Construção de vias pedonais

A presente operação visa a construção de duas vias pedonais que permitirão criar
condições de circulação pedonal, em condições de segurança e comodidade para os
utilizadores que circulam entre zonas mais periféricas e o centro da cidade.

34.665,15

FEDER

29.465,38

MUNICIPIO DE MOURA

Reabilitação da Ponte do Corunheiro com criação de acesso
pedonal

A intervenção proposta, localizada aproximadamente ao km 098+790 da Estrada
Nacional 255, pretende realizar a reabilitação da Ponte do Corunheiro com substituição
do tabuleiro e alargamento para introdução de zona de circulação pedonal.

200.000,00

FEDER

170.000,00

Reabilitação do Largo da Igreja em Foros de Arrão

A intervenção tem como objetivo o ordenamento do espaço, promover formas suaves
de mobilidades e a redução de CO2. O Largo vai ser dotado com 13 lugares de
estacionamento e uma passagem de peões.A plantação de árvores,foi uma opção
tomada por forma a proporcionar zonas de sombra a quem ali se dirige ou
simplesmente por ali passa. O pavimento,de duas cores,de modo a poder tirar partido
do padrão que pudesse estruturar o espaço.

MUNICIPIO DE SINES

Praia Grande de Porto Covo

A operação visa a execução de uma empreitada que irá dotar a Praia Grande de Porto
Covo de um espaço capaz de acolher o veiculo automóvel de acordo com a procura
sentida como também irá criar condições para a circulação em segurança e conforto
nos modos pedonais e de bicicleta. Adicionalmente será também criado um espaço para
receber transportes colectivos.

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no
Concelho de Reguengos de Monsaraz: Requalificação e
Modernização das Vias Pedonais na Cidade de Reguengos de
Monsaraz - 1ª Fase

Assim o projeto da Requalificação e Modernização das Vias Pedonais na Cidade de
Reguengos de Monsaraz - 1ª Fase consistirá na requalificação/ substituição da rede de
abastecimento de água das Ruas 1ª de maio e Rua de Évora e na requalificação e no
redesenhar das vias de circulação rodoviária e pedonal das referidas ruas.

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no
Concelho de Reguengos de Monsaraz: Requalificação de vias
pedonais em S. Pedro do Corval

O presente projeto é referente à requalificação das vias pedonais da Rua António
Jacinto Rosa, da Rua José Garcia da Costa, da Rua Professor Cândido e da Rua de S.
Pedro, em S. Pedro do Corval, na Freguesia de Corval, correspondendo a uma área de
intervenção total de 7749 m2.

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no
Concelho de Reguengos de Monsaraz: Zona envolvente à Escola
Secundária de Reguengos

Pretende-se requalificar a envolvente à Escola Secundária Conde de Monsaraz para
melhorar a mobilidade urbana, promover a segurança rodoviária garantindo a
segurança para todos . Requalificar os passeios com calçada de granito, estacionamento
para bibicletas, canteiro que integra vegetação de porte arbustivo.

MUNICIPIO DE MOURA

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

MUNICIPIO DE SINES

Esta intervenção visa a criação de um corredor ciclável com uma extensão de 1,6 km
destinado a viabilizar deslocações de natureza quotidiana, sobretudo as de caracter
Corredor ciclável Aljustrel - Bairro S.João
profissional e de acesso a serviços e equipamentos (saúde, educação, etc) entre o Bairro
de São João e a vila de Aljustrel, fomentando assim um recurso mais expressivo aos
modos suaves nas práticas diárias de mobilidade.
A operação criará percursos cicláveis e pedonais acessíveis, visando melhorar as
0P452- Ciclovia e canais pedonais na Rua e Estrada da Floresta 1.ª condições de suporte às deslocações em modos suaves numa área da cidade com
fase
diversos equipamentos, potenciando a apropriação e vivência social do espaço público
pela comunidade.

100.000,00

58.754,22

347.092,33

205.852,52

264.731,72

62.719,20

251.538,00

157.675,00

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Expansão da ciclovia urbana de Aljustrel

A intervenção visa a extensão a ciclovia urbana de Aljustrel em cerca de 1,06km
destinado a viabilizar deslocações de natureza quotidiana,sobretudo as de caracter
profissional,fomentando assim um recurso mais expressivo aos modos suaves nas
práticas diárias de mobilidade.Envolve os seguintes trabalhos:assentamento lancil;
colocação passadiço em madeira;sinalização horizontal vertical;Parque de
bicicletas;Iluminação pública;Plantação árvores,etc.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM

Melhoria das Condições de Mobilidade da Rua Professor Egas
Moniz- Santiago do Cacém

Intervenção nos passeios e nas interceções rodoviárias, melhorando as condições de
circulação pedonal e a fluidez rodoviária.

479.441,78

FEDER

407.525,52

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Requalificação da ligação da cidade ao PIAE com introdução de
modos suaves de mobilidade (1ª fase)

Nesta 1ª fase do projecto de requalificação da ligação da cidade ao PIAE com
introdução de modos suaves de mobilidade prevê-se a requalificação de uma via com
cerca de 600 metros de extensão conforme especificações constantes no respectivo
projecto de execução.

728.319,64

FEDER

619.071,69

MUNICÍPIO DE CORUCHE

Circuito de bicicleta para acesso a equipamentos públicos

Pretende-se criar um circuito de bicicletas partilhadas, para acesso aos equipamentos
públicos da vila de Coruche, criando-se para o efeito 4 estações, nas quais são
disponibilizadas bicicletas híbridas (pedais + elétricas). Essas estações serão instaladas
nos seguintes equipamentos:1) Posto de Turismo / Mercado Municipal; 2) Câmara
Municipal de Coruche/Museu ; 3) Piscinas Municipais de Coruche; 4) Avenida do Sorraia

MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Criação de mini-sistema de partilha de bicicletas nos Centros
Históricos de Benavente e Samora Correia

A operação é composta por uma única componente, apresentando-se com um
investimento total elegível de 91.635,00EUR, prevendo-se que a sua conclusão ocorra
até 31-12-2017.

Construção Corredor Ciclável do Forno da Cal

O Corredor ciclável do Forno da Cal corresponde à materialização dos corredores
cicláveis apontados para a viabilização de deslocações de natureza quotidiana do bairro
periférico - Bairro Forno da Cal e a zona ribeirinha/centro histórico da cidade,
potenciando também uma utilização mais intensa do corredor ciclável já existente na
zona ribeirinha Poente.

Ações de apoio à promoção da mobilidade urbana sustentável

Estas intervenções visam criar condições de suporte essenciais à afirmação do modo
pedonal como meio preferencial de mobilidade na vila de Castro Verde, viabilizando
uma abordagem integrada que conjuga a introdução de restrições à circulação e ao
estacionamento automóvel na sua zona central com a melhoria das condições de
comodidade e segurança associadas à circulação pedonal.

Corredor Ciclável Aljustrel-Bairros Vale d'Oca/Algares/Plano

Esta intervenção visa a criação de um corredor ciclável com uma extensão de 1,605 Km
destinado a viabilizar deslocações de natureza quotidiana, sobretudo as de caracter
profissional e de acesso a serviços e equipamentos (saúde, educação, etc) entre os
Bairros mineiros e a vila de Aljustrel, fomentando assim um recurso mais expressivo aos
modos suaves nas práticas diárias de mobilidade.

Ciclovia e canais pedonais na Rua e Estrada da Floresta 2.ª fase

A operação criará percursos cicláveis e pedonais acessíveis, visando melhorar as
condições de suporte às deslocações em modos suaves numa área da cidade com
diversos equipamentos, potenciando a apropriação e vivência social do espaço público
pela comunidade.

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

MUNICIPIO DE CASTRO VERDE

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

MUNICIPIO DE SINES

336.695,59

179.580,00

91.635,00

21.899,18

77.252,97

411.766,41

266.192,55

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
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ALT20-04-1406-FEDER-000032
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Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Promoção, Divulgação e Sinalética para a Mobilidade Urbana
Sustentável

Operação: Sensibilização das populações para realização das deslocações em especial as
urbanas em modos suaves.Objetivos: Redução das Emissões de CO2; Aumento da
Utilização de Modos Suaves de Deslocação

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Requalificação da Escola Básica Nº1 de Reguengos de Monsaraz Zona Envolvente e Arranjos Exteriores

O projeto visa a construção de novo arruamento que liga a Praceta Fernando Pessoa à
Estrada Municipal 514, criando melhores condições na praceta existente com a criação
de passeios. Apresentam-se os trabalhos a executar: Envolvente e Arranjos Exteriores;
Pavimentos; Sinalização e Segurança; Estruturas. Vedações; Infraestruturas Exteriores;
Limpeza e desobstrução da Linha de água; Plantações.

MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

A Requalificação Urbana da Av. 25 de Abril tem como objetivos principais a criação de
REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AVENIDA 25 DE ABRIL COM VISTA A ciclovias e zonas pedonais confortáveis e atrativas que promovam a mobilidade suave.
PROMOÇÃO DE MEIOS DE MOBILIDADE SUAVE
Apostar em modos de mobilidade suaves, implica qualificação do espaço público de
modo a tornar mais atraentes e seguras as deslocações a pé e de bicicleta.

ALT20-04-1406-FEDER-000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

ALT20-04-1406-FEDER-000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

ALT20-04-1406-FEDER-000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

ALT20-04-1406-FEDER-000049

ALT20-04-1406-FEDER-000050

ALT20-04-2316-FEDER-000001

ALT20-04-2316-FEDER-000002

ALT20-04-2316-FEDER-000003

ALT20-04-2316-FEDER-000004

ALT20-04-2316-FEDER-000005

ALT20-04-2316-FEDER-000006

ALT20-04-2316-FEDER-000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

85%

85%

85%

2018/12/31

Portugal

2017/05/05

2018/01/31

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

170.268,55

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

311.250,78

FEDER

2016/07/12

2018/12/31

Portugal

264.563,16

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

FEDER

2017/06/01

2018/05/31

Portugal

2014/12/16

2017/12/16

Portugal

2017/07/13

2017/12/30

Portugal

2017/02/20

2017/10/31

Portugal

125.730,57

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/05/01

2018/06/30

Portugal

134.488,17

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2018/02/15

2018/07/31

Portugal

11.000.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

105.906,69

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/02/24

2017/03/30

Portugal

138.570,49

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/12/15

2017/12/14

Portugal

68.402,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/03

2018/03/30

Portugal

534.499,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/06/23

2018/06/22

Portugal

1.618.400,88

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/10/30

2017/10/15

Portugal

725.789,51

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/11/19

2016/12/31

Portugal

410.178,68

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/08/01

2018/03/31

Portugal

2015/09/07

2017/09/07

Portugal

2016/10/12

2017/12/30

Portugal

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

2016/05/23

2018/05/23

Portugal

2016/03/14

2018/03/13

Portugal

FEDER

184.334,25

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Construção de Passeios e alargamento do Pontão na Estrada dos
Foros de Domingão

Esta operação compreende duas empreitadas a Construção de Passeios e o
Alargamento de Pontão na Estrada dos Foros de Domingão

130.594,60

FEDER

111.005,41

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Dotação de passeios e vias pedonais dedicadas em Longueira
/Almograve

As intervenções da presente operação procuram o incremento dos modos suaves
(bicicleta e pedonal), através da construção de ciclovias ou vias pedonais, eliminando os
pontos de acumulação de acidentes que envolvem peões e ciclistas.

158.885,46

FEDER

135.052,64

Construção do Parque de Apoio ao Terminal Rodoviário e
Acessibilidades

O Interface ajudará a resolver problemas de mobilidade na Av. Mário Soares, uma das
circulares da cidade por onde passam os transportes coletivos, para além do fluxo de
viaturas particulares para as escolas situadas juntas a este, entre as quais o Centro
Escolar Nº2; Escola Fernando Casimiro Pereira da Silva, Escola Profissional de Rio Maior,
Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira e Escola Superior de Desporto de
Rio Maior.

Ciclovia entre Alagoachos e Galeado

As intervenções da presente operação procuram o incremento dos modos suaves
(bicicleta e pedonal) através da construão de ciclovias e vias pedonais, eliminando os
pontos de acumulação de acidentes que envolvem peóes e ciclistas.

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

85%

85%

200.315,94

FEDER

216.863,82

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
- Eixo 4 - OT6 - PI 6.5
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
CENTRAL
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

85%

9.669,00

FEDER

Dotação de passeios e vias pedonais dedicadas em S. Teotónio

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

85%

230.722,66

As intervenções da presente operação procuram o incremento dos modos suaves
(bicicleta e pedonal), através da construção de ciclovias ou vias pedonais, eliminando os
pontos de acumulação de acidentes que envolvem peões e ciclistas.

85%

85%

2016/01/01

21.497,66

ALT20-04-1406-FEDER-000037

Programa Operacional Regional do Alentejo

8.218,65

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

FEDER

Rua Soeiro Pereira Gomes

ALT20-04-1406-FEDER-000040

Portugal

25.291,36

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

2017/11/30

43.723,31

85%

85%

2017/01/11

FEDER

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

196.114,26

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

51.439,19

ALT20-04-1406-FEDER-000035

ALT20-04-1406-FEDER-000039

País |
Country

PAMUS - Extensão da Rede de Transportes Públicos Urbanos À
Zona Sudeste da Cidade

A presente operação visa a reabilitação desta zona urbana com a seguinte
intervenção:1- a repavimentação da estrada e a substituição de condutas de agua e de
saneamento (não elegíveis) 2- a construção de passeios3-construção de zona de
estacionamento

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Data Fim |
Finish Date

A operação em causa tem por objecto a extensão da rede de transportes públicos à
zona sudeste da cidade, designadamente, à Avenida de Badajoz - Bairro da Ratinha,
contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana, da sustentabilidade ambiental e da
qualidade do ar, bem como para a optimização e rentabilização dos interfaces de
transportes públicos colectivos, da cidade de Portalegre.

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

Data Início |
Start Date

Reestruturação e Reabilitação do Largo 25 de Abril, Alameda e
Zona Envolvente

Programa Operacional Regional do Alentejo

85%

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

A presente candidatura tem como objetivo um novo traçado viário por forma a
promover a mobilidade urbana sustentável e contribuir para a transição para uma
economia de baixo teor de carbono, permitindo maior segurança para os peões e para
os automobilistas. Dada a proximidade da Escola João Pedro de Andrade torna-se
importante o incentivo de modos suaves de circulação , nomeadamente a das muitas
crianças que nesta zona circulam.

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

ALT20-04-1406-FEDER-000033

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Reabilitação dos Edificios da Delegação da Cruz Vermelha e do
Centro de Convívio de Reformados e Idosos de Ponte de Sor

A operação visa a Requalificação do Centro de Convívio da Rua de Santo António e a
Requalificação do Edifício do Núcleo da Cruz Vermelha e a aquisição de equipamento
para dotar o espaço de maior conforto.A operação tem como objetivos promover a
Requalificação do Centro de Convívio da Rua de Santo António e a Requalificação do
Edifício do Núcleo da Cruz Vermelha

Requalificação da Rua da Quadra e das Traseiras do Jardim 25 de
Abril

Com este projeto pretende-se requalificar parte da Rua da Quadra e o correspondente
acesso aos campos de ténis e ao edifício do antigo lar da SCM de Aljustrel; melhorar as
acessibilidades e criar uma bolsa de estacionamento; Instalar novas infraestruturas e
modernização das existentes; Remodelar e plantar novos canteiros; limpar e retirar a
vegetação excessiva;entre outros trabalhos.

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Valorização Urbana da Praça da Resistência

Atendendo à situação em que se encontra o pavimento do arruamento, pretende-se a
construção de um novo pavimento em calçada;Fornecimento e plantação de
árvores;Substituição da iluminação existente por luminárias LED;colocação de
mobiliário urbano.Através desta intervenção a Praça da Resistência torna-se mais
ampla e com uma maior oportunidade para atividades que possam a vir ser
desenvolvidas neste local, melhorando as acessibilidades.

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Este projeto corresponde à primeira fase de requalificação Urbana do Troço Central da
Avenida da Liberdade e consistirá exclusivamente na edificação de um Parque de
Requalificação Urbana do Troço Central da Avenida da Liberdade Estacionamento de dois pisos, com um total de 56 lugares de aparcamento, sendo dois
Fase I
lugares destinados a viaturas de pessoas de mobilidade condicionada e dois lugares
específicos para viaturas hibridas.

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

147.918,31

158.221,38

25.461.764,71

124.596,10

163.024,10

80.473,29

628.823,23

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

Requalificação do Núcleo Ribeirinho e Histórico de Vila nova de
Milfontes (PEDU Odemira)

A Operação tem por objetivo, a qualificação urbana deste aglomerado costeiro,
concretizando o ordenamento e requalificação de VNMilfontes, nomeadamente o
núcleo urbano, histórico e a zona ribeirinha procurando o equilíbrio entre o espaço
urbano e natural envolvente e melhorando a qualidade da vivência do espaço de quem
ali habita e visita e consequentemente dinamizar a economia local. Sendo por tal uma
intervenção de excelência.

Requalificação da Rua General Teófilo da Trindade

A operação consiste na reabilitação e requalificação da Rua General Teófilo d Trindade ,
estando previstos os seguintes trabalhos, pavimentação , reabilitação de todas as infra
estruturas urbanas e medidas de acalmia de trânsito.

MUNICIPIO DE SERPA

Beneficiação do Jardim Municipal de Serpa

A Beneficiação do Jardim Municipal de Serpa consiste na reabilitação um espaço com
mais de um século de existência, que apresenta várias disfuncionalidades. As obras em
causa caraterizam-se por uma aposta na biodiversidade vegetal e na eficiência no uso
dos recursos o que se espera vir a contribuir para a revitalização e qualificação da área
urbana, melhoria do espaço público, qualidade ambiental, paisagística e consequente
atração de pessoas.

282.402,14

FEDER

240.041,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

23.762,85

FEDER

20.198,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

POLIS LITORAL SUDOESTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE
ALENTEJANO E COSTA VICENTINA, S.A.

MUNICIPIO DE BEJA

1.904.001,03

853.870,01

FEDER

FEDER

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

ALT20-04-2316-FEDER-000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICIPIO DE BEJA

A presente operação enquadra-se dentro da Estratégia definida no PEDU do Município
Ligação Pedonal da Rua Capitão João Francisco de Sousa às Portas
de Beja , visando no caso concreto a oferta de novos espaços de estadia e com
de Mértola e Criação do Parque Vista Alegre
condições para a realização de atividades de animação urbana.

ALT20-04-2316-FEDER-000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICIPIO DE ALMEIRIM

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOURENÇO DE CARVALHO - Garantia A intervenção de requalificação da Praça tem como principal objetivo garantir a
de Acessibilidade Universal aos Equipamentos da Praça
acessibilidade universal ao espaço público e aos edifícios confrontantes

ALT20-04-2316-FEDER-000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Requalificação e Adaptação do Antigo Mercado Municipal | Casa
da Cultura

A reabilitação deste imóvel revela-se assim como uma intervenção de elevado interesse
patrimonial e cultural, quer pelas suas características arquitectónicas, quer pelo
contexto envolvente, designadamente na sua inserção na malha antiga da Cidade.

700.946,26

FEDER

595.804,32

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-04-2316-FEDER-000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICIPIO DE BEJA

Casa Criativa Clube Bejense

Reabilitação do edifício do antigo clube Bejense e sua reutilização para novos usos. A
operação compreende a reabilitação do edifício com a sua funcionalização para o novo
uso, conforme PEDU do Município de Beja

432.698,92

FEDER

367.794,08

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-04-2316-FEDER-000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

REABILITAÇÃO DA CASA LUÍS DIAS

O projeto de reabilitação da Casa Luis Dias refere-se a um edifício do início do século
XX, habitação familiar, em alvenaria mista de taipa e pedra e que será alvo de algumas
obras para albergar serviços municipais.

49.164,12

FEDER

41.789,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CASA MOSTRA DOS PRODUTOS ENDÓGENOS DE GRÂNDOLA

O presente projeto refere-se à requalificação do edificado da antiga Adega Municipal
António Inácio da Cruz, para a instalação da Casa da Mostra de Produtos Endógenos,
em Grândola. O lote cuja área total perfaz 4.144 m2, compreende atualmente um
edifício com entrada pela Rua Dr. José Pereira Barradas (antiga adega) e um segundo
cuja entrada se faz pela Rua Mouzinho de Albuquerque (antigo armazém).

182.936,31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/20

2017/11/30

Portugal

Qualificação da zona envolvente ao Malacate Vipasca

Esta operação consiste na qualificação urbanística da Zona Envolvente ao Malacate
Vipasca,visando a reconversão de espaços e unidades industriais abandonadas
existentes no futuro Parque Mineiro de Aljustrel e potenciação do seu potencial
turístico.A zona será requalificada urbanisticamente e funcionalmente, englobando a
substituição dos pavimentos existentes, a plantação de árvores, iluminação, entre
outros.

196.740,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/12

2018/12/11

Portugal

ALT20-04-2316-FEDER-000008

ALT20-04-2316-FEDER-000015

ALT20-04-2316-FEDER-000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

482.563,15

215.219,19

231.459,10

FEDER

FEDER

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

86

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-04-2316-FEDER-000017

ALT20-04-2316-FEDER-000018

ALT20-04-2316-FEDER-000019

ALT20-04-2316-FEDER-000020

ALT20-04-2316-FEDER-000021

ALT20-04-2316-FEDER-000022

ALT20-04-2316-FEDER-000023

ALT20-04-2316-FEDER-000025

ALT20-04-2316-FEDER-000026

ALT20-04-2316-FEDER-000028

ALT20-04-2316-FEDER-000029

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

MUNICÍPIO DO CARTAXO

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

MUNICIPIO DE SERPA

MUNICIPIO DE BEJA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Instalação do Centro de Documentação Local de Aljustrel

Atendendo à situação em que se encontra o edifício, pretende-se a demolição parcial,
ampliação e alteração estrutural, reabilitação e reforço de todas as redes de
infraestruturas existentes, implementação de rede informática, telecomunicações, de
sistema de segurança contra incêndios, sinalização e iluminação de emergência,
climatização, outros equipamentos necessários para o bom funcionamento do
equipamento.

Skate Park em Vila Nova de Santo André

A operação consubstancia-se na requalificação de um equipamento integrado num
espaço público e visa, numa lógica de necessidade, complementaridade e consolidação
dos investimentos efetuados, reabilitar o Skate Park de Vila Nova de Santo André,
conferindo-lhe modernidade, o que irá contribuir para a melhoria da paisagem urbana,
o usufruto do espaço público e a promoção de estilos de vida saudáveis da população
em geral e da juvenil em particular

Obras de beneficiação na Praça Marquês Sá da Bandeira

Substituição de elementos degradados na Praça Marquês Sá da Bandeira visando a
reabilitação urbanística deste espaço.

Casa da Convenção - Evoramonte

É objetivo da intervenção proceder à recuperação do edifício, conhecido como Casa da
Convenção, localizado em Evoramonte, e que necessita de alguma intervenção de
reabilitação. Trata-se de um edifício que é emblemático, do ponto de vista histórico, por
ter sido ali assinada em 26 de maio de 1834 a Convenção entre os Absolutistas e os
Liberais, que pôs fim à Guerra Civil em Portugal e que ficou conhecida como a
Convenção de Evoramonte.

Requalificação da Entrada Nascente de Vendas Novas

Esta intervenção visa a substituição do elemento de água por outro de caracter mais
icónico alusivo à artilharia na rotunda nascente, a arborização e plantação de arbustos
nos canteiros da Rua S. João de Deus e Rua Joaquim de Mendonça e melhoria da
iluminação elétrica na Rua S. João de Deus.

Reabilitação da Casa Senhorial e da Cultura

Pretende-se reabilitar os imóveis e diversos espaços funcionais, de modo a albergar o
centro coordenador e gestor do circuito de visita polinucleado representativo das
Histórias da História de Rio Maior, estando prevista uma área de receção e promoção
dos produtos endógenos do concelho e outros produtos, podendo também servir para a
oferta de atividades lúdico-pedagógicas aos mais variados tipos de público.

Requalificação do Núcleo Histórico do Paço Real

O município de Rio Maior pretende reabilitar alguns dos edifícios existentes,
introduzindo novas funções que estimulem as dinâmicas socioculturais do centro
histórico. Esta intervenção visa agregar e transpor o passado histórico para as vivências
dos nossos dias, com condições de recrear as Histórias da Historia de Rio Maior,
fazendo, também, este polo parte do circuito de visitas polinucleado.

PEDU-Regeneração Urbana - Rua Mouzinho de Albuquerque

A Operação que agora se candidata integrará a realização de todos os trabalhos de
Requalificação da Rua Mouzinho de Albuquerque, designadamente, pavimentos,
saneamento, áreas verdes e arborização, mobiliário urbano, sinalização.De igual modo,
inclui os honorários respeitantes à elaboração do respetivo projeto.

Operação integrada de requalificação de espaço público

Instalação da Casa da Juventude

Numa lógica integrada de intervenção, pretende-se requalificar o sistema de espaços
públicos que integram a colina do núcleo histórico do antigo Paço Real, na qual se inclui
a malha envolvente próxima correspondente à antiga zona comercial e casco histórico
da cidade, através da qual se acede à colina mediante estreitas ruas e travessas de
origem medieval.
O projeto consiste na requalificação e adaptação de um antigo edifício escolar
atualmente desfuncionalizado e com sinais de progressiva degradação para instalação
da Casa da Juventude. Para além do edificado, a operação contempla também a
requalificação e valorização do espaço envolvente.

ALT20-04-2316-FEDER-000038

ALT20-04-2316-FEDER-000039

ALT20-04-2316-FEDER-000040

ALT20-04-2316-FEDER-000041

ALT20-04-2316-FEDER-000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

85%

85%

85%

85%

2016/11/01

2017/06/30

Portugal

132.436,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2017/06/30

Portugal

422.462,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/08/01

2017/12/31

Portugal

151.775,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/11

2017/12/31

Portugal

207.184,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

42.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/02/01

2018/12/31

Portugal

920.253,94

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/03/01

2019/03/01

Portugal

1.737.774,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/05/10

2019/04/15

Portugal

2016/11/17

2017/06/30

Portugal

2017/02/14

2017/09/30

Portugal

2018/12/31

Portugal

1.452.145,46

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/01

2019/12/31

Portugal

144.471,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/05

2018/03/30

Portugal

22.950,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

2017/12/30

Portugal

795.639,47

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/04/18

2019/05/30

Portugal

336.071,58

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2018/10/31

Portugal

1.006.843,18

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/23

2019/09/30

Portugal

787.159,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM 1.º DE MAIO

Requalificação do Jardim 1.º de Maio, em Grândola, que consiste num grande espaço
verde central da Vila. Esta intervenção visa adequar o espaço às necessidades
contemporâneas, através da melhoria do ambiente urbano e das condições de fruição
do próprio jardim. A intervenção possui ainda preocupações muito claras no que
concerne à promoção da acessibilidade universal e à eliminação de barreiras.

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

Requalificação da Praça do Comércio e zona envolvente

A intervenção de requalificação destas zonas tem como fundamento, por um lado, a
substituição de mobiliário urbano, redesenho de pavimento, construção de um
palco/estrutura como fonte de dinamização e atração dos cidadãos. A substituição do
sistema de iluminação atual para sistema LED, bem como a introdução de rede WIFI,
em alguns pontos das zonas de intervenção faz parte da intervenção a nível tecnológico.

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Trata-se de uma intervenção de requalificação urbana na cidade de Montemor-o-Novo
com a área aproximada de 15.000 m2 ao longo de uma extensão de 950 m de
Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença,
arruamentos, incluindo a Rua de Aviz, a Rua das Escadinhas, a Rua do Calvário, a Rua de
Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim
São Miguel e a Rua de Olivença, as zonas periféricas do Jardim Público, bem como
Público
algumas áreas confinantes, nomeadamente pequenos troços das ruas Dr. João Luís
Ricardo e 5 de Outubro e a Praça da República.

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

Acesso Público Pedonal à Porta Nova da Traição

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

28.832,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

141.465,81

O Acesso pedonal à Porta da Traição está integrado no Projeto de Requalificação e
Reabilitação do Espaço Público da Acrópole de Évora, que se articula com a intervenção
no Pátio e Ermida de S. Miguel, promovendo o acesso pedonal. A intervenção consiste
na construção de passeio lateral e escadaria ao longo da Rampa de S. Miguel e de um
caminho em saibro a partir da Porta da Traição e sobre o afloramento rochoso e
repavimentação da Rampa.

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Portugal

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

MUNICIPIO DE ALMEIRIM

85%

2017/07/27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Com a presente intervenção pretende-se requalificar um edifício já com algumas
Reconversão do Edifício dos Antigos Escritórios do Antigo IVV para
décadas de construção, e inserido em área classificada como Espaço Urbano
Instalação de Associações Regionais de Promoção de Produtos
Consolidado. Trata-se de um edifício que se carateriza por uma estética revivalista,
Locais
marcada pelo uso do arco de volta perfeita nos vãos e pela simetria da fachada.

Programa Operacional Regional do Alentejo

2016/10/27

Portugal

MUNICÍPIO DE CORUCHE

ALT20-04-2316-FEDER-000037

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2018/04/30

Requalificação do Ambiente Urbano do Centro Histórico de
Coruche

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

52.708,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

2016/09/01

A Requalificação do Ambiente Urbano do Centro Histórico de Coruche visa reabilitar e
recuperar o núcleo urbano da Vila, dado a sua importância na perpetuação da memória
e identidade de Coruche, bem como no papel que desempenha no desenvolvimento
sustentado do tecido urbano. Pretende-se, assim, o redesenho do espaço público,
adaptando-o a novas funcionalidades e noções de conforto necessárias à produção das
novas dinâmicas quotidianas.

85%

Portugal

572.556,21

Requalificação do Mercado Municipal

Programa Operacional Regional do Alentejo

2016/12/31

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

Este projeto corresponde à requalificação urbanística do Mercado Municipal de
Aljustrel, fundamentalmente na procura de uma melhoria das condições gerais de
conforto térmico do edifício, potenciando assim a sua centralidade no contexto urbano
e a concretização de intervenções de reabilitação do edificado envolvente, de forma a
criar melhores condições de serventia para a população e comerciantes.

ALT20-04-2316-FEDER-000036

2016/09/26

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Instalação da Oficina de Artes e Ofícios - Viola Campaniça

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

Portugal

Esta operação consiste na reabilitação de um conjunto edificado com significativo grau
de degradação física que foi adquirido pelo Município e que se encontra presentemente
em situação devoluta. O programa proposto contempla a instalação de uma Oficina de
Artes e Ofícios, há muito reivindicada, abrangendo a reabilitação e adaptação do
edificado existente e a valorização do logradouro anexo.

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

33.785,69

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

2019/03/31

Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal

O mercado já não atrai as pessoas e as bancas e os corredores estão vazios. É
necessário valorizá-lo, dinamizar a economia e qualificar o espaço urbano envolvente,
apostando num projeto que pela criação de uma pala exterior redefine os seus limites.
O desenho das lojas é alterado; é criada uma zona de esplanadas; um espaço
multimédia dedicado ao queijo; uma loja de queijo; uma cozinha experimental e as lojas
tradicionais.

85%

Portugal

2016/06/14

A presente operação tem como a requalificação do Jardim das Afonsas e das entradas
Norte e Sul de Montargil

Programa Operacional Regional do Alentejo

2017/07/31

685.163,82

Entradas de Montargil e Jardim das Afonsas

ALT20-04-2316-FEDER-000035

2016/10/01

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

85%

MUNICIPIO DE CASTRO VERDE

118.382,87

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

FEDER

Portugal

84.854,31

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

50.000,00

FEDER

2018/12/31

FEDER

ALT20-04-2316-FEDER-000032

ALT20-04-2316-FEDER-000034

243.746,02

FEDER

2016/12/02

99.828,60

Capela Mortuária

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

178.559,78

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

112.456,27

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

MUNICIPIO DE SERPA

497.014,76

FEDER

825.265,27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

FEDER

85%

85%

155.807,35

FEDER

País |
Country

132.301,50

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

33.920,00

FEDER

Data Fim |
Finish Date

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-04-2316-FEDER-000031

ALT20-04-2316-FEDER-000033

62.010,00

FEDER

Data Início |
Start Date

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

A presente operação tem como objeto principal a recuperação de uma casa de
habitação que se encontrava em ruinas no centro da cidade, e dar-lhe outra
funcionalidade.

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

39.747,87

FEDER

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Reabilitação da Biblioteca Municipal de Grândola e do espaço público envolvente ao
qual corresponde a Praça da República tendo em vista estabelecer um efeito de
continuidade e de vivência. Esta operação procura requalificar o conjunto edificado, de
modo a dotar Grândola de um centro cívico e cultural, capaz de se constituir como um
pólo agregador e potenciador da oferta cultural e de se tornar um lugar de referência de
acesso à cultura.

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

139.273,96

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Requalificação da Rua da Lavoura

Programa Operacional Regional do Alentejo

85%

1.178.950,39

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

A operação consiste na reabilitação e requalificação da rua da Lavoura , estando
previstos os seguintes trabalhos , alteração de traçado e redimensionamento da via ,
nomeadamente nas suas ligações à Rua General Teófilo da Trindade e à variante de
Beja. Esta também incluído nos trabalhos a requalificação de infra estruturas.

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

ALT20-04-2316-FEDER-000030

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Centro de Receção e Acolhimento do Parque Mineiro de Aljustrel

Esta operação consiste na edificação de um Centro de Receção e Acolhimento do
Parque Mineiro, a ser erguido onde se encontra o edifício dos antigos balneários dos
mineiros, visando a reconversão de espaços e unidades industriais abandonadas
existentes no futuro Parque Mineiro de Aljustrel e potenciação do seu potencial
turístico.

1.082.651,70

2.044.440,77

806.075,08

673.595,54

166.430,36

1.708.406,42

169.966,18

27.000,00

936.046,44

395.378,33

1.184.521,39

926.070,18

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

87

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-04-2316-FEDER-000043

ALT20-04-2316-FEDER-000044

ALT20-04-2316-FEDER-000045

ALT20-04-2316-FEDER-000046

ALT20-04-2316-FEDER-000047

ALT20-04-2316-FEDER-000048

ALT20-04-2316-FEDER-000049

ALT20-04-2316-FEDER-000050

ALT20-04-4943-FEDER-000001

ALT20-04-4943-FEDER-000002

ALT20-04-4943-FEDER-000003

ALT20-04-4943-FEDER-000004

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Instalação do Arquivo e Centro Mineiro

Esta operação consiste na reabilitação e adaptação de dois edifícios devolutos e em
processo de progressiva degradação, visando a instalação do Arquivo e Centro Mineiro
numa lógica de reconversão de espaços e unidades industriais abandonadas existentes
no futuro Parque Mineiro de Aljustrel e potenciação do seu potencial turístico.

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

PARU - Recuperação de Fachadas e Coberturas de Edifícios
Municipais - 1ª. Fase

A operação em causa visa a recuperação de fachadas e coberturas de três imóveis
municipais - Fábrica Real/Colégio de S. Sebastião, Convento de S. Agostinho e Igreja da
Misericórdia, com elevado valor histórico e arquitectónico.

Reabilitação do Mercado Municipal de Sines

A falta de renovação e a degradação do Mercado, levou a que se tornasse um espaço
vazio e obsoleto. Perante a inexistência de adaptação às alterações tecnológicas,
exigências de conforto e à procura atual, este encontra-se em declínio. A sua
revitalização, melhorará as condições necessárias, tornando-o atrativo. Recuperando, a
funcionalidade e o dinamismo socioeconómico que oferece à comunidade, como
gerador de vida e de relações de proximidade.

CENTRO DOCUMENTAL DA OLIVEIRA

Este projeto consiste na conservação e re-infraestruturação do edifício principal do exGrémio da Lavoura adaptando-o a Centro Documental da Oliveira. Esta intervenção
permitirá dinamizar o Centro Histórico de Moura e promover a consolidação do espaço
urbano, com recurso ao edificado, procurando soluções adequadas aos novos desafios
da comunidade, numa atitude de regeneração urbana, desenvolvimento social e
inclusão.

MUNICIPIO DE SINES

Requalificação do espaço público da Rua Marquês de Pombal e
Praça da República - 1ª Fase

A Operação pretende regenerar, valorizar e qualificar a Rua Marquês de Pombal,
fomentando novas funções urbanas numa área do centro urbano vital para a Cidade e
para o Centro Histórico. A aposta na renovação da área de intervenção, tem como base
um desenvolvimento urbano sustentável e integrado que, consequentemente, levará a
uma reaproximação das pessoas ao espaço público urbano e à valorização do mesmo.

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

O projeto inclui trabalhos de regeneração do espaço público no Largo do Cruzeiro que se
situa na aldeia de São Marcos do Campo, designadamente nos pavimentos com
Regeneração Urbana do Centro Histórico de São Marcos do Campo colocação de calçada de granito nas circulações viárias, e calçada de calcário nas
Largo do Cruzeiro
circulações pedonais e colocação de vegetação árvores e arbustos, equipamentos e
mobiliário, iluminação e rede de rega.

MUNICIPIO DE SINES

MUNICIPIO DE MOURA

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Regeneração do Centro Histórico da S. Marcos do Campo Sociedade Harmonia Sanmarquense

A operação está acolhida na estratégia de regeneração urbana definida no PEDU RM e
assenta na valorização e dignificação do espaço e ambiente urbano a partir da sua
regeneração. É constituída por três componentes designadamente: Aquisição de
serviços para elaboração do projeto técnico, empreitada Requalificação da Sociedade
Harmonia Sanmarquense e Equipamento de cozinha e outro.

Requalificação do Jardim do Rossio

A operação visa a requalificação urbana e ambiental de um espaço que se encontrava
bastante degradado e criando um espaço de jardim de lazer e contribuir para a
qualidade de vida dos moradores e a quem ali se desloca

85%

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

85%

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumentos financeiros para a reabilitação e revitalização
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
urbanas - Eixo 4 - OT9 - PI9.8
CENTRAL

MUNICIPIO DE ELVAS

85%

85%

85%

Resumo | Summary

MUNICIPIO DE ELVAS

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

762.501,98

286.594,60

1.675.923,14

2.752.414,08

1.266.285,77

158.173,53

191.666,56

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

648.126,68

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/05

2018/12/31

Portugal

243.605,41

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/11/01

2018/12/31

Portugal

1.424.534,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2019/05/31

Portugal

2.339.551,97

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2019/09/30

Portugal

1.076.342,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/06/14

2019/10/31

Portugal

134.447,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2018/03/31

Portugal

162.916,58

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/14

2018/12/31

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

2017/12/29

Portugal

158.948,01

FEDER

135.105,81

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

4.629.411,77

FEDER

2.000.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

Centro Comunitário do Bairro de Santa Luzia

A construção do Centro Comunitário, está vocacionado para atividades de apoio social,
escolar e ocupacional a toda a comunidade desfavorecida, desde crianças, jovens,
adultos e pessoas idosas.Pretende-se criar um espaço público, inclusivo, atrativo,
seguro e dinâmico, que contribua para promover a inclusão social, combater a pobreza
e proporcionar iguais oportunidades para todos, assim como uma melhoria das
condições de vida da população.

375.000,00

FEDER

318.750,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2014/06/02

2018/02/28

Portugal

Centro Comunitário do Bairro da Boa-Fé

A construção do Centro Comunitário, está vocacionado para atividades de apoio social,
escolar e ocupacional a toda a comunidade desfavorecida, desde crianças, jovens,
adultos e pessoas idosas.Pretende-se criar um espaço público, inclusivo, atrativo,
seguro e dinâmico, que contribua para promover a inclusão social, combater a pobreza
e proporcionar iguais oportunidades para todos, assim como uma melhoria das
condições de vida da população.

375.000,00

FEDER

318.750,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2014/06/02

2018/02/28

Portugal

Requalificação Urbana dos Bairros Mineiros do Plano e de Algares

No âmbito da requalificação urbana dos Bairros do Plano e dos Algares pretende-se
intervir essencialmente na beneficiação da rede viária e pedonal existente, na
reformulação das infraestruturas, tendo em vista a melhoraria das condições de
mobilidade pedonal e rodoviária, valorizando simultaneamente a qualidade do espaço
público.

580.788,45

FEDER

493.670,18

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/10/03

2018/07/31

Portugal

A requalificação da área envolve a realização das seguintes intervenções:Pavimentação
de arruamentos e passeios;fornecimento e plantação de arbustos;Dotação das zonas
verdes de rega com automatismo;Melhorar a rede de águas pluviais existente;Rede de
drenagem de águas pluviais;Fornecimento e montagem de coluna metálica equipada
com luminária LED.

204.328,10

FEDER

173.678,89

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/10/03

2018/07/31

Portugal

100.360,88

FEDER

85.306,76

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/10/17

2017/12/31

Portugal

386.523,56

FEDER

328.545,03

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2014/01/01

2018/05/31

Portugal

210.031,16

FEDER

178.526,49

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2015/08/28

2017/06/30

Portugal

ALT20-04-4943-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Requalificação Urbana do Bairro Mineiro de S. João do Deserto

ALT20-04-4943-FEDER-000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICIPIO DE ALMEIRIM

ARRANJO PAISAGÍSTICO DO BAIRRO AMCOFA

ALT20-04-4943-FEDER-000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

PAICD - Recuperação de dois edifícios no núcleo histórico de
Portalegre - Rua 5 de Outubro, nºs 88 a 90 e Rua da Misericórdia,
nº 21

Pretende-se introduzir ritmo, movimento, diversidade, cor e amenidade num local
inerte. Introduzem-se elementos específicos que potenciam a utilização do espaço para
o recreio e lazer.
A operação visa a recuperação de dois edifícios situados no Núcleo Histórico de
Portalegre, para realojamento de famílias carenciadas, permitindo a constituição de 4
fogos e a recuperação de um espaço comercial. A sua concretização promoverá, por um
lado, integração social de comunidades desfavorecidas e, por outro, o repovoamento
progressivo do centro da Cidade.

ALT20-04-4943-FEDER-000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICIPIO DE MOURA

Reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo

A operação Reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo, integrada na intervenção
Programa Saúde e Desporto aprovada no âmbito do PAICD, permitirá desenvolver
diversas atividades desportivas destinadas a promover o bem-estar físico e a integração
social da população, incentivando assim o uso das potencialidades do desporto na
promoção da inclusão social e no estabelecimento da igualdade de oportunidades.

ALT20-04-4943-FEDER-000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICIPIO DE MOURA

REABILITAÇÃO DO PÁTIO DOS ROLINS - 2ª FASE

A intervenção que se pretende realizar corresponde à 2ª fase de reabilitação do imóvel
designado como Pátio dos Rolins, com o objetivo de dotar este edifício de condições de
habitabilidade para alojamento de famílias desfavorecidas.

180.572,42

FEDER

153.486,56

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2015/12/04

2017/10/31

Portugal

Requalificação dos Espaços Publicos no Bairro Social Beja II

O desenvolvimento socio urbanístico no Beja II revela a necessidade de uma abordagem
integrada, associando às intervenções de carácter físico, as de natureza social. Assim,
torna-se necessário dispor de espaços públicos qualificados que permitam a realização
destas ações, melhorando a qualidade ambiental do bairro e criar espaços que
potenciem a vivência relacional e intergeracional, a coesão social e mesmo a atração de
outros. Componentes:

345.709,49

FEDER

293.853,07

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/06/01

2018/06/01

Portugal

157.039,00

FEDER

133.483,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/11/22

2018/03/31

Portugal

309.396,41

FEDER

262.986,95

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

395.171,55

FEDER

335.895,82

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/04/04

2018/02/28

Portugal

ALT20-04-4943-FEDER-000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICIPIO DE BEJA

O Bairro 1.º de Maio apresenta-se muito degradado com espaços públicos
desqualificados e desadequados às necessidades da comunidade.É um espaço público
obsoleto muito asfaltado e sem elementos naturais de fruição e conforto.A reabilitação
é prioritária para promover os laços sociais entre os habitantes e a conservação e
qualidade do seu espaço exterior comum será um elemento promotor das suas
vivências e permanência
A intervenção proposta pretende adaptar as habitações do Bairro do Carmo às atuais
necessidades vivacionais, com condições para albergar uma instalação sanitária e uma
cozinha no seu interior.
A operação contempla a recuperação integral de 16 edifícios de habitação social,
situados no Bairro dos Assentos, sendo intervencionadas 48 fracções municipais, bem
como as partes comuns do edificado.

ALT20-04-4943-FEDER-000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICIPIO DE SINES

Reabilitação do Espaço Público do Bairro 1.º de Maio - 1.ª fase

ALT20-04-4943-FEDER-000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICIPIO DE MOURA

REABILITAÇÃO DO BAIRRO DO CARMO

ALT20-04-4943-FEDER-000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

PAICD - Reabilitação e Recuperação de Edifícios/Fracções,
Propriedade do Município - 1ª. Fase

ALT20-04-4943-FEDER-000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

85%

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

PAICD - Reabilitação e Recuperação de Edifícios/Fracções,
Propriedade do Município - 2ª Fase

A operação em questão tem como principal objectivo a recuperação integral de 13
edifícios de habitação social, situados no Bairro dos Assentos, contemplando
intervenções em 36 fracções municipais, bem como nas partes comuns do edificado.

153.943,80

FEDER

130.852,23

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/11/01

2018/12/31

Portugal

MUNICIPIO DE SINES

Reabilitação do Espaço Público do Bairro 1º de Maio - 2ª Fase

A intervenção envolve a criação de percursos pedonais acessíveis, redefinição dos
sentidos de trânsito, das zonas de estacionamento, adoção de medidas de acalmia de
trafego e uniformização da imagem do espaço através de vegetação e mobiliário
urbano, garantindo melhores condições de segurança e conforto à circulação,
contribuindo para a qualificação do espaço público e para a melhoria da integração e
impacto visual da operação no conjunto urbano.

492.961,00

FEDER

419.016,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/06/14

2019/11/30

Portugal

HERITAGE & EMPATHY LDA

A intervenção envolve a criação de percursos pedonais acessíveis, redefinição dos
sentidos de trânsito, das zonas de estacionamento, adoção de medidas de acalmia de
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) - trafego e uniformização da imagem do espaço através de vegetação e mobiliário
CIMAA
urbano, garantindo melhores condições de segurança e conforto à circulação,
contribuindo para a qualificação do espaço público e para a melhoria da integração e
impacto visual da operação no conjunto urbano.

14.475,00

FSE

12.303,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2016/06/14

2019/11/30

Portugal

SORRISO FLAGRANTE SAÚDE HUMANA LDA

A intervenção envolve a criação de percursos pedonais acessíveis, redefinição dos
sentidos de trânsito, das zonas de estacionamento, adoção de medidas de acalmia de
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) - trafego e uniformização da imagem do espaço através de vegetação e mobiliário
CIMAA
urbano, garantindo melhores condições de segurança e conforto à circulação,
contribuindo para a qualificação do espaço público e para a melhoria da integração e
impacto visual da operação no conjunto urbano.

6.109,14

FSE

5.192,77

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2016/06/14

2019/11/30

Portugal

ALT20-04-4943-FEDER-000019

ALT20-05-3321-FSE-000002

ALT20-05-3321-FSE-000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

4-Desenvolvimento Urbano
Sustentável

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

85%

83%

83%

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

88
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ALVES & PROENÇA LDA

A intervenção envolve a criação de percursos pedonais acessíveis, redefinição dos
sentidos de trânsito, das zonas de estacionamento, adoção de medidas de acalmia de
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) - trafego e uniformização da imagem do espaço através de vegetação e mobiliário
CIMBAL
urbano, garantindo melhores condições de segurança e conforto à circulação,
contribuindo para a qualificação do espaço público e para a melhoria da integração e
impacto visual da operação no conjunto urbano.

5.055,84

FSE

4.297,46

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2016/06/14

2019/11/30

Portugal

83%

GREENSMOOTH LDA

A intervenção envolve a criação de percursos pedonais acessíveis, redefinição dos
sentidos de trânsito, das zonas de estacionamento, adoção de medidas de acalmia de
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) - trafego e uniformização da imagem do espaço através de vegetação e mobiliário
CIMBAL
urbano, garantindo melhores condições de segurança e conforto à circulação,
contribuindo para a qualificação do espaço público e para a melhoria da integração e
impacto visual da operação no conjunto urbano.

10.743,66

FSE

9.132,11

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2016/06/14

2019/11/30

Portugal

83%

A intervenção envolve a criação de percursos pedonais acessíveis, redefinição dos
sentidos de trânsito, das zonas de estacionamento, adoção de medidas de acalmia de
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) - trafego e uniformização da imagem do espaço através de vegetação e mobiliário
CENTRO DE ENFERMAGEM REABILITA MELHOR, LDA
CIMLT
urbano, garantindo melhores condições de segurança e conforto à circulação,
contribuindo para a qualificação do espaço público e para a melhoria da integração e
impacto visual da operação no conjunto urbano.

18.327,42

FSE

15.578,31

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2016/06/14

2019/11/30

Portugal

83%

MAGNO SABOR, RESTAURANTE, LDª

A intervenção envolve a criação de percursos pedonais acessíveis, redefinição dos
sentidos de trânsito, das zonas de estacionamento, adoção de medidas de acalmia de
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) - trafego e uniformização da imagem do espaço através de vegetação e mobiliário
CIMLT
urbano, garantindo melhores condições de segurança e conforto à circulação,
contribuindo para a qualificação do espaço público e para a melhoria da integração e
impacto visual da operação no conjunto urbano.

41.500,03

FSE

35.275,03

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2016/06/14

2019/11/30

Portugal

4.263,00

FSE

3.623,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2016/06/14

2019/11/30

Portugal

83%

ALT20-05-3321-FSE-000067

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

Privado

A intervenção envolve a criação de percursos pedonais acessíveis, redefinição dos
sentidos de trânsito, das zonas de estacionamento, adoção de medidas de acalmia de
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) - trafego e uniformização da imagem do espaço através de vegetação e mobiliário
CIMBAL
urbano, garantindo melhores condições de segurança e conforto à circulação,
contribuindo para a qualificação do espaço público e para a melhoria da integração e
impacto visual da operação no conjunto urbano.

ALT20-05-3559-FSE-000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

PKNOA, S.A.

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Alentejo

Plataforma tecnológica de big data que permite analytics em tempo-real;

483.367,48

FSE

241.683,74

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Alentejo

Contratação de cinco recursos humanos altamente qualificados para reforço das
estratégias de qualificação e internacionalização, designadamente na gestão de clientes
(account managers) para os diversos mercados que foram definidos como prioritários
(Holanda, Médio Oriente, África e Sudoeste Asiático), e na inovação organizacional
(Gestão por Objectivos e Sistemas de Qualidade). A operação terá início a 1 de
Dezembro de 2015 e duração de 30 meses

573.003,74

FSE

286.501,87

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/01

2018/05/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Alentejo

O projecto/operação aqui apresentado pela DECSIS tem como objectivo contratar 9
novos colaboradores altamente qualificados, na área das T.I.C. de forma a permitir o
desenvolvimento da actividade do Centro de Inovação da empresa em Évora. A
operação irá permitir à empresa um incremento da interacção com entidades do
sistema de I&I, nomeadamente a Universidade de Évora.

677.192,04

FSE

338.596,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2017/12/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Alentejo

A empresa BeMICRO Lda foi constituída em Março de 2015, com um capital social de
200 mil euros e assumiu a forma jurídica de “Sociedade por quotas”. Dedicando-se ao
fabrico de microinversores, a empresa utiliza tecnologia de ponta e alto nivel de
desenvolvimento tecnológico que exigem a admissão de recursos humanos altamente
qualificados, em complemento ao projeto Be Green BeOn Energy, nº 000586, aprovado
pelo Portugal2020.

446.985,00

FSE

223.492,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/31

2018/10/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME)
Alentejo

A Apps4mobility é uma start-up centrada no desenvolvimento de aplicações móveis,
nos domínios da Social Economy e Social Currency, encontrando-se numa fase de
projeção no mercado. Para isso, pretende com capacitar e expandir a sua estrutura de
recursos humanos, atualmente limitada (2 uta) face aos objetivos de evolução do
negócio num quadro qualificado multidisciplinar de capital humano em competências
técnicas, tecnológicas, psicossociais e

660.660,00

FSE

330.330,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME)
Alentejo

A Widesys irá desenvolver aplicações aptas a integrar as soluções de BPM já utilizadas
com as soluções de predictive analytics do seu parceiro IBM (IBM® Operations®
Analytics e Watson Analytics) e que permitem analisar toda a informação que é
recolhida numa determinada área de negócio e prever a ocorrência de eventos. Trata-se
de um serviço inovador, que propicia a redução de custos e tempo para o cliente, e
antecipa eventuais ruturas de process

720.720,00

FSE

360.360,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/27

2019/01/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME)
Alentejo

O projeto pretende dotar a empresa de recursos humanos altamente qualificados,
capazes de desenvolver uma metodologia própria de abordagem à questão da energia
nos edifícios, com uma integração funcional e operacional das ações a desenvolver. Esta
metodologia dará origem à criação de uma marca própria de serviços de engenharia,
que será utilizada pela empresa para a intervenção no mercado nacional e para a
abordagem a mercados externos.

133.319,48

FSE

66.659,74

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/19

2018/12/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME)
Alentejo

A presente proposta visa a contratação de 2 mestres em Medicina Veterinária, para
reforço da capacidade de inovação e da atividade em investigação desenvolvidas nas
áreas da responsabilidade da ZEA, em articulação com o Hospital Veterinário da UEvora
e o Polo de Alter da UEvora, numa lógica de trabalho integrado com a Coudelaria de
Alter (Comp. Lezírias). As áreas estratégicas são as da imagiologia aplicada, e a clínica e
reprodução de equinos.

108.615,48

FSE

54.307,74

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME)
Alentejo

A Go4Digital apresenta atualmente um forte posicionamento no desenvolvimento de
aplicações móveis no domínio de ações de webmarketing, publicidade e social media.
Para isso, pretende com capacitar e expandir a sua estrutura de recursos humanos,
atualmente limitada (2 uta) face aos objetivos de evolução do negócio num quadro
qualificado multidisciplinar de capital humano em competências técnicas, tecnológicas,
psicossociais e de análise de mercad

343.612,50

FSE

171.806,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/03

2018/12/31

Portugal

103.950,00

FSE

51.975,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/15

2019/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/05

2018/02/04

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/17

2017/08/03

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

ALT20-05-3559-FSE-000006
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ALT20-05-3559-FSE-000009

ALT20-05-3559-FSE-000011
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Programa Operacional Regional do Alentejo
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Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

83%

83%

83%

83%

83%

83%

83%

EAA - ESCOLA DE AVIAÇÃO AEROCONDOR S.A.

DECSIS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

BEMICRO, LDA

APPS4MOBILITY INTERNATIONAL LDA

WIDESYS, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, UNIPESSOAL
LDA

LOURENÇO GOMES SILVA - CONSULTORIA,
UNIPESSOAL LDA

Z.E.A. - SOCIEDADE AGRÍCOLA, UNIPESSOAL LDA

GO4DIGITAL, LDA

ALT20-05-3559-FSE-000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

EMBALPOM, LDA

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME)
Alentejo

A operação aqui subjacente é a da contratação de um quadro superior (engenheiro),
com três anos de experiencia mínima, que irá dinamizar e acompanhar a produção no
novo estabelecimento, bem como o desenvolvimento e criação de novos produtos.
Deverá entrar no mês de Março de 2016 e prevê-se que se mantenha na empresa
durante vários anos, devendo este ser um profissional competente e ambicioso capaz
de apoiar a empresa nesta sua nova etapa.

ALT20-05-3560-FSE-008478

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

GEPACK - EMPRESA TRANSFORMADORA DE
PLÁSTICOS S.A.

GEPACK, SA - incremento da capacidade produtiva e inovação
tecnológica em soluções de packaging (PET).

--

108.126,93

FSE

64.876,16

ALT20-05-3560-FSE-010752

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

FERCOR-INDUSTRIA METALOMECANICA DE
PRECISÃO LDA

Sky is the Limit

--

8.509,49

FSE

5.956,64

ALT20-05-3560-FSE-012785

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

INTERTRÁFEGO TIR - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS,
LIMITADA

Intertrafego Global

--

13.206,10

FSE

9.244,27

ALT20-05-3560-FSE-012846

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

PADARIA ARGUELLES - INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO
Projecto de Qualificação da Padaria Arguelles
E PASTELARIA REGIONAL LDA

--

11.729,80

FSE

8.210,86

ALT20-05-3560-FSE-013191

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

GFSC, S.A.

GFSC: a inovação do produto num sistema de futuro

--

3.677,40

FSE

2.574,18

ALT20-05-3560-FSE-013193

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

FULL VENTURES, LDA

Plano de Internacionalização

--

11.387,88

FSE

7.971,52

ALT20-05-3560-FSE-013282

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

GREENEDGE - BIOMASSA E ENERGIA, LDA

GreenEdge ECO PELETES

--

15.707,97

FSE

10.995,58

ALT20-05-3560-FSE-013365

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

RITA ISABEL FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização RITA IF - CtrlIT/Serviços de Consultoria
Tecnológica e de Gestão

--

4.293,12

FSE

3.005,18

ALT20-05-3560-FSE-013402

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

CCENERGIA, AUDITORIA E CONSULTORIA
ENERGÉTICA LDA

Primeira fase do processo de internacionalização da CCEnergia

--

60.596,00

FSE

42.417,20

ALT20-05-3560-FSE-013937

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

IMPLACÁVEL AROMA UNIPESSOAL LDA

Reforço da Presença Internacional da Implacável Aroma

--

6.748,00

FSE

4.723,60

ALT20-05-3560-FSE-014086

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

ARGO BAUM TECH PRECISION, LDA

Projeto de Internacionalização da empresa

--

1.450,00

FSE

1.015,00

ALT20-05-3560-FSE-014780

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

AUNDE PORTUGAL - INDÚSTRIA DE CONFEÇÃO DE
CAPAS, LDA

Novos projetos em parceria

--

262.324,79

FSE

131.162,40

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

CESAR CASTELÃO & FILHOS, LIMITADA

Reforço da capacitação empresarial para um maior domínio da
cadeia de valor, através de investimentos ancorados na aposta na
inovação de produtos e processos produtivos, comerciais e
organizacionais,

--

44.272,98

FSE

30.991,09

ALT20-05-3560-FSE-014851

83%

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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mobilidade laboral
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qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/30

2017/12/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/09

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/09

2018/05/08

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/08

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/11

2019/09/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/25

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/28

2017/04/12

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2018/01/10

2020/01/09

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/17

2017/12/13

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

ALT20-05-3560-FSE-015250

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

GFSC, S.A.

GFSC: EFICIENCIA PRODUTIVA PARA A PRESENÇA INTERNACIONAL --

7.836,60

FSE

5.485,62

ALT20-05-3560-FSE-018296

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

JONICSUN PT, LDA

Projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo Jonicsun

--

60.012,34

FSE

42.008,64

ALT20-05-3560-FSE-018595

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

ALEMPACK - COMÉRCIO DE CONSUMIVEIS PARA A
INDÚSTRIA ALIMENTAR, LDª

Embalagens flexíveis para indústria alimentar ? Aumento de
Capacidade

--

4.766,00

FSE

3.336,20

ALT20-05-3560-FSE-019288

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

BITEKFOOD, LDA

Qualificação - Creative FooD, Services and Design

--

4.922,63

FSE

3.445,84

ALT20-05-3560-FSE-019324

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

BITEKFOOD, LDA

Internacionalização - Creative FooD, Services and Design

--

22.732,75

FSE

15.912,93

ALT20-05-3560-FSE-019697

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

MEDITOR DAS, LDA

Internacionalização - MEDITOR DEFENSE & AEROSPACIAL
SOLUTIONS

--

16.962,20

FSE

11.873,54

ALT20-05-3560-FSE-019720

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

MANZWINE, LDA

Expansão e diversificação da Manzwine nos mercados externos

--

15.492,23

FSE

10.844,56

ALT20-05-3560-FSE-019735

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

DESIMETAL - COMPANHIA DE METAIS, LDA

DESIMETAL GLOBAL

--

12.495,00

FSE

8.746,50

ALT20-05-3560-FSE-019741

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

ECO-NUTRACEUTICOS, S.A.

Estratégia de diversificação da Econutraceuticos

--

63.057,30

FSE

44.140,11

ALT20-05-3560-FSE-019796

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

GOLDENLEVEL LDA

Internacionalização Golden Level

--

5.613,58

FSE

3.929,51

ALT20-05-3560-FSE-020038

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

A.V.B. - ANTÓNIO VELHO BRAVO - ALUMÍNIOS LDA

AVB - uma visão internacional

--

5.979,00

FSE

4.185,30

ALT20-05-3560-FSE-020083

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

SOCIAL IMPACTRIP, LDA

impacTrip - turismo solidário

--

2.712,50

FSE

1.898,75

ALT20-05-3560-FSE-020268

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

ZENSYSTEMS - CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
SYSTEMS, LDA

Projeto de Internacionalização ZenSystems

--

10.143,80

FSE

7.100,66

ALT20-05-3560-FSE-020269

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

ALENDOC - UNIPESSOAL LDA

Projeto de Qualificação - Alendoc

--

6.254,13

FSE

4.377,89

ALT20-05-3560-FSE-020270

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

ALENDOC - UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização - Alendoc

--

12.422,70

FSE

8.695,89

ALT20-05-3560-FSE-020271

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

JONICSUN PT, LDA

Projeto de Qualificação Jonicsun

--

4.791,31

FSE

3.353,92

ALT20-05-3560-FSE-020274

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

JONICSUN PT, LDA

Projeto de Internacionalização - Jonicsun

--

36.218,80

FSE

25.353,16

ALT20-05-3560-FSE-020425

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

EUROPADEL, LDA

Actuação em Mercados Internacionais

--

31.375,00

FSE

21.962,50

ALT20-05-3560-FSE-020498

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

TOPGRID ENERGY SOLUTIONS, LDA

Internacionalização da TopGrid

--

12.618,00

FSE

8.832,60

ALT20-05-3560-FSE-020550

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

EASYAIM, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização de simuladores de tiro tecnologicamente
criativos e inovadores

--

12.674,15

FSE

8.871,91

ALT20-05-3560-FSE-020552

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

EASYAIM, UNIPESSOAL LDA

Qualificação de simuladores de tiro tecnologicamente criativos e
inovadores

--

7.743,86

FSE

5.420,70

ALT20-05-3560-FSE-020583

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

VESTÍGIOS & LUGARES - CONSTRUÇÕES, LDA

Projeto de Internacionalização- VESTÍGIOS&LUGARES

--

11.214,45

FSE

7.850,12

ALT20-05-3560-FSE-020820

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

GREENEDGE - BIOMASSA E ENERGIA, LDA

ECO PELETES

--

12.795,66

FSE

8.956,96

ALT20-05-3560-FSE-021076

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

CENTRAJUSTE - CENTRO DE ESTUDOS E
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS, ORGANIZAÇÕES Projeto de Internacionalização - CEDROS
E SISTEMAS LDA

--

16.205,98

FSE

11.344,19

ALT20-05-3560-FSE-021131

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

SPIRA - REVITALIZAÇÃO PATRIMONIAL, UNIPESSOAL
Projeto de Qualificação - Spira
LDA

--

3.435,76

FSE

2.405,03

ALT20-05-3560-FSE-021132

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

SPIRA - REVITALIZAÇÃO PATRIMONIAL, UNIPESSOAL
Projeto de Internacionalização SPIRA
LDA

--

5.437,00

FSE

3.805,90

ALT20-05-3560-FSE-021193

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

OUTDOOR SINGULAR XPERIENCE PORTUGAL,
UNIPESSOAL LDA

OX Portugal - internacionalização

--

4.978,15

FSE

3.484,71

ALT20-05-3560-FSE-021633

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

TPRO - TECHNOLOGIES, LDA

Expansão de mercado para Espanha

--

1.417,00

FSE

991,90

ALT20-05-3560-FSE-021643

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

IVO GARCIAS - SOCIEDADE DE EMBALAGENS, LDA

Internacionalização da Ivo Garcias - Sociedade de Embalagens, Lda. --

4.833,00

FSE

3.383,10

ALT20-05-3560-FSE-021681

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

SUPERFLAVOUR, LDA

Internacionalização - Superflavours

--

11.320,56

FSE

7.924,39

ALT20-05-3560-FSE-021749

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

PONTE ROMÃO, AZEITES E AZEITONAS, LDA

Qualificação da Ponte Romão

--

7.774,34

FSE

5.442,04

ALT20-05-3560-FSE-021768

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

PONTE ROMÃO, AZEITES E AZEITONAS, LDA

Internacionalização da Ponte Romão

--

8.771,25

FSE

6.139,88

ALT20-05-3560-FSE-022302

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

EUROPADEL, LDA

Construção de um Complexo turístico com diversas ofertas
integradas

6.433,39

FSE

4.503,37

ALT20-05-3560-FSE-023189

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

PADARIA TROIA DOCE II, LDA

Criação de Nave industrial da Padaria Troia Doce II com vista a
internacionalização e inovação

27.528,34

FSE

19.269,84

ALT20-05-3560-FSE-023542

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

SGO - SOCIEDADE GESTORA DE OBRAS LDA

Criação de um estabelecimento de Fabrico de Janelas, Portas,
Estores e outros em PVC, aço inox e alumínio

35.824,13

FSE

25.076,89

ALT20-05-3560-FSE-023857

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

CARLOS LOUZEIRO, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LDA inovCL

inovCL é um projeto que visa dotar uma empresa de topografia com serviços altamente
inovadores, recorrendo a tecnologias inexploradas a nível internacional, o que se traduz
na sua competitividade global, permitindo-lhe crescer na sua cadeia de valor.

7.467,60

FSE

5.227,32

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2019/05/16

Portugal

ALT20-05-3560-FSE-023988

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

ANDERMARCE, UNIPESSOAL LDA

O presente projeto e Empreendedorismo Qualificado e Criativo pretende a
Projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo - Andermarce implementação de um Programa de Fidelidade, associado a um projeto de Qualificação
e Internacionalização para quatro países europeus e dois americanos.

23.508,54

FSE

16.455,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/10

2019/04/09

Portugal

ALT20-05-3560-FSE-024530

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

OUSAR SOMAR, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Ousar Somar

9.900,00

FSE

6.930,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/02

2019/04/30

Portugal

ALT20-05-3560-FSE-024745

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

EUROPADEL, LDA

Optimização da Eficiência Organizacional

21.500,00

FSE

15.050,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

ALT20-05-3560-FSE-024755

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

BRINOVA - BIOQUÍMICA, LDA

Internacionalização de Produtos Farmacêuticos Veterinários
Inovadores

22.025,39

FSE

15.417,77

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

BRINOVA - BIOQUÍMICA, LDA

Qualificação da Oferta de Produtos Farmacêuticos Veterinários
Inovadores

3.473,97

FSE

2.431,78

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

ALT20-05-3560-FSE-024756

83%

Criação de uma unidade turística com uma inovadora oferta agregada, englobando
várias valências turísticas, tendo por base a conjugação da prática de padel com o
potencial turístico da cidade de Elvas, visando a captação de turistas nacionais e
internacionais.
O desenvolvimento do presente projeto consiste na criação de uma nave produtiva para
o desenvolvimento da sua atividade através da aposta em inovação e tecnologia de
ponta com aposta nos mercados externos.
Criação de uma unidade industrial para o fabrico de caixilharia em PVC, alumínio e aço
inox, que potenciará a actual actividade de construção e de instalação desenvolvido
pela SGO e lhe permitirá o acesso a mercados internacionais.

Suporte à expansão internacional da Inovação da empresa.
Criação de condições para a qualificação da Europadel, uma unidade turística que terá
uma inovadora oferta agregada, englobando várias valências turísticas, conjugando a
oferta de padel com o potencial turístico de Elvas, visando a captação de turistas
nacionais e internacionais.
A Brinova de forma a projetar internacionalmente os seus produtos e as suas Marcas,
apostará na implementação de um projeto de Internacionalização, no valor de
878.234,94?, direcionado para um conjunto de sete mercados externos de elavada
potencial, na Europa, América do Norte e América Latina.
Por via do presente projeto de investimento em Fatores Imateriais de Competitividade,
orçamentado em 784.046,02?, a Brinova pretende criar e desenvolver um conjunto de
vantagens competitivas e um posicionamento de referência, que potenciem a
penetração nos segmentos e mercado-alvo pretendidos.

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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Com uma estratégia delineada de internacionalização pretende-se estruturar uma
Plano de internacionalização - Dinamização de mercados externos capacidade exportadora de serviços de energéticos, representados no aproveitamento
com potencial de crescimento - Viana do Alentejo
das potencialidades energéticas na fonte solar, em mercados externos (Colômbia,
Marrocos, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe).
A Labcoco, com o intuito de potenciar nos mercados externos as suas linhas de
produtos e as suas marcas, irá implementar um projeto de investimento em
Internacionalização dos Produtos Derivados de Coco da Labcoco
internacionalização, no valor de 980.913,08?, para os mercado de: Espanha, Itália,
França, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Dinamarca, EUA e Canadá.

2019/01/01

Portugal

28.444,39

FSE

19.911,07

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

4.767,86

FSE

3.337,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/10

2019/04/09

Portugal

9.053,57

FSE

6.337,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

2.142,86

FSE

1.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

3.112,47

FSE

2.178,73

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

22.000,00

FSE

15.400,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

20.244,34

FSE

14.171,04

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

5.714,29

FSE

4.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

3.653,57

FSE

2.557,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/28

2019/07/26

Portugal

A Subtle Illusion pretende ser um centro de treino e desenvolvimento equestre com
vocação internacional. A empresa aposta no treino de equideos para eventos
desportivos destinados aos países do mercado europeu com tradição equestre.

4.500,00

FSE

3.150,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Verde Querido_Internacionalização

O presente projeto assenta na comercialização de uma variedade de sementes de relva Pava que pelas suas caracteristicas únicas assume-se como a solução para mercados
internacionais com determinadas especificades. Além disso, a empresa prestará
serviços de consultoria técnica a esses mercados.

1.953,14

FSE

1.367,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

ENOLEA - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

Internacionalização da empresa Enólea

Internacionalização da ENOLEA em 5 paises alvo com as suas mais prestigiadas marcas
de vinho, espumante e de azeite

2.065,20

FSE

1.445,64

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

A A Z DO CAFÉ, TORREFACÇÃO DE CAFÉ, LDA

AAZ Roast Coffee - Nwe markets New Produts

A AaZ do Café pretende apostar nos fatores de diferenciação e na criação de valor para
os clientes com recurso ao marketing digital, as TIC e ao design para conquistar o
mercado externo, dando assim continuidade ao seu processo de internacionalização.

6.107,14

FSE

4.275,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

2.000,10

FSE

1.400,07

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

21.256,69

FSE

14.879,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Projeto de Internacionalização do Enigma - Nature & Water Hotel

26.250,00

FSE

18.375,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2019/01/31

Portugal

Modernização da empresa por via da inovação, diferenciação e
criação de emprego sustentável

Implantar inovação e diferenciação nos serviços a prestar, através de intervenção nos
espaços de fabrico das instalações com obras e aquisição de novos equipamentos, para
garantir uma sustentabilidade da empresa. Dotar os espaços envolventes de
equipamentos de suporte aos eventos que pretende realizar. Criação de emprego
sustentável.

136.057,18

FEDER

54.422,87

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/05/25

2017/11/30

Portugal

Sorriso Flagrante

O espaço é constituído por uma zona de receção e sala de espera; três gabinetes, sendo
dois deles, salas de tratamentos; duas instalações sanitárias uma para publico e outra
para pessoal; duas pequenas divisões, uma destinada à colocação de um aparelho
médico e outra a sala de despejos; uma zona de lavagem, circulação e vestiário de
pessoal, para além do corredor que liga os diferentes espaço

145.799,95

FEDER

58.319,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/06/12

2017/12/27

Portugal

AGRIMAGOS-MECANIZAÇÃO AGRICOLA E
Projeto de Empreendedorismo e Emprego da AGRIMAGOS
INDUSTRIAL DE SALVATERRA DE MAGOS, LIMITADA

O projeto da AGRIMAGOS prevê a atuação em fatores críticos para o desenvolvimento
do negócio, apostando na inovação organizacional e ao nível dos processos, produtos e
serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a satisfação do cliente, através
da realização de trabalhos de remodelação do espaço, bem como a consequente
aquisição de mobiliário, equipamentos informáticos, ferramentas, reclame luminoso e 2
viaturas comerciais.

201.153,19

FEDER

90.518,94

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/06/16

2018/06/30

Portugal

PAULO JORGE CAVACO, UNIPESSOAL LDA

Criação de uma rede regional de Kiosques de Street Food

A operação tem como objetivo a criação de uma rede regional de Street food, assente
na valorização dos produtos regionais alentejanos, nomeadamente através da venda de
Cachorros de Salchicha com bacon de Porco Alentejano e permite a criação de 4 Postos
de trabalho a tempo inteiro bem com uma estimativa de 5 UTAS em pessoal flutuante.
O valor do investimento ascende a 234.983,23 euros.

233.733,23

FEDER

140.239,94

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Projeto de Empreendedorismo e Emprego da ASFERREIRA

O projeto da ASFERREIRA prevê a atuação em fatores críticos para o desenvolvimento
do negócio, apostando na inovação organizacional e ao nível dos processos, produtos e
serviços, através da realização de obras de remodelação de um armazém em bruto,
onde passará a ser realizada a atividade da empresa, adaptando-o para um espaço
comercial, assim como a aquisição de mobiliário, equipamento informático, de
promoção e de transporte, entre outros.

186.903,66

FEDER

56.071,10

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/06/16

2018/12/15

Portugal

DOMUS ALBA

A empresa promotora tem autilização de um edificio em Casa Branca, Sousel, e
pretende remodelar e adaptar para a exploração enquanto unidade turistica, sob a
forma de Turismo de habitação. Para o efeito, para lá das obras é também necessário
adquirir equipamentos. A unidade terá 6 quartos (5 no piso 1 e 1 no piso 0), zonas
comuns, cozinha, piscina, zona de lazer e estacionamento.

212.360,91

FEDER

84.944,36

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2018/01/01

2019/03/31

Portugal

Expansão e Modernização da NOVACLÍNICA

A empresa com o projeto pretende incrementar o grau de inovação e diferenciação em
relação ao apresentado pela sua concorrência, pois serão prestados os melhores
cuidados de saúde oral disponíveis no mercado, num espaço que após a intervenção irá
romper com os dogmas habituais, proporcionando um ambiente calmo e sereno, onde
os clientes libertam grande parte da ansiedade causada por uma ida ao dentista.

234.046,13

FEDER

93.618,45

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/06/16

2017/12/31

Portugal

196.848,86

FEDER

108.266,87

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/06/16

2018/06/30

Portugal

83%

LABCOCO, LDA

ALT20-05-3560-FSE-024993

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

ANDERMARCE, UNIPESSOAL LDA

ALT20-05-3560-FSE-025002

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

CORREIA SILVA MOREIRA, LDA

Projeto de Internacionalização- CORREIA

ALT20-05-3560-FSE-025003

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

WOI - WHEY ON ICE, LDA

Projeto de Internacionalização - Whey On Ice

ALT20-05-3560-FSE-025011

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

ALEXANDRE CHAVES, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização - Alexandre Chaves

ALT20-05-3560-FSE-025077

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

SGO - SOCIEDADE GESTORA DE OBRAS LDA

Actuação Competitiva em Mercados Internacionais da SGO

ALT20-05-3560-FSE-025274

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

PRIME CHEESE - RESERVA ALENTEJANA, LDA

Herdade das Pintas - Produtos Gourmet

ALT20-05-3560-FSE-025287

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

BIRB, UNIPESSOAL LDA

BIBR: Equestrian Business Innovation

ALT20-05-3560-FSE-025419

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

RECOVERDE - GESTÃO DE RESÍDUOS, UNIPESSOAL
LDA

Projeto de requalificação organizacional da Recoverde

ALT20-05-3560-FSE-025517

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

SUBTLE ILLUSION - UNIPESSOAL LDA

Tradição Equestre Portuguesa na Europa

ALT20-05-3560-FSE-025569

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

VERDE QUERIDO - LDA

ALT20-05-3560-FSE-025607

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

ALT20-05-3560-FSE-025776

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

ALT20-05-3560-FSE-025927

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

ASOMA, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da ASOMA

ALT20-05-3560-FSE-025975

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

MOODMINT LDA

Moodmint- Internacional

ALT20-05-3560-FSE-026007

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

83%

DOMINANT FORCE LDA

Internacionalização Enigma - Nature & Water Hotel

ALT20-05-3827-FEDER-000027

ALT20-05-3827-FEDER-000029

ALT20-05-3827-FEDER-000033

ALT20-05-3827-FEDER-000035

ALT20-05-3827-FEDER-000038

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

SUNCREATIONS, LDA

85%

85%

85%

85%

85%

85%

País |
Country

2017/01/02

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

Programa Operacional Regional do Alentejo

Data Fim |
Finish Date

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20-05-3827-FEDER-000006

Data Início |
Start Date

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

83%

85%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

6.320,02

ALT20-05-3560-FSE-024762

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FSE

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

9.028,60

ALT20-05-3560-FSE-024757

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

ALT20-05-3827-FEDER-000002

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

HERITAGE & EMPATHY LDA

SORRISO FLAGRANTE SAÚDE HUMANA LDA

ADRIANO SOEIRO FERREIRA - SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

BRAZÃO & MIRA, LDA

ALVES & PROENÇA LDA

Projeto de Internacionalização - Andermarce

O presente projeto de Internacionalização pretende a implementação de um Programa
de Fidelidade, associado a um projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo e
Qualificação para quatro países europeus e dois americanos.
O presente projeto de Internacionalização pretende a implementação de uma Base
Única, uma Interface de Gestão no ato da efetivação do contrato de financiamento do
automóvel, associado a um projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo e
Qualificação para países da Europeus e Sul Americano.
O presente projeto pretende a implementação de uma Unidade de Produção,
Comercialização e Desenvolvimento de Gelados Funcionais inovadores em Montemor-oNovo, a WOI Whey On Ice, Lda; num total três candidaturas: Empreendedorismo,
Qualificação e Internacionalização.
Este projeto de Internacionalização pretende a implementação de uma Start Up com
uma plataforma online de desenho interativo para os mercados Europeu, Americano e
Asiático;complementada pela submissão de dois projetos de Empreendedorismo
Qualificado e Criativo (já submetido) e Qualificação.
Preparar a SGO para uma actividade sustentada e crescente em mercados
internacionais com enfoque na comercialização dos produtos de caixilharia em PVC,
alumínio e aço inox que fabricará na sua nova unidade industrial equipada com
tecnologia de ponta.
Através deste projeto a Prime Cheese pretende relançar-se no mercado via promoção
de marcas proprias de produtos Gourmet regionais do Alentejo, nomeadamente Vinho,
Azeite, Enchidos e Compotas. Investimento de 615.000? prevê criação de 6 postos de
trabalho e taxa de exportação superior a 50%.
O projeto da BIRB visa apoiar o inicio do seu processo de internacionalização apostando
em atividades que contribuam para a diferenciação em relação à concorrência e na
inovação e criação de valor para os clientes.
A Recoverde irá realizar investimentos na inovação organizacional, na qualidade, nas
tecnologias da informação e comunicação e no marketing que lhe permitirão uma
restrutuação organizacional e tecnologica tornando-se cada vez mais competitiva e apta
a atuar no mercado global.

A ASOMA pretende com o projeto apostar e a reforçar o seu posicionamento nos
mercados e segmentos-alvo, alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
internacional, nos mercados onde atua e na conquista de novos mercados, reforçando o
seu posicionamento competitivo e sua quota de mercado.
Este projeto pretende auxiliar a empresa no início do seu processo de
internacionalização nomeadamente com o investimento em participação em feiras,
exibições profissionais, viagens para presença no estrangeiro, marketing digital e a
contratação de 2 técnicos dedicados à internacionalização.

ALT20-05-3827-FEDER-000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

85%

GREENSMOOTH LDA

Ampliação e Requalificação da casa de campo Quinta do Vau

Com a ampliação da Quinta do Vau, com um novo bloco, pretende-se dotar a Quinta de
mais 4 quartos virados para o segmento das familias, uma vez que irão dispôr de
beliches, para além de cama de casal, e uma kitchnet equipada que fará com que nas
épocas de maior procura possamos encaixar as muitas reservas que vão sendo
recusadas nessas alturas por falta de capacidade.

ALT20-05-3827-FEDER-000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

85%

TELESANTA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS E
SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, LDA

Renovação e Remodelação de Espaço criando novo conceito
Business Solutions

Com a Renovação e Remodelação pretende a Telesanta atrair mais empresas
possibilitar a incubação de empresas e aumentar a faturação .

190.000,00

FEDER

57.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/10/02

2018/10/31

Portugal

ALT20-05-3827-FEDER-000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

85%

SOLAR MONEY , LDA

Desenvolver Iluminação Led

Pretende a Solar Money conseguir que as empresas e particulares do concelho, e
posteriormente de todo o território nacional incluindo ilhas possam usufruir de uma
capacidade de diminuir os seus custos e ao mesmo tempo cuidar do meio ambiente.

231.000,00

FEDER

115.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/11/01

2018/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

Hostel Temático - O Torneiro

O presente projeto traduz-se na capacitação da empresa Teopisto & Abreu, Lda. para
diversificar a sua atividade, através do desenvolvimento das condições físicas
necessárias, passando a oferecer serviços de alojamento, através de um Hostel
temático.

197.422,94

FEDER

88.840,32

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/06/01

2018/04/06

Portugal

Crescer inovando no Alto Alentejo

A Barros & Alexandre trata-se de uma empresa que tem mais de 28 anos no mercado e
que se tem adaptado de forma sempre rigorosa, mas também inovadora aos desafios
que o sector tem apresentado. Neste projeto pretende-se reforçar a capacidade de
marketing, comunicação e vendas através de novas e inovadoras ferramentas de
marketing, assim como modernizar e reforçar-se operacionalmente através da
aquisição de novas máquinas e equipamentos.

233.574,62

FEDER

93.429,85

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/11/01

2019/04/30

Portugal

ALT20-05-3827-FEDER-000054

ALT20-05-3827-FEDER-000055

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

85%

85%

" TEOPISTO & ABREU ", LDA

BARROS & ALEXANDRE, S.A.

91

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-05-3827-FEDER-000058

ALT20-05-3827-FEDER-000070

ALT20-05-3827-FEDER-000072

ALT20-05-3827-FEDER-000074

ALT20-05-3827-FEDER-000081

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ESTUDANTINA - PAPELARIA E LIVRARIA LDA

EL GALEGO TAGUS, LDA

CABENA-CABINAS DE BENAVENTE, LIMITADA

Nome da Operação | Operation Name

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Inovação na HOJE NO TASCA

O presente projeto de investimento surge como uma excelente oportunidade para
incrementar e alavancar a atividade da empresa, prevendo-se a contratação de 10
novos postos de trabalho, contribuindo para desenvolvimento e da riqueza desta região,
alargando o leque de serviços inovadores, dos quais se destaca a aposta no novo
segmento de mercado - Street Food.Estamos a apresentar uma operação Multi-Fundo
(FEDER+FSE).

234.949,88

FEDER

82.232,46

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Cabena SI2E

O projeto de investimento da Cabena visa a melhoria das condições termo-acústicas da
fábrica, o aumento da eficiência energética, a qualificação dos departamentos de design
e engenheria, bem como o reforço das áreas de produção e serviço pós-vendas da
empresa.Este projeto está totalmente integrado com a estratégia de inovação e
modernização da Cabena.Estamos a apresentar uma operação Multi-Fundo
(FEDER+FSE).

234.676,55

FEDER

70.402,96

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

O projeto de investimento consiste na reabilitação / restruturação de um espaço para
criação de unidade de cuidados continuados em fazendas de almeirim. Para o
desenvolvimento deste projecto está prevista para além da adaptação do espaço o
aquisição de diversos equipamentos relacionado com a atividade, tais como, material
ortopédico .Estamos a apresentar uma operação Multi-Fundo (FEDER+FSE).

202.204,64

FEDER

70.771,62

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

O projeto de investimento consiste na revitalização e exploração um restaurante de
prestígio que tinha encerrado recentemente no concelho de Santarém. Este
Magno Sabor e a requalificação do espaço emblemático Oh! Vargas estabelecimento chamava-se Oh! Vargas. O projeto de investimento vai permitir a
empresa criar 4 postos de trabalho.Estamos a apresentar uma operação Multi-Fundo
(FEDER+FSE).

220.954,49

FEDER

77.334,07

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/06/30

2018/07/01

Portugal

235.000,00

FEDER

94.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2017/06/19

2018/06/30

Portugal

202.191,58

FEDER

121.314,95

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08- A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas;

2018/01/02

2019/07/02

Portugal

341.082,13

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

400.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2017/05/01

2018/10/30

Portugal

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2017/01/01

2018/10/31

Portugal

JOSÉ ANTÓNIO COSTA LOPES & FILHO LDA

Serralharia Camões

ALT20-05-3827-FEDER-000085

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

85%

Privado

Estabelecimento Hoteleiro de Alojamento local Aqui n'Al-deia

Este projeto servirá de suporte para a criação de uma empresa no âmbito da medida de
apoio do SI2E, referindo que o projecto integra as prioridades de investimento,
empreendedorismo e criação de empresas.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO
ALENTEJO

Gestão, Dinamização, Coordenação e Avaliação de Consórcio da
Estratégia de Eficiência Coletiva do Provere InMotion - Fase 20142020

A proposta de Operação, resultou de um processo consultivo e de partilha de
informação, entre os municípios associados da CIMAA, entre os interlocutores dos
grupos do Provere Inmotion 2020 e o seu consorcio. Irá continuar a privilegiar o focotemático do Provere, centrado no Turismo, em ligação estreita com os recursos
endógenos do Alto Alentejo, funcionando como um todo identitário, singular e
transversal.

MUNICÍPIO DE CORUCHE

A Estrutura de Coordenação e Gestão visa a operacionalização e acompanhamento das
atividades do Programa de Ação em todas as suas dimensões. Este projeto âncora é
Estrutura de coordenação e gestão da parceria da EEC PROVERE O composto por 11 ações de coordenação da parceria e das suas atividades, a promover
Montado de Sobro e Cortiça 2014-2020
pela Entidade Líder, bem como por ações de valorização do recurso endógeno e do
território delimitado, a nível nacional e a nível internacional, a promover em parceria
com os membros do Consórcio.

ALT20-05-3928-FEDER-000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

85%

Coordenação e Gestão da Parceria Provere Valorização dos
Recursos Silvestres

85%

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)

Esta parceria pretende fomentar e dinamizar atividades económicas alicerçadas na
valorização de recursos endógenos específicos do território, neste caso os recursos
silvestres e produtos e serviços associados, através de iniciativas de natureza temática,
inovadoras e com capacidade de induzir efeitos multiplicadores, contribuindo para a
criação de valor, emprego e melhoria da competitividade nos territórios de baixa
densidade.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.

401.273,09

470.588,23

FEDER

FEDER

433.158,86

FEDER

368.185,03

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

18.931.304,78

FSE

16.091.609,06

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

7.583,76

FSE

6.446,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

5.055,84

FSE

4.297,46

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

6.319,80

FSE

5.371,83

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

3.791,88

FSE

3.223,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

5.055,84

FSE

4.297,46

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

7.577,76

FSE

6.441,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

902.917,39

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/03/30

2018/05/30

Portugal

878.833,19

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/04/01

2018/04/30

Portugal

ALT20-06-4230-FSE-000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

ALT20-06-4740-FSE-000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) ESDIME

ALT20-06-4740-FSE-000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

A.C.K., UNIPESSOAL, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) Terras Baixo Guadiana

ALT20-06-4740-FSE-000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) ADER-AL

ALT20-06-4740-FSE-000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Sandra Paz Unipessoal, Lda.

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) ADER-AL

ALT20-06-4740-FSE-000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

METHODOS H2O - LIMPEZA & LAVANDARIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) ESDIME

ALT20-06-4740-FSE-000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) ADER-AL

ALT20-06-4740-FSE-000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

GRASS4YOU - COMERCIALIZAÇÃO DE RELVA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) Charneca Ribatejana

#N/A

5.055,84

FSE

4.297,46

ALT20-06-4740-FSE-000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) ADER-AL

#N/A

3.791,88

FSE

3.223,10

ALT20-06-4740-FSE-000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

FG - FORMAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
RURAL, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) ADER-AL

#N/A

2.527,92

FSE

2.148,73

ALT20-06-4740-FSE-000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

NUTRIPRADO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) ADER-AL

#N/A

3.791,88

FSE

3.223,10

ALT20-06-4740-FSE-000056

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Happy Guadiana, Animação Turistica, Lda

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) Terras Baixo Guadiana

#N/A

7.583,76

FSE

6.446,20

ALT20-06-4740-FSE-000057

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

TESOUROS & PRETEXTOS, UNIPESSOAL, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) Terras Baixo Guadiana

#N/A

6.319,80

FSE

5.371,83

ALT20-06-4740-FSE-000062

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

DOIS ESTROINAS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) Terras Baixo Guadiana

#N/A

6.319,80

FSE

5.371,83

ALT20-06-4740-FSE-000063

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

FRANCISCO BONACHO - OFICINA AUTOMÓVEL,
UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) ADER-AL

#N/A

3.791,88

FSE

3.223,10

ALT20-06-4740-FSE-000070

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) ESDIME

#N/A

5.055,84

FSE

4.297,46

ALT20-06-4740-FSE-000078

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

FORTISGRAF - ARTES GRÁFICAS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) ADER-AL

#N/A

2.527,92

FSE

2.148,73

ALT20-06-4842-FEDER-000001

ALT20-06-4842-FEDER-000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

País |
Country

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

85%

ALT20-05-3928-FEDER-000002

Data Fim |
Finish Date

88.364,11

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

85%

Data Início |
Start Date

FEDER

Programa Operacional Regional do Alentejo

5-Emprego e Valorização Económica
de Recursos Endógenos

Prioridade de Investimento | Investment Priority

196.364,69

ALT20-05-3827-FEDER-000084

Programa Operacional Regional do Alentejo

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Criação de uma unidade cash-carry de artigos de papelaria e material de escritório,
incluindo mobiliário. Com esta operação será alcançada a criação liquida de 1 posto de
trabalho, representando um investimento de 197.364,69 euros.

A Serralharia Camões localizada em Nisa, desenvolve trabalhos em ferro e Inox e fabrica
portões, vedações e estruturas metálicas. Após ter conseguido atravessar a pior altura
da crise em Portugal sempre com resultados positivos e face às suas melhorias, a
empresa pretende proceder a uma ampliação da unidade de produção, alavancando
assim, o crescimento da empresa e o seu volume de negócios.

ALT20-05-3928-FEDER-000001

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Unidade de Office Center

CENTRO DE ENFERMAGEM REABILITA MELHOR, LDA Crescimento Centro de Enfermagem Reabilita Melhor

MAGNO SABOR, RESTAURANTE, LDª

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

85%

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE
ALENTEJANO, E.P.E.

Reforço da Diferenciação e Complementaridade de Serviços de
Saúde e Apoio

85%

Reforço da capacitação e qualidade na prestação de cuidados de
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E
saúde primários no Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria da
VALE DO TEJO, I.P.
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

#N/A

#N/A

1.062.255,75

1.033.921,40

FEDER

FEDER

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

92

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

ALT20-06-4842-FEDER-000003

ALT20-06-4842-FEDER-000004

ALT20-06-4842-FEDER-000005

ALT20-06-4842-FEDER-000006

ALT20-06-4842-FEDER-000007

ALT20-06-4842-FEDER-000008

ALT20-06-4842-FEDER-000009

ALT20-06-4842-FEDER-000011

ALT20-06-4842-FEDER-000012

ALT20-06-4842-FEDER-000013

ALT20-06-4842-FEDER-000014

ALT20-06-4842-FEDER-000015

ALT20-06-4842-FEDER-000018

ALT20-06-4842-FEDER-000019

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

6-Coesão Social e Inclusão

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E.P.E.

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO
E.P.E.

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM EPE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO
E.P.E.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO
ALENTEJO, I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO
ALENTEJO, I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO
ALENTEJO, I.P.

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE
ALENTEJANO, E.P.E.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO
ALENTEJO, I.P.

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE
ALENTEJANO, E.P.E.

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO
E.P.E.

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO
E.P.E.

Nome da Operação | Operation Name

Requalificação e Diferenciação Tecnológica

Substituição de Equipamentos do Serviço de Imagiologia

Modernização e Inovação dos Equipamentos Clínicos

Construção do Centro de Saúde da Vidigueira

Construção do Centro de Saúde de Sines

Construção da Extensão de Saúde de Torrão

Construção da Extensão de Saúde de Alvalade do Sado

Construção do Centro de Saúde de Nisa

Requalificação de Unidades de Saúde do Alentejo Central

Construção do Centro de Saúde do Crato

Requalificação da Extensão de Saúde de Messejana

Requalificação do Centro de Saúde de Mértola

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E Requalificação da Unidade de Saúde Familiar de Samora Correia
VALE DO TEJO, I.P.
(Benavente)

Resumo | Summary

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

4.262.893,05

1.274.280,00

3.134.889,39

1.689.679,89

1.964.336,28

246.626,19

255.275,09

1.413.619,94

252.765,00

876.143,66

103.340,10

315.366,47

862.824,95

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

3.623.459,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/01/02

2018/06/30

Portugal

1.083.138,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/09/01

2018/10/20

Portugal

2.664.655,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/05/01

2018/04/30

Portugal

1.436.227,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/07/01

2019/07/31

Portugal

1.669.685,84

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/10/20

2017/06/30

Portugal

209.632,26

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/08/05

2018/03/31

Portugal

216.983,82

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/01/31

2018/08/31

Portugal

1.201.576,95

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/09/01

2019/07/30

Portugal

214.850,25

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

744.722,11

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/09/01

2018/08/30

Portugal

87.839,09

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

268.061,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

733.401,21

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/05/02

2018/12/28

Portugal

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/05/02

2018/12/28

Portugal

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2014/01/13

2018/04/06

Portugal

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/09/01

2018/03/30

Portugal

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/10/18

2018/03/30

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/06/15

2017/12/31

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/06/16

2018/06/15

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/10/16

2018/01/31

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/06/16

2018/06/30

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/06/19

2018/06/29

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/06/19

2018/10/31

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

85%

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E
Nova Unidade de Saúde de Chamusca
VALE DO TEJO, I.P.

#N/A

1.144.833,56

FEDER

973.108,53

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

#N/A

1.157.352,94

FEDER

500.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

ALT20-06-4943-FEDER-000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
- Eixo 6 - OT9 - PI9.8
CENTRAL

ALT20-06-4943-FEDER-000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

MUNICÍPIO DE MONFORTE

Regeneração Física e Sócioeconómica do Centro Urbano de
Monforte:Sala Polivalente e Valorização da Envolvente

#N/A

424.812,38

FEDER

361.090,52

ALT20-06-4943-FEDER-000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

MUNICÍPIO DE MARVÃO

PAICD - Recuperação de edifício habitacional em Porto Roque e
reabilitação do espaço público envolvente ao aglomerado

#N/A

170.968,75

FEDER

145.323,44

ALT20-06-4943-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

MUNICÍPIO DE FRONTEIRA

Requalificação do Espaço Envolvente à Antiga Escola de Vale de
Seda

#N/A

79.641,82

FEDER

67.695,55

#N/A

170.203,57

FEDER

144.673,03

ALT20-06-4943-FEDER-000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

MUNICÍPIO DE MONFORTE

Requalificação Física e Socioeconómica das Freguesias Assumar e
Vaiamonte: Req. Envolvente Bº da Asseca Vaiamonte;
Valor.Paisagística da F de Baixo Assumar; Const. Sala Poliv/Ref.
Edif. ATL Vaiamonte

ALT20-06-5141-FEDER-000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

JOÃO FIGUEIRA MIRA - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Apetrechamento de clinica dentária em Portel

#N/A

76.870,00

FEDER

34.591,50

ALT20-06-5141-FEDER-000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Privado

Clinica médico-veterinária ambulatória de ruminantes e equinos.

#N/A

14.478,84

FEDER

7.963,36

ALT20-06-5141-FEDER-000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

A.C.K., UNIPESSOAL, LDA

Criação de Agência de Publicidade

#N/A

88.185,73

FEDER

44.092,87

ALT20-06-5141-FEDER-000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Sandra Paz Unipessoal, Lda.

Mercearia Tradicional O Grémio

#N/A

36.845,92

FEDER

22.107,55

ALT20-06-5141-FEDER-000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

TESOUROS & PRETEXTOS, UNIPESSOAL, LDA

Diversificação, valorização e capacitação de casa de campo

#N/A

99.523,90

FEDER

59.714,34

ALT20-06-5141-FEDER-000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Privado

Old School - Alojamento Local e Organização de atividades
turísticas

#N/A

99.980,36

FEDER

54.989,19

ALT20-06-5141-FEDER-000033

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Privado

Mercearia da Vila

#N/A

42.625,31

FEDER

25.575,19

ALT20-06-5141-FEDER-000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

PROBIFARMER - COOPERATIVA AGRÍCOLA, CRL

Desenvolvimento de oferta de novos serviços às empresas

#N/A

5.651,47

FEDER

3.108,31

ALT20-06-5141-FEDER-000039

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

METHODOS H2O - LIMPEZA & LAVANDARIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

QUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO DE ACTIVIDADE

#N/A

95.318,35

FEDER

57.191,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
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Operation
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ALT20-06-5141-FEDER-000043

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

FG - FORMAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
RURAL, LDA

Incremento e diferenciação da atividade, aumento da eficiência e
produtividade.

#N/A

61.541,32

FEDER

33.847,73

ALT20-06-5141-FEDER-000047

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Privado

Prestação de serviços à agricultura

#N/A

98.000,00

FEDER

53.900,00

ALT20-06-5141-FEDER-000054

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

GRASS4YOU - COMERCIALIZAÇÃO DE RELVA, LDA

Reforço das capacidades de qualificação e gestão, de forma a
promover a expansão e modernização sustentada do negócio, bem
como a criação de emprego

#N/A

42.200,00

FEDER

12.660,00

ALT20-06-5141-FEDER-000071

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Privado

Mercearia Correia

#N/A

51.250,00

FEDER

30.750,00

ALT20-06-5141-FEDER-000077

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Happy Guadiana, Animação Turistica, Lda

A Happy Guadiana, Animação Turística, Lda é uma empresa
destinada a realizar actividades de animação turística.

#N/A

89.418,26

FEDER

53.650,96

ALT20-06-5141-FEDER-000087

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

Privado

Casa do Montinho - Alojamento Local

#N/A

99.770,20

FEDER

54.873,61

ALT20-06-5141-FEDER-000089

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

FRANCISCO BONACHO - OFICINA AUTOMÓVEL,
UNIPESSOAL LDA

Inovação e Diferenciação de Portalegre

#N/A

52.669,69

FEDER

31.601,81

ALT20-06-5141-FEDER-000093

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

DOIS ESTROINAS, UNIPESSOAL LDA

DOIS ESTROINAS - Cerveja Artesanal

#N/A

99.961,84

FEDER

59.977,10

ALT20-06-5141-FEDER-000100

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

FORTISGRAF - ARTES GRÁFICAS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) ADER-AL

#N/A

66.500,00

FEDER

36.575,00

ALT20-06-5141-FEDER-000116

Programa Operacional Regional do Alentejo

6-Coesão Social e Inclusão

85%

TURISMO Á BEIRA RIO-GUADIANA, UNIPESSOAL LDA Modernização do Turismo à Beira Rio

#N/A

98.956,03

FEDER

59.373,62

ALT20-07-1406-FEDER-000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICÍPIO DE MARVÃO

PAMUS - Praça Multimodal de Portagem

#N/A

370.411,63

FEDER

314.849,89

ALT20-07-1406-FEDER-000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Requalificação da antiga E.N.369 na entrada sul de Alter do Chão e
construção de rotunda no entroncamento para Cabeço de Vide

#N/A

395.607,52

FEDER

336.266,39

ALT20-07-1406-FEDER-000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICÍPIO DE MONFORTE

Preparar Monforte: Ações 1, 2, 3, 4 e 6

#N/A

423.056,55

FEDER

359.598,07

ALT20-07-1406-FEDER-000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Valorização da Entrada de Castelo de Vide, Martinho/ S.JoséCorredores pedonais

#N/A

417.005,74

FEDER

354.454,88

ALT20-07-1406-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICIPIO DO REDONDO

Reabilitação Urbana da Vila de Redondo: Unidade C - 2ª Fase

#N/A

465.056,20

FEDER

395.297,77

ALT20-07-1406-FEDER-000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICÍPIO DE FRONTEIRA

Circuito Pedonal entre o núcelo urbano de Fronteira e o Centro
Ecoturístico da Ribeira Grande

#N/A

249.720,36

FEDER

212.262,31

ALT20-07-1406-FEDER-000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICIPIO DE AVIS

LIGAÇÃO AVIS/CLUBE NÁUTICO CORREDOR CICLÁVEL E PEDONAL (
FASE A )

#N/A

475.690,90

FEDER

404.337,00

ALT20-07-1406-FEDER-000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO

Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas

#N/A

652.980,97

FEDER

555.033,82

ALT20-07-1406-FEDER-000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Construção de Paragens para Transportes Públicos

#N/A

30.000,00

FEDER

25.500,00

ALT20-07-1406-FEDER-000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICIPIO DE CUBA

Beneficiação da mobilidade e acessibilidade pedonal no eixo
Estrada da Circunvalação, Rua Dr. Egas Moniz, Rua 1º de Maio e
Rua do Norte.

#N/A

184.698,59

FEDER

156.993,80

ALT20-07-1406-FEDER-000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Requalificação urbanística envolvente aos Campos de Jogos e
Cruzeiro da Lapa

#N/A

170.859,75

FEDER

145.230,79

ALT20-07-1406-FEDER-000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS

Construção de vias pedonais na EN 367, zona urbana de Marinhais,
troço entre a Estrada Militar e a EN 118

#N/A

385.420,82

FEDER

327.607,70

ALT20-07-1406-FEDER-000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Requalificação da Azinhaga do Moinho de Vento e Largo de Santa
Catarina em Alter do Chão

#N/A

85.274,84

FEDER

72.483,61

ALT20-07-1406-FEDER-000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Requalificação do Acesso Norte e Acesso Sul do Aglomerado de
Chança

#N/A

431.079,61

FEDER

366.417,67

ALT20-07-1406-FEDER-000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICIPIO DO REDONDO

Reabilitação Urbana da Vila de Redondo: Unidade B

#N/A

1.034.245,47

FEDER

879.108,65

ALT20-07-1406-FEDER-000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Corredores Cicláveis/ Rede Pedonal e Ecopistas no Concelho de
Alandroal no âmbito do PAMUS

#N/A

405.215,35

FEDER

344.433,05

ALT20-07-1406-FEDER-000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICÍPIO DE MARVÃO

PAMUS - Percurso Pedestre entre a Fonte da Pipa e as Portas de
Rodão

#N/A

175.503,62

FEDER

149.178,08

ALT20-07-1406-FEDER-000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

7-Eficiência Energética e Mobilidade

85%

MUNICIPIO DE ALVITO

Remodelação das Redes de Infraestruturas e Pavimentação - Rua
do Penedo, Alvito

#N/A

67.616,69

FEDER

57.474,18

ALT20-08-2114-FEDER-000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

EmCante

#N/A

134.535,00

FEDER

112.104,75

ALT20-08-2114-FEDER-000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE MOURA

RECUPERAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SAFARA

#N/A

156.097,40

FEDER

132.682,79

ALT20-08-2114-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE MOURA

#N/A

77.800,00

FEDER

66.130,00

ALT20-08-2114-FEDER-000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE CUBA

#N/A

832.816,50

FEDER

707.894,03

ALT20-08-2114-FEDER-000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE BEJA

#N/A

612.000,00

FEDER

520.200,00

ALT20-08-2114-FEDER-000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE SINES

#N/A

170.000,00

FEDER

144.500,00

ALT20-08-2114-FEDER-000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

#N/A

700.000,00

FEDER

482.500,00

ALT20-08-2114-FEDER-000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

#N/A

283.800,00

FEDER

241.230,00

ALT20-08-2114-FEDER-000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE AVIS

Feira Medieval Ibérica de Avis

#N/A

85.020,00

FEDER

59.514,00

ALT20-08-2114-FEDER-000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE OURIQUE

Eventos no Concelho de Ourique

#N/A

406.027,07

FEDER

326.218,95

ALT20-08-2114-FEDER-000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE BEJA

As Nossas Memórias , Castelo de Beja

#N/A

293.500,00

FEDER

249.475,00

ALT20-08-2114-FEDER-000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

Percursos e Animação em Áreas Protegidas

#N/A

20.000,00

FEDER

17.000,00

ALT20-08-2114-FEDER-000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Festival Romano - III * LVDI * ABELTERIENSIS

#N/A

111.632,38

FEDER

88.542,38

VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS
MUNICIPAIS
Projeto de Requalificação e Valorização da Casa Fialho de Almeida,
em Cuba
BEJA CRIATIVA - VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO CANTE
ALENTEJANO
Recuperação e Musealização das Fábricas Romanas de Sines
Promoção Cultural e Atração Turística: ALMARTE - Festival
Internacional de Artes de Rua e ESCRITAS DO SUL - Festival
Internacional Literário
Rede de Património Histórico/Cultural do Concelho de Portalegre 1ª Fase

Objetivo Temático | Thematic
Objective

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/08/01

2017/11/30

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/09/01

2017/12/31

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/10/02

2019/03/31

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/11/01

2019/04/30

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/07/01

2018/08/31

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/06/16

2018/12/15

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/06/19

2018/06/30

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

10-Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de
base comunitária;

2017/06/16

2017/12/31

Portugal

2014/03/01

2018/03/31

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2015/07/13

2018/08/31

Portugal

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

2016/12/05

2018/05/31

Portugal

2017/03/13

2017/10/15

Portugal

2016/10/10

2017/12/15

Portugal

2016/06/29

2018/06/30

Portugal

2017/03/01

2018/03/01

Portugal

2016/03/10

2017/12/31

Portugal

2017/02/01

2017/12/31

Portugal

2017/01/02

2018/06/30

Portugal

2016/09/06

2018/09/05

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/11/01

2018/10/31

Portugal

2017/01/01

2018/08/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2017/08/21

2018/01/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

2016/03/30

2017/12/31

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/04/01

2018/06/08

Portugal

2016/05/01

2017/10/31

Portugal

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

2016/05/13

2018/05/20

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
06-Preservar e proteger o ambiente e 03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
promover a eficiência energética
natural e cultural;
06-Preservar e proteger o ambiente e 03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
promover a eficiência energética
natural e cultural;
06-Preservar e proteger o ambiente e 03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
promover a eficiência energética
natural e cultural;
06-Preservar e proteger o ambiente e 03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
promover a eficiência energética
natural e cultural;
06-Preservar e proteger o ambiente e 03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
promover a eficiência energética
natural e cultural;
06-Preservar e proteger o ambiente e 03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
promover a eficiência energética
natural e cultural;
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

ALT20-08-2114-FEDER-000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE MARVÃO

Candidatura das Fortalezas Abaluartadas da Raia a Património da
Humanidade, Reconhecido pela UNESCO - Dossier Individual de
Marvão

#N/A

117.650,00

FEDER

100.002,50

ALT20-08-2114-FEDER-000019

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Igreja de São Pedro - núcleo museológico

#N/A

510.634,00

FEDER

434.038,90

ALT20-08-2114-FEDER-000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE SERPA

Valorização e Qualificação da Rede Museológica Municipal

#N/A

542.834,00

FEDER

461.408,90

ALT20-08-2114-FEDER-000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE SOUSEL

Readaptação do Centro Cultural a Museu dos cristos

#N/A

494.843,43

FEDER

420.616,92

ALT20-08-2114-FEDER-000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE GAVIÃO

Conteúdos Museográficos e implementação do Plano de Atividades
do Núcleo Museológico das Mantas e Tapeçarias de Belver

#N/A

134.933,21

FEDER

114.693,23

ALT20-08-2114-FEDER-000025

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE ELVAS

Adaptação do PM014/ELVAS - Casa dos Fornos a Reservas do
MACE

#N/A

271.577,19

FEDER

203.682,89

ALT20-08-2114-FEDER-000026

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

ZARCOS, ASSOCIAÇÃO DE MÚSICOS DE BEJA

BEJA NA RUA - FESTIVAL DE ARTES NA RUA

#N/A

283.845,88

FEDER

212.884,41

ALT20-08-2114-FEDER-000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE ELVAS

Reabilitação e Adaptação do Quartel do Assento - PM010/ELVAS a
Museu de Arqueologia e Etnografia

#N/A

4.438.399,94

FEDER

3.328.799,96

ALT20-08-2114-FEDER-000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE ELVAS

Iluminação de Monumentos

#N/A

275.648,28

FEDER

206.736,21

ALT20-08-2114-FEDER-000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Promoção Turística do Concelho de Aljustrel

#N/A

209.242,54

FEDER

156.931,91

ALT20-08-2114-FEDER-000033

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Requalificação da fortificação abaluartada de Campo Maior

#N/A

4.951.920,18

FEDER

3.713.940,14

ALT20-08-2114-FEDER-000035

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Ativação, Animação e Dinamização do Património Cultural
Imaterial do Alentejo e do Ribatejo

#N/A

519.675,00

FEDER

389.756,25

ALT20-08-2114-FEDER-000036

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

COMPANHIA DE DANÇA CONTEMPORANEA DE
ÉVORA

ALENTEJO - Festival Internacional de Artes

#N/A

212.200,00

FEDER

159.150,00

ALT20-08-2114-FEDER-000037

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE SERPA

Serpa Terra Forte - Promoção

#N/A

278.697,30

FEDER

209.022,97

ALT20-08-2114-FEDER-000039

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

Requalificação da Igreja de Santo Antão

#N/A

87.098,30

FEDER

65.323,73

ALT20-08-2114-FEDER-000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

EVORAAFRIKA

#N/A

566.415,00

FEDER

424.811,25

ALT20-08-2114-FEDER-000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Programa de Intervenção de conservação e consolidação do
Aqueduto da Agua de Prata

#N/A

237.390,00

FEDER

201.781,50

ALT20-08-2114-FEDER-000044

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Museu Pedro Nunes - Divulgação da Ciência

#N/A

775.140,38

FEDER

658.869,32

ALT20-08-2114-FEDER-000045

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO /
MINISTÉRIO DA CULTURA

Requalificação de S. Bento de Cástris/Sphera Castris - 2.ª fase

#N/A

328.470,38

FEDER

246.352,79

ALT20-08-2114-FEDER-000046

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Operacionalização da estratégia para a valorização do Touring
Cultural e Paisagístico do Alentejo e do Ribatejo - Rotas do Touring
Cultural do Alentejo e Ribatejo

#N/A

663.541,38

FEDER

497.656,04

ALT20-08-2114-FEDER-000047

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE SERPA

Passadiços do Pulo do Lobo

#N/A

427.012,59

FEDER

320.259,44

ALT20-08-2114-FEDER-000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Promoção Alentejo/Ribatejo - Participação na Feira Bolsa de
Turismo de Lisboa - Campanhas de Marketing Operacional

#N/A

1.668.165,14

FEDER

1.251.123,85

ALT20-08-2114-FEDER-000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO /
MINISTÉRIO DA CULTURA

Casa Cidadania Salgueiro Maia - 1.ª Fase

#N/A

1.104.227,39

FEDER

828.170,54

ALT20-08-2114-FEDER-000050

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

ASSOCIAÇÃO DE COLECÇÕES

Museu Berardo Estremoz

#N/A

3.475.871,34

FEDER

2.606.903,51

ALT20-08-2114-FEDER-000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E DEFESA DO
PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO GuadianaNATURAL.PT
DE MERTOLA

#N/A

179.739,90

FEDER

134.804,93

ALT20-08-2114-FEDER-000052

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Estrutura de Informação e de Suporte ao Sistema de Montado

#N/A

382.530,00

FEDER

286.897,50

ALT20-08-2114-FEDER-000053

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE EVORA

Igreja da Misericórdia - Valorização do Património

#N/A

464.181,19

FEDER

348.135,89

ALT20-08-2114-FEDER-000054

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

Patrimonios

#N/A

210.000,00

FEDER

157.500,00

ALT20-08-2114-FEDER-000058

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

Centro Interpretativo para o Cante Alentejano

#N/A

180.810,00

FEDER

135.607,50

ALT20-08-2114-FEDER-000059

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

Requalificação do Convento de Santa Clara

#N/A

255.352,58

FEDER

191.514,44

ALT20-08-2114-FEDER-000061

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

4NATURE - ECOTURISMO NO VALE DO GUADIANA

#N/A

134.140,88

FEDER

100.605,66

ALT20-08-2114-FEDER-000064

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE
SAMORA CORREIA

#N/A

1.109.512,24

FEDER

832.134,18

ALT20-08-2114-FEDER-000065

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Conservação e restauro do património integrado da Igreja Matriz
de Samora Correia
Dinamização do Turismo de Natureza - Alargamento e
Consolidação do Produto Walking

#N/A

458.354,14

FEDER

343.765,61

ALT20-08-2114-FEDER-000066

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

#N/A

532.211,00

FEDER

399.158,25

ALT20-08-2114-FEDER-000067

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

#N/A

230.131,47

FEDER

172.598,60

ALT20-08-2114-FEDER-000068

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

ASSOCIAÇÃO EVION

#N/A

199.989,31

FEDER

149.991,98

ALT20-08-2114-FEDER-000069

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

INEDITRADIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E Património Histórico e Arqueológico da cidade de Beja:
PROMOÇÃO DA HERANÇA CULTURAL
Plataforma Digital e Turismo Cultural

#N/A

187.290,00

FEDER

140.467,50

ALT20-08-2114-FEDER-000071

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

GO2MÉRTOLA!

#N/A

302.959,08

FEDER

227.219,31

ALT20-08-2114-FEDER-000073

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO

Museografia do PAGUS

#N/A

454.485,00

FEDER

340.863,75

ALT20-08-2114-FEDER-000077

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

CECHAP - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE CULTURA,
HISTÓRIA, ARTES E PATRIMÓNIOS

Património e História da Indústria dos Mármores - PHIM 2ª FASE

#N/A

278.053,80

FEDER

208.540,35

ALT20-08-2114-FEDER-000078

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Reguengos de Monsaraz - Cidade Europeia do Vinho 2015/Capital
dos Vinhos de Portugal

#N/A

1.112.306,07

FEDER

834.229,55

ALT20-08-2114-FEDER-000079

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Programa de Desenvolvimento das Marcas Alentejo e Ribatejo

#N/A

1.265.993,05

FEDER

949.494,78

ALT20-08-2114-FEDER-000081

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

#N/A

2.090.745,30

FEDER

1.568.058,98

ALT20-08-2114-FEDER-000083

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE
VIANA DO ALENTEJO

Valorização, promoção e desenvolvimento do património histórico
e cultural de Évora e da região envolvente
Projecto de Conservação, Requalificação e Musealização do
Santuário de Nossa Senhora de Aires

#N/A

1.588.463,99

FEDER

1.191.347,99

ALT20-08-2114-FEDER-000085

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Recuperação dos Baluartes Fortificados em Monsaraz

#N/A

1.365.198,76

FEDER

1.023.899,07

ALT20-08-2114-FEDER-000086

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Alentejo Eventos XX - Promoção e Marketing

#N/A

1.312.318,82

FEDER

984.239,12

ALT20-08-2114-FEDER-000088

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

Reabilitação e Requalificação das Portas dos Currais e Muralhas
Adjacentes - Estremoz

#N/A

846.622,70

FEDER

634.967,02

ALT20-08-2114-FEDER-000095

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA

CENTRO INTERPRETATIVO DO VINHO DE TALHA

#N/A

290.935,31

FEDER

247.295,01

ALT20-08-2114-FEDER-000096

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE CASTRO VERDE

Território, Património e Cultura - Castro Verde

#N/A

276.005,14

FEDER

234.604,37

ALT20-08-2114-FEDER-000097

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

AlCultura

#N/A

196.630,26

FEDER

167.135,72

ALT20-08-2114-FEDER-000098

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE CASTRO VERDE

Operação Cultura e Hábitos Culturais - Castro Verde

#N/A

90.573,35

FEDER

76.987,35

ALT20-08-2114-FEDER-000100

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE MOURA

REQUALIFICAÇÃO DA TORRE DO RELÓGIO DA AMARELEJA

#N/A

496.028,76

FEDER

421.624,45

ALT20-08-2114-FEDER-000103

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

CIMBAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
BAIXO ALENTEJO

Plano da Rede de Museus do Baixo Alentejo para Dinamização e
Divulgação do Património Histórico-Cultural da Região e Criação de
Novos Públicos

#N/A

74.246,00

FEDER

63.109,10

ALT20-08-2114-FEDER-000104

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Recuperação do Forno Comunitário

#N/A

52.616,61

FEDER

44.724,12

ALT20-08-2114-FEDER-000105

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Construção de Ancoradouro para Atividades Náuticas na Barragem
do Caia

#N/A

104.094,28

FEDER

88.480,14

ALT20-08-2114-FEDER-000106

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Criação de um Centro de Interpretação da Natureza em Ouguela

#N/A

50.879,07

FEDER

43.247,21

ALT20-08-2114-FEDER-000107

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Promoção e Revitalização Turística do Concelho de Campo Maior

#N/A

75.000,00

FEDER

63.750,00

ALT20-08-2114-FEDER-000108

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Cineteatro de Alter do Chão - Modernização e Adequação ao
Cinema Digital

#N/A

212.113,08

FEDER

180.296,12

ALT20-08-2114-FEDER-000109

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Recuperação e Requalificação do Imóvel Casa do Morgado

#N/A

110.451,76

FEDER

93.884,00

ALT20-08-2114-FEDER-000111

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE MARVÃO

Promoção Turística e Marketing Territorial do Concelho de Marvão

#N/A

84.870,00

FEDER

72.139,50

ALT20-08-2114-FEDER-000112

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE MARVÃO

Modernização, Dinamização e Animação da Rede de Equipamentos
e Espaços Culturais de Marvão

#N/A

216.336,59

FEDER

183.886,10

ALT20-08-2114-FEDER-000113

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE MOURA

CONSERVAÇÃO DAS MURALHAS MODERNAS

#N/A

381.967,43

FEDER

324.672,32

FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE
SANTO ANTAO DE EVORA
CASA CADAVAL - ASSOCIAÇÃO FESTIVAL ÉVORA
CLÁSSICA

ASSOCI'ARTE - ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E
ARTE
DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO /
MINISTÉRIO DA CULTURA

ROTA VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO DO TURISMO DE NATUREZA NA COSTA ROTA VICENTINA MTB
ALENTEJANA E VICENTINA
CIDADES QUE SE CONTAM - Estratégia de Animação Cultural e
MUNICIPIO DE BEJA
Promoção Turística de Beja
Rota dos Canais

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/06/01

2018/08/15

Portugal

2016/06/27

2018/06/25

Portugal

2016/12/26

2018/12/20

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2014/10/27

2016/10/27

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/02/22

2017/09/30

Portugal

2016/06/01

2017/02/16

Portugal

2016/09/30

2018/12/30

Portugal

2016/12/01

2018/09/30

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/05/16

2020/02/09

Portugal

2016/07/04

2018/11/30

Portugal

2017/01/02

2017/12/29

Portugal

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

2017/09/04

2017/12/31

Portugal

2017/01/02

2017/12/29

Portugal

2016/04/01

2018/04/27

Portugal

2016/05/02

2018/12/31

Portugal

2016/11/01

2018/12/31

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/08/01

2018/10/31

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/28

Portugal

2015/02/20

2018/10/31

Portugal

2016/11/01

2018/07/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

2016/11/02

2018/06/30

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2017/02/01

2018/12/28

Portugal

2016/10/01

2018/06/30

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2015/01/23

2019/11/30

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2014/01/01

2018/06/30

Portugal

2017/01/02

2018/12/28

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/09/12

2018/10/31

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2015/01/26

2019/02/09

Portugal

2016/07/25

2018/10/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2014/05/05

2018/12/31

Portugal

2016/06/16

2019/02/09

Portugal

2016/03/01

2017/12/31

Portugal

2016/06/30

2018/12/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/07/01

2017/07/01

Portugal

2016/10/03

2018/09/30

Portugal

2016/01/01

2017/05/31

Portugal

2017/02/01

2018/12/31

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/10/13

2018/10/12

Portugal
95

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

ALT20-08-2114-FEDER-000114

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DO CRATO

Requalificação de Edifício para Centro Interpretativo do Priorado
do Crato - Ordem dos Hospitalários de Malta

#N/A

223.225,03

FEDER

189.741,28

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2114-FEDER-000115

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

REPARAÇÃO DO ESTÚDIO FOTOGRÁFICO CARLOS RELVAS

#N/A

724.378,70

FEDER

542.895,46

ALT20-08-2114-FEDER-000116

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

ILUMINAÇÃO CÉNICA DO PATRIMÓNIO EDIFICADO DE ALCÁCER
DO SAL

#N/A

138.692,85

FEDER

117.888,92

ALT20-08-2114-FEDER-000117

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

PROMOÇÃO TURÍSTICA DO CONCELHO DE PORTALEGRE

#N/A

120.000,00

FEDER

102.000,00

ALT20-08-2114-FEDER-000119

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Requalificação do Largo do Convento de Almoster

#N/A

353.998,11

FEDER

255.000,00

ALT20-08-2114-FEDER-000120

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

ROTEIROS DO PATRIMÓNIO DO CONCELHO DE PORTALEGRE

#N/A

15.900,00

FEDER

13.515,00

ALT20-08-2114-FEDER-000122

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

Requalificação, Reabilitação e Conservação da Reserva Natural do
Paúl do Boquilobo

#N/A

212.572,21

FEDER

148.800,55

ALT20-08-2114-FEDER-000123

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE FRONTEIRA

Ecopista - Atoleiros/Sulfúrea

#N/A

294.759,70

FEDER

250.545,75

ALT20-08-2114-FEDER-000124

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE BEJA

TURISMO EQUESTRE - UMA EXPERIÊNCIA DE RURALIDADE

#N/A

138.316,25

FEDER

76.073,94

ALT20-08-2114-FEDER-000125

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALENTEJO CENTRAL

#N/A

2.038.235,05

FEDER

1.732.499,79

ALT20-08-2114-FEDER-000126

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE ARRONCHES

Centros de Acolhimento Turístico e Interpretativos de Évora e
Alentejo Central
Requalificação das Margens do Rio Caia junto da Piscina Municipal Zona Ribeirinha

#N/A

480.565,95

FEDER

408.481,06

ALT20-08-2114-FEDER-000128

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE NISA

Marca éNisa

#N/A

130.348,32

FEDER

110.796,08

ALT20-08-2114-FEDER-000129

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE MARVÃO

Animação Histórica da Cidade Romana de AMMAIA

#N/A

45.434,41

FEDER

38.619,25

ALT20-08-2114-FEDER-000131

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Casa da Inquisição- Aquisição de elementos museográficos

#N/A

10.510,40

FEDER

8.933,84

ALT20-08-2114-FEDER-000132

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE NISA

Valorização do Património Megalítico no Concelho de Nisa MEGANISA

#N/A

69.200,00

FEDER

58.820,00

ALT20-08-2114-FEDER-000133

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Centro Interpretativo das Festas do Povo - Casa das Flores

#N/A

146.330,00

FEDER

124.380,50

ALT20-08-2114-FEDER-000134

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Promoção Turística de Alter do Chão - Soluções Multimédia e
Interativas

#N/A

101.650,00

FEDER

86.402,50

ALT20-08-2114-FEDER-000136

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

(Im)previstos Culturais

#N/A

33.400,44

FEDER

28.390,38

ALT20-08-2114-FEDER-000138

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Centro Cultural de Montargil

#N/A

484.385,54

FEDER

411.727,71

ALT20-08-2114-FEDER-000139

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

O Cavalo e a arte em Alter

#N/A

48.577,62

FEDER

41.290,98

ALT20-08-2114-FEDER-000140

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE AVIS

PERCURSOS DE NATUREZA - POR TERRAS DO MESTRE DE AVIS

#N/A

32.410,39

FEDER

27.548,83

ALT20-08-2114-FEDER-000141

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE SOUSEL

Festival dos Sabores Mediterrânicos

#N/A

71.709,00

FEDER

60.952,65

ALT20-08-2114-FEDER-000142

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE NISA

MONTALVÃO VINTAGE - REVIVER O PASSADO

#N/A

147.115,28

FEDER

125.047,99

ALT20-08-2114-FEDER-000143

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

Requalificação da Zona Ribeirinha da Vala do Esteiro da Azambuja

#N/A

1.192.014,26

FEDER

643.370,00

#N/A

2.314.705,89

FEDER

1.000.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
- Eixo 8 - OT6 - PI6.5
CENTRAL

ALT20-08-2316-FEDER-000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE MOURAO

Requalificação do Cineteatro de Mourão

#N/A

745.108,76

FEDER

633.342,45

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho

#N/A

178.923,26

FEDER

152.084,77

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO

Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do
Alentejo

#N/A

900.000,00

FEDER

765.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE OURIQUE

Reabilitação do Centro Histórico da Vila de Ourique

#N/A

657.661,04

FEDER

559.011,88

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE AVIS

Reabilitação da Casa dos Braga/Forum Municipal da Cultura

#N/A

345.000,00

FEDER

293.250,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE MONFORTE

Centro Histórico de Monforte- Reabilitação de Edificado para
Equipamentos Socioculturais e de Apoio Social: CEFUS/ Hosp. Velho
e Casa Mortuária

#N/A

559.292,96

FEDER

475.399,02

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE FRONTEIRA

Requalificação da Estação da CP de Fronteira como Escola de Arte
e Tradição de Fronteira

#N/A

569.112,42

FEDER

483.745,56

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE MARVÃO

PARU de Marvão - Recuperação da Antiga Fábrica da Celtex, para
Instalação do Parque de Máquinas Municipal (Cobertura e
Fachadas)

#N/A

224.424,47

FEDER

190.760,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE MORA

Parque Verde - Construção do Parque Urbano e Espaço Multiusos
para a Juventude

#N/A

950.000,00

FEDER

807.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Requalificação do Largo João Lopes Namorado, Largo das Escolas e
Reconversão do edifício da antiga escola em Escola de Tradições e
Sabores - Alter pedroso

#N/A

345.353,37

FEDER

293.550,36

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE ARRONCHES

Recuperação, Ampliação e adaptação do Antigo lagar para Centro
Interativo da Ruralidade de Arronches

#N/A

800.000,00

FEDER

680.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

PROJETO DE REABILITAÇÃO DA COBERTURA E FACHADA DO
EDIFÍCIO DA DIVISÃO DE URBANISMO E DA UNIDADE DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

#N/A

191.005,33

FEDER

162.354,53

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE ALVITO

Reabilitação e Reconstrução dos Edifícios Degradados no terreno
de Assis

#N/A

950.000,00

FEDER

807.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE ALPIARCA

Recuperação e Revitalização do Jardim Municipal

#N/A

364.633,00

FEDER

309.938,05

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

Reabilitação das Margens da Lagoa da Alverca

#N/A

900.000,00

FEDER

765.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DO CRATO

Requalificação do Espaço da Moagem do Crato e Criação de Jardim
Temático e Zona de Lazer

#N/A

600.000,00

FEDER

510.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000019

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Arranjos Exteriores da Rua Infante D. Henrique e Arranjos
Exteriores da Zona Envolvente à Igreja de São Sebastião - Alandroal

#N/A

586.176,70

FEDER

498.250,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DO REDONDO

Requalificação da Zona Oeste da Vila de Redondo

#N/A

443.301,53

FEDER

376.806,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE FRONTEIRA

Requalificação do Largo 25 de Abril de Cabeço de Vide

#N/A

119.658,63

FEDER

101.709,83

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/02/01

2018/06/30

Portugal

2016/10/24

2018/10/31

Portugal

2014/07/10

2017/12/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/01/02

2017/12/01

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/10/31

2018/04/30

Portugal

2017/02/01

2017/12/31

Portugal

2016/09/01

2018/03/31

Portugal

2016/05/02

2019/02/28

Portugal

2015/11/23

2017/12/31

Portugal

2017/03/31

2018/12/31

Portugal

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

2017/05/01

2018/12/31

Portugal

2017/03/01

2018/03/01

Portugal

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/11/04

2018/11/02

Portugal

2017/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/12/19

2017/12/28

Portugal

2017/03/15

2017/12/29

Portugal

2017/08/15

2019/08/15

Portugal

2017/07/03

2018/06/30

Portugal

2017/07/03

2018/12/31

Portugal

2016/09/06

2018/09/06

Portugal

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

2016/10/31

2018/01/08

Portugal

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

2017/05/02

2018/05/02

Portugal

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

2016/08/01

2018/06/26

Portugal

2016/05/17

2018/07/31

Portugal

2016/08/01

2017/12/31

Portugal

2015/03/01

2018/06/30

Portugal

2016/02/16

2017/12/29

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2015/08/01

2018/06/30

Portugal

2016/10/03

2017/06/30

Portugal

2017/05/15

2018/11/30

Portugal

2016/05/24

2017/12/31

Portugal

2016/10/01

2018/06/30

Portugal

2016/07/25

2018/04/23

Portugal

2016/06/20

2018/02/28

Portugal

2016/11/18

2018/02/15

Portugal

2016/10/03

2017/09/15

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

#N/A

217.216,24

FEDER

184.633,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Prioridade de Investimento | Investment Priority

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/09/23

2017/12/31

Portugal

2016/01/20

2017/07/31

Portugal

2017/06/09

2018/11/30

Portugal

2015/07/01

2018/03/31

Portugal

2016/11/01

2017/04/30

Portugal

2016/07/01

2018/06/29

Portugal

2016/10/01

2017/12/15

Portugal

2017/01/01

2017/05/01

Portugal

2017/02/15

2017/10/31

Portugal

2016/10/03

2018/06/30

Portugal

2016/09/13

2018/08/31

Portugal

2016/10/12

2017/12/29

Portugal

2016/10/07

2018/12/22

Portugal

2017/04/01

2018/12/31

Portugal

2017/04/01

2018/08/31

Portugal

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

2017/09/04

2019/09/02

Portugal

2016/09/09

2018/09/28

Portugal

2017/10/02

2018/12/31

Portugal

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/12/12

2019/12/31

Portugal

2017/01/06

2017/12/31

Portugal

2017/04/21

2018/12/03

Portugal

2015/11/20

2017/12/31

Portugal

2016/12/07

2018/07/02

Portugal

2016/09/01

2017/10/01

Portugal

2016/09/07

2017/12/29

Portugal

2016/11/15

2017/12/31

Portugal

ALT20-08-2316-FEDER-000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE CUBA

Projeto de Execução da Reabilitação e Regeneração da Envolvente
à Encosta do Castelo, em Vila Ruiva

ALT20-08-2316-FEDER-000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Requalificação Urbana do Largo de São Pedro

#N/A

66.715,50

FEDER

56.708,18

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

Reabilitação do Cine-Teatro de Arraiolos

#N/A

900.000,00

FEDER

765.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000025

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE BARRANCOS

Plano de acção de regeneração urbana do Município de Barrancos

#N/A

587.556,39

FEDER

499.422,93

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000026

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

CASA DA JUVENTUDE

#N/A

376.798,67

FEDER

320.278,87

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO

Reabilitação do Mercado Municipal e Arranjos da Zona Envolvente

#N/A

649.483,22

FEDER

552.060,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE AVIS

Fração da Rua da Cerca do Convento de S. Bento de Avis

#N/A

97.520,00

FEDER

82.892,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO MUNICIPAL DESTINADO À CRIAÇÃO DE
UM POSTO DE APOIO AO VISITANTE DO MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

#N/A

137.231,27

FEDER

116.646,58

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DO REDONDO

Criação do Parque Ambiental de Montoito

#N/A

354.886,03

FEDER

301.653,13

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO

Reabilitação dos Balneários publicos para centro de emergencia
social

#N/A

102.026,94

FEDER

86.722,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000032

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA

Reabilitação Integral do Edificio do Mercado Municipal

#N/A

300.000,00

FEDER

255.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000033

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA

Reabilitação Integral do Edifício do Antigo Colégio (Casa do Vinho e
do Cante - 1ª Fase)

#N/A

150.000,00

FEDER

127.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS

Reabilitação do Espaço Jackson

#N/A

750.000,00

FEDER

637.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000035

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Requalificação do Espaço Público na rua Alexandre Herculano e
Casa do Fura

#N/A

155.928,87

FEDER

132.539,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000036

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

Reabilitação Integral da Casa Cor-de-Rosa

#N/A

839.495,38

FEDER

713.571,07

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Reabilitação do Mercado Municipal

#N/A

135.140,37

FEDER

114.869,31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Requalificação Urbana da Carreira de Cima e da Carreira de Baixo

#N/A

93.037,51

FEDER

79.081,88

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Requalificação do Largo Moinho de Vento e Largo de Santa
Catarina em Alter do Chão

#N/A

156.326,88

FEDER

132.877,85

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000043

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA

Reabilitação do Espaço Público da Praça da República e Edifício dos
Paços do Concelho

#N/A

485.000,00

FEDER

412.250,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000044

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Requalificação do Jardim do Álamo - Alter do Chão

#N/A

306.670,78

FEDER

160.284,29

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000045

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE BORBA

Reabilitação do Celeiro da Cultura

#N/A

195.567,43

FEDER

166.232,32

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000046

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE PORTEL

Reabilitação Urbana dos Acessos ao castelo e espaço público
envolvente

#N/A

637.380,16

FEDER

541.773,14

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000047

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE OURIQUE

Requalificação Urbana dos Largos da Palmeira e Amoreira de
Garvão

#N/A

141.046,81

FEDER

119.889,79

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE ALPIARCA

REABILITAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

#N/A

425.367,00

FEDER

361.561,95

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE PORTEL

Reabilitação do espaço público adjacente ao Centro Paroquial de
Monte do Trigo - Rua de Évora e do Cemitério

#N/A

220.517,65

FEDER

187.440,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000050

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Reabilitação do CineTeatro Florbela Espanca de Vila Viçosa

#N/A

445.886,14

FEDER

379.003,22

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE AVIS

Reabilitação das Instalações Sanitárias Públicas / Jardim do Mestre

#N/A

101.709,08

FEDER

86.452,72

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-2316-FEDER-000052

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

MUNICIPIO DE MORA

Construção Miradouro de Mora

#N/A

71.250,00

FEDER

60.562,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-08-23G2-FEDER-000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

8-Ambiente e Sustentabilidade

85%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

MelhorAr Alentejo - Gestão da Qualidade do Ar /Ambiente na
Região Alentejo

#N/A

142.188,00

FEDER

120.859,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ALT20-09-0550-FEDER-000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

IDE'Alentejo- (Inovação, Desenvolvimento e Eficácia- na
CCDRAlentejo)

#N/A

248.800,84

FEDER

211.480,71

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

ALT20-09-0550-FEDER-000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO ALENTEJO S.A.

cSPticBT - Centro de Serviços Partilhados TIC de base territorial do
Alentejo

#N/A

181.757,50

FEDER

154.493,87

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

ALT20-09-0550-FEDER-000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

MUNICIPIO DE CASTRO VERDE

SAMA2020 - CASTRO VERDE

#N/A

145.578,53

FEDER

123.741,75

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2014/04/11

2018/02/28

Portugal
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ALT20-09-0550-FEDER-000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO
TEJO

Plano Diretor de Informática Intermunicipal

#N/A

1.986.388,00

FEDER

1.688.429,80

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/05/25

2018/12/31

Portugal

ALT20-09-0550-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO

Ferreira do Alentejo + Digital

#N/A

422.870,98

FEDER

359.440,33

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/03

2018/09/28

Portugal

ALT20-09-0550-FEDER-000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

MUNICIPIO DE BEJA

Modernização e Capacitação do Município de Beja. Uma Autarquia
a mexer que fomenta a cidadania.

#N/A

395.141,73

FEDER

335.870,47

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2014/10/29

2018/06/30

Portugal

ALT20-09-0550-FEDER-000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

MUNICIPIO DE ALVITO

Projeto de Modernização e Capacitação da Administração Pública

#N/A

80.876,96

FEDER

68.745,42

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

ALT20-09-0550-FEDER-000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

MUNICIPIO DE CUBA

Modernização e Capacitação da Administração Pública - Município
de Cuba

#N/A

97.052,35

FEDER

82.494,50

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

ALT20-09-0550-FEDER-000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA

Vidigueira SMART

#N/A

115.538,52

FEDER

98.207,74

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/04

2018/02/28

Portugal

ALT20-09-0550-FEDER-000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

MUNICÍPIO DE OURIQUE

Municipio Digital

#N/A

121.401,00

FEDER

103.190,85

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/07/01

2017/11/30

Portugal

ALT20-09-0550-FEDER-000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

MUNICIPIO DE SERPA

Programa Específico de Modernização Administrativa

#N/A

268.049,36

FEDER

227.841,96

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/03

2018/10/03

Portugal

ALT20-09-0550-FEDER-000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

ALMODÔVAR + PRÓXIMO

#N/A

182.550,86

FEDER

155.168,23

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/01

2017/08/26

Portugal

ALT20-09-0550-FEDER-000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

SAMA IV - Modernização Administrativa do Município de Aljustrel

#N/A

90.097,50

FEDER

76.582,88

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/04/03

2018/12/31

Portugal

ALT20-09-0550-FEDER-000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALENTEJO CENTRAL

MODERNIZAÇÃO-AC2020

#N/A

1.544.297,24

FEDER

1.312.652,66

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

ALT20-09-0550-FEDER-000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO
ALENTEJO

Modernização Administrativa e Capacitação do Alto Alentejo

#N/A

1.086.894,12

FEDER

923.860,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/02/16

2018/02/15

Portugal

Operações de Modernização da Administração Pública,
cofinanciadas pelo Fundo Social Europeu (FSE) e enquadradas no
n.º 2 do artigo 83.º do RECI

#N/A

28.961,53

FSE

24.617,30

01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;

2017/02/15

2018/03/06

Portugal

Operações de Modernização da Administração Pública,
cofinanciadas pelo Fundo Social Europeu (FSE) e enquadradas no
n.º 2 do artigo 83.º do RECI

#N/A

41.820,00

FSE

35.547,00

01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;

2016/12/20

2017/12/31

Portugal

11-Melhorar a capacidade institucional
das autoridades públicas e partes
interessadas e a eficiência da
administração pública
11-Melhorar a capacidade institucional
das autoridades públicas e partes
interessadas e a eficiência da
administração pública

ALT20-09-5762-FSE-000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO /
MINISTÉRIO DA CULTURA

ALT20-09-5762-FSE-000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

10-Assistência Técnica

85%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

ALT20-10-6177-FEDER-000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE Portugal 2020 - PORAlentejo - Assistência Técnica - 2015/2016
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.

#N/A

154.175,82

FEDER

115.631,87

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

Assistência Técnica ao Programa Operacional Regional do Alentejo Alentejo 2020 (Anos 2015-2016)

#N/A

4.426.600,00

FEDER

4.426.600,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2017/02/28

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR Alentejo 2020
para os anos de 2015 e 2016

#N/A

554.113,64

FEDER

415.585,23

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

ANI - Assistência Técnica 2015/2016

#N/A

24.772,19

FEDER

18.579,16

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Assistência Técnica 2015/2016 - PO Alentejo - TP, I.P.

#N/A

256.222,49

FEDER

192.166,87

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO
TEJO

Lezíria do Tejo - Assistência Técnica 2016

#N/A

178.205,58

FEDER

151.474,74

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CIMBAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
BAIXO ALENTEJO

Gabinete de Gestão para a Contratualização do Baixo Alentejo
(GGC_BA)

#N/A

185.717,10

FEDER

157.859,54

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

C.I.M.A.L. - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALENTEJO LITORAL

Assistência Técnica PT2020 - CIMAL2016

#N/A

78.928,42

FEDER

67.089,16

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALENTEJO CENTRAL

Assistência Técnica ALENTEJO 2020 - CIMAC - 2016

#N/A

172.814,09

FEDER

146.891,97

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO
ALENTEJO

Gabinete de Coordenação e Gestão da Estrutura de Apoio Técnico
da CIMAA

#N/A

131.668,38

FEDER

111.918,12

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

POR ALENTEJO 2020- AT- FCT-2016

#N/A

57.422,80

FEDER

48.809,38

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALENTEJO CENTRAL

Assistência Técnica ALENTEJO 2020 - CIMAC - 2017/2018

#N/A

397.858,19

FEDER

338.179,46

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

C.I.M.A.L. - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALENTEJO LITORAL

Assistência Técnica PT2020 CIMAL2017-2018

#N/A

227.674,30

FEDER

193.523,16

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO
ALENTEJO

Assistência Técnica CIMAA

#N/A

257.214,91

FEDER

218.632,67

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO
TEJO

Leziria do Tejo - Assistência Técnica 2017/2018

#N/A

352.632,59

FEDER

299.737,70

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2019/01/20

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

Assistência Técnica ao Programa Operacional Regional do Alentejo Alentejo 2020 (Anos 2017/2018)

#N/A

5.647.668,00

FEDER

4.800.518,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2019/02/28

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000019

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Assistência Técnica 2017/2018 - PO Alentejo - TP, I.P.

#N/A

329.597,11

FEDER

247.197,83

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR Alentejo 2020
para os anos de 2017 e 2018

#N/A

717.286,58

FEDER

537.964,94

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

CIMBAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
BAIXO ALENTEJO

Gabinete de Gestão da ITI/CIMBAL 2020

#N/A

386.417,08

FEDER

328.454,52

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2019/01/21

Portugal

ALT20-10-6177-FEDER-000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

1-Competitividade e
Internacionalização das PME

79%

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

Assistência Técnica ANI 2017/2018

#N/A

81.699,37

FEDER

61.274,57

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

O Programa visa desenvolver uma estratégia para a valorização de resíduos agroalimentares e florestais no marco do conceito emergente de economia circular, fazendo
AgroForWealth: Biorefinaçao de sub-produtos agricolas e florestais:
uso de um conjunto bem definido de abordagens comuns e integradas de biorrefinaria,
uma estratégia de valorização de recursos para o bem estar social
implementável a uma unidade única, e facilmente estendida a qualquer tipo de
e a sustentabilidade
subproduto, servindo para criar novos produtos valor acrescentado, que possam vir a
ser utilizados como nutraceuticos.

1.019.488,51

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

1.013.982,41

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

CENTRO-01-0145-FEDER-000001

CENTRO-01-0145-FEDER-000002

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

76%

76%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

CeNTER - Redes e Comunidades para a Inovação Territorial

Esta operação pretende contribuir para a investigação em Sistemas de Inovação
Territorial através da promoção de uma melhor compreensão das dinâmicas entre os
diferentes atores envolvidos no desenvolvimento regional, abordando um dos
problemas centrais do mesmo: a necessidade de identificar os instrumentos de política
que melhor promovam a valorização dos recursos endógenos do território, a fim de
promover o emprego e a qualidade de vida.

1.199.398,24

1.192.920,48

FEDER

FEDER

98

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0145-FEDER-000003

CENTRO-01-0145-FEDER-000005

CENTRO-01-0145-FEDER-000006

CENTRO-01-0145-FEDER-000007

CENTRO-01-0145-FEDER-000008

CENTRO-01-0145-FEDER-000010

CENTRO-01-0145-FEDER-000012

CENTRO-01-0145-FEDER-000013

CENTRO-01-0145-FEDER-000014

CENTRO-01-0145-FEDER-000016

CENTRO-01-0145-FEDER-000017

CENTRO-01-0145-FEDER-000018

CENTRO-01-0145-FEDER-009187

CENTRO-01-0145-FEDER-016966

CENTRO-01-0145-FEDER-017002

CENTRO-01-0145-FEDER-017127

CENTRO-01-0145-FEDER-017226

CENTRO-01-0145-FEDER-017306

CENTRO-01-0145-FEDER-017312

CENTRO-01-0145-FEDER-017350

CENTRO-01-0145-FEDER-017351

CENTRO-01-0145-FEDER-017352

CENTRO-01-0145-FEDER-017410

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Agregação proteica ao longo da vida - pAGE

pAGE é um projeto multidisciplinar que junta cientistas de 4 unidades de investigação e
de 3 Departamentos da UA para esclarecer o papel da agregação das proteínas no
declínio da saúde associado ao envelhecimento, desenvolver novas tecnologias,
desenhar e sintetizar pequenas moléculas anti-envelhecimento, promover a formação
avançada, a criação de emprego científico e a fixação de RH altamente qualificados na
região centro de Portugal.

SusPhotoSolutions – Soluções Fotovoltaicas Sustentáveis

O programa tem como objetivo desenvolver soluções fotovoltaicas sustentáveis: células
solares baseadas em materiais não-críticos e concentradores solares luminescentes
baseados em R-ficoeritrina, mimetizando a fotossíntese. A transformação de
eletricidade verde em hidrogénio permite mitigar a intermitência da energia solar e a
análise do ciclo de vida permitirá estimar a eficiência energética das soluções
propostas.

SUSpENsE

Os riscos naturais e antropicos têm sido responsáveis por um grande número de mortes
e rupturas no funcionamento da sociedade implicando elevados custos económicos. O
objectivo principal do SUSPENSE é o de enfrentar estes desafios sendo definidas as
quatro principais áreas de intervenção: SEAFACTORY, CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA,
MONITORIZAÇÃO E SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS MARINHOS e CIDADES
INTELIGENTES

ReNATURE - Valorização dos Recursos Naturais Endógenos da
Região Centro

O projeto ReNATURE pretende melhorar a competitividade da região Centro, reunindo
as competências necessárias para suprir lacunas existentes na valorização dos recursos
naturais. Pretende-se ainda agregar valor económico, social e ambiental ao capital
natural endógeno da Região, desenvolvendo competências ao nível de práticas de
exploração sustentável destes recursos, e contribuindo para o desenvolvimento de
novos produtos e tecnologias.

BrainHealth 2020: Deteção Precoce, Neuro-modulação e Terapias
Avançadas para Neuropatologias

O reforço do capital humano de investigação do CNC.IBILI na área das Neurociências e
Doenças do Cérebro, contribuirá para a afirmação da excelência de ID&I em
Biomedicina da região Centro, região com elevado índice de envelhecimento (>160) e
que tem nas neuropatologias (onde a idade é um fator de risco) um grande desafio
societal, que o BrainHealth2020 abordará ao longo da cadeia de valor de investigação e
desenvolvimento de terapias inovadoras.

SOCA (Smart Open CAmpus) - Campus Inteligente Aberto

SOCA ambiciona o desenvolvimento de tecnologias para um eco-sistema centrado no
Campus da UA, em que dados são automaticamente coligidos de múltiplas fontes,
processados, integrados e disponibilizados para aplicações, criando uma esfera de
serviços auxiliar para todos os indivíduos. Neste sentido, SOCA é uma plataforma para
promover e testar desenvolvimentos para as futuras sociedades de cidades inteligentes
e de vivências assistidas.

HealthyAging2020

Potenciar a investigação em Ciências da Saúde e da Vida em Envelhecimento e doenças
a ele associadas, utilizando diversas estratégias, modelos e plataformas tecnológicas de
modo a criar novo conhecimento com potencial aplicação translacional e clinica do
ponto de vista terapêutico e de diagnóstico. O Objetivo último é reforçar a posição da
Região Centro como Pólo de Excelência na área da Saúde ligada ao Envelhecimento
ativo e saudável.

ICON - Desafios interdisciplinares em neurodegeneração

O ICON visa a identificação de fatores de risco, deteção precoce, avaliação da
progressão e desenvolvimento de tratamentos inovadores para as doenças
neurodegenerativas. Atendendo à elevada prevalência destas patologias, é esperado
um forte impacto socioeconómico dos resultados obtidos. A criação e transferência de
tecnologia gerada pelo ICON irá ainda consolidar e projetar o CICS-UBI a nível nacional e
internacional.

MATIS - Materiais e Tecnologias Industriais Sustentáveis

Este projeto visa o desenvolvimento materiais e tecnologias industriais sustentáveis,
nomeadamente materiais multifuncionais, processos aditivos inovadores para
mobilidade e saúde, sistemas de sensores avançados para aplicações biomédicas e
ambientais, desenvolvimento de processos sustentáveis para valorização de resíduos
agro-florestais, controlo de processos industriais e o desenvolvimento de
funcionalidades robóticas em ambientes hostis.

BIGDATIMAGE - Da modelação computacional e investigação
clínica ao desenvolvimento de plataformas de neuroimagem e big
data para descoberta de biomarcadores

É amplamente reconhecida a necessidade de compreender mecanismos de doença
baseados em modelos teóricos ancorados em dados experimentais, bem como de usar
grandes bases de dados para estratificar populações de estudo alvo. Pretendemos
otimizar processos de modelação computacional de processos patofisiológicos da
excitação/inibição sináptica ao longo da vida, e arquiteturas de big data que visam
identificar novos biomarcadores multivariados.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

EMaDeS - Energia, Materiais e Desenvolvimento Sustentável

O EMaDeS promove a investigação científica e qualificação dos recursos humanos de
alto nível nos domínios da Energia, dos Materiais e das Soluções Industriais
Sustentáveis, com vista ao aumento da produção científica nas áreas de especialização
inteligente da RIS3 na UBI e C-MAST, promovendo também a transferência da
tecnologia, contribuindo para o aumento da produtividade e, como consequência, do
Valor Acrescentado da indústria da Região Centro.

76%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

O SmartBioR apresenta uma única Linha de Investigação. Aborda a Valorização de
Recursos Endógenos Naturais, uma prioridade estratégica para a Região Centro de
SmartBioR Valorização Inteligente de Recursos Biológicos Marinhos Portugal. Tem como objetivo fortalecer regionalmente a investigação científica, o
Endógenos num Clima em Mudança
desenvolvimento tecnológico e a inovação através do recrutamento de recursos
humanos altamente qualificados que reforcem competências já consolidadas nos
beneficiários.

76%

INSTITUTO PEDRO NUNES-ASSOCIAÇÃO PARA A
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIA E
TECNOLOGIA

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

IPN H2020 .: Improve Participation iN H2020

(IP)LEIRIA .: Dinamização e Registo de Propriedade Intelectual no
IPLeiria

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES

INOV INESC INOVAÇÃO - INSTITUTO DE NOVAS
TECNOLOGIAS

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

--

Easypet .: Sistema de PET e método de aquisição com dois eixos de
-rotação

CENTIMFE - CENTRO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA Tooling2020 .: O Horizonte 2020 como pilar da estratégia de
DE MOLDES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E PLÁSTICOS inovação para o CENTIMFE

ASSOCIAÇÃO BLC3 - CAMPUS DE TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

--

--

Bio2int3G .: Novo sistema de Biorrefinaria integrada de 2 e 3
geração como um sistema de conversão multi input em três
-outputs principais: bioenergia, biocombustíveis e bioprodutos com
elevados nívei

PIfotoSatCom .: Portefólio de PI em tecnologia fotónica aplicada a
sistemas de comunicação via satélite

INOV2020 .: Dinamização da participação do INOV INESC
INOVAÇÃO em programas de financiamento do Horizonte 2020

--

--

CarbonFluids .: Método de Produção de Suspensões de Nanotubos
-de Carbono em Fluidos Polares

F'Marker .: Marcadores celulares fluorescentes de largo
deslocamento de Stokes

--

Construção Modular .: Sistema modular de construção baseado em
-blocos multifuncionais

I3H2020 .: Investigação e Inovação no IPLeiria rumo ao Horizonte
2020

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.598.206,47

1.199.002,43

1.599.995,71

1.599.990,36

1.599.829,61

1.197.274,05

1.795.810,88

1.199.326,83

2.637.293,59

1.599.881,92

1.370.135,23

2.048.201,44

185.147,10

110.498,00

14.149,00

92.816,70

28.225,56

44.429,56

197.830,03

8.399,00

8.399,00

8.399,00

82.295,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

1.358.475,49

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.019.152,07

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.359.996,35

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.359.991,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.359.855,17

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.017.682,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.526.439,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.019.427,81

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.241.699,56

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.359.899,63

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.164.614,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.740.971,23

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

157.375,04

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

93.923,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

12.026,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

78.894,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

23.991,73

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

37.765,13

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.155,53

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

7.139,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

7.139,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

7.139,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

69.951,47

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/01/01

2020/12/31

Portugal

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

2017/01/01

2020/12/31

Portugal

2017/01/01

2020/12/31

Portugal

2017/01/01

2020/12/31

Portugal

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

2017/01/01

2020/12/31

Portugal

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

2017/01/01

2020/12/31

Portugal

2017/01/01

2020/12/31

Portugal

2017/01/01

2020/12/31

Portugal

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2016/03/15

2018/03/15

Portugal

2016/04/15

2018/04/15

Portugal

2016/04/20

2018/04/20

Portugal

2016/05/18

2018/05/17

Portugal

99

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0145-FEDER-018063

CENTRO-01-0145-FEDER-018073

CENTRO-01-0145-FEDER-021988

CENTRO-01-0145-FEDER-022083

CENTRO-01-0145-FEDER-022095

CENTRO-01-0145-FEDER-022118

CENTRO-01-0145-FEDER-022124

CENTRO-01-0145-FEDER-022141

CENTRO-01-0145-FEDER-022158

CENTRO-01-0145-FEDER-022164

CENTRO-01-0145-FEDER-022276

CENTRO-01-0145-FEDER-022319

CENTRO-01-0145-FEDER-022375

CENTRO-01-0145-FEDER-022482

CENTRO-01-0145-FEDER-022484

CENTRO-01-0145-FEDER-022485

CENTRO-01-0145-FEDER-023235

CENTRO-01-0145-FEDER-023278

CENTRO-01-0145-FEDER-023293

CENTRO-01-0145-FEDER-023349

CENTRO-01-0145-FEDER-023369

CENTRO-01-0145-FEDER-023394

CENTRO-01-0145-FEDER-023470

CENTRO-01-0145-FEDER-023474

CENTRO-01-0145-FEDER-023480

CENTRO-01-0145-FEDER-023485

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

REEFS .: Renewable Electric Energy From Sea

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

DNA TRUSTAG .: Processo de marcação de diversos materiais
através da utilização de etiquetas de código de barras molecular
contendo ADN quimérico

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

76%

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

76%

ITECONS - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA A
CONSTRUÇÃO, ENERGIA, AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome da Operação | Operation Name

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

SLaHM .: Spiro-b-Lactams contra AIDS e Malária

TEMA .: Centro de Tecnologia Mecânica e Automação

ViraVector .: ViraVector - Unidade de produção de vetores virais
para transferência de genes

BIN .: Infraestrutura Central da Rede Nacional de Imagiologia
Funcional Cerebral - Infraestrutura Central

LLPT .: Laserlab-Portugal

ORCIP .: Infraestrutura de Convergência Ótica Radio para
Comunicações e Distribuição de Potência

PAMI .: Iniciativa Portuguesa em Fabricação Aditiva

UC-LCA .: Laboratório de Computação Avançada

NIR Chlorins .: Stable metal organic near infrared light emitting
chlorins for bio-imaging, sensing and optoelectronics

ITeCons2020 .: Dinamização da participação do ITeCons no
Horizonte 2020

UAInternacional2016 .: Programa de Aceleração da
Internacionalização da Universidade de Aveiro 2016

Pínea .: Acendalhas Ecológicas

Bomba variável .: Bomba de caudal variável por deslocamento
longitudinal, em particular para óleo

INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

MAISaúdeMental .: Monitorização e Avaliação dos Indicadores de
Saúde Mental das crianças e adolescentes: da investigação à
prática

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

INDEEd .: Regulação da qualidade do ar interior através da
utilização de argamassas eco-eficientes

INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

AGA@4life .: AGA - Abordagem Geriátrica Ampla na promoção de
um envelhecimento ativo e saudável - implementação de um
programa de intervenção integrado e multidisciplinar

INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

Learnin`sCreatin .: Resolver problemas de CI&DT, reduzindo o
abandono e melhorando as qualificações dos estudantes,
utilizando metodologias de aprendizagem activa

ASSOCIAÇÃO DE JARDINS-ESCOLAS JOÃO DE DEUS

INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eco-sensors4Health .: Eco-sensores na promoção da saúde: Apoiar
-as crianças na criação de escolas eco-saudáveis

CBmeter .: Carotidómetro - um novo dispositivo médico para
rastreio precoce de doenças metabólicas

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

--

Baterias de Oxigénio .: Método de produção de baterias iónicas de
-oxigénio de densidade energética

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Resumo | Summary

RENEFUEL .: PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS POR
ELECTRÓLISE DE ÁGUA

ProLearn4ALL .: Maletas Pedagógicas para TODOS

EduMar .: EDUcar para o MAR

VIAS .: Histórias Integeracionais em Viseu: uma aplicação móvel
para a promoção da inclusão social e hábitos de vida saudável

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

50.000,00

12.500,00

7.753,00

1.202.880,91

727.477,60

1.530.211,32

1.864.190,00

1.449.700,93

960.500,00

1.398.908,43

7.200,00

52.664,74

97.102,65

9.499,00

9.099,00

15.509,00

7.752,78

149.121,49

144.976,24

10.500,00

107.679,84

125.000,00

22.385,00

144.962,87

24.393,57

120.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

42.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

10.625,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

6.590,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.022.448,77

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

618.355,96

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.300.679,62

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.584.561,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.232.245,79

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

816.425,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.189.072,17

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

6.120,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

44.765,03

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

82.537,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

8.074,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

7.734,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

13.182,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

6.589,86

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

126.413,66

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

123.229,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

8.793,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

91.527,86

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

106.100,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

17.908,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

123.218,44

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

20.734,53

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

101.483,39

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/03/15

2018/03/14

Portugal

2016/12/15

2018/12/14

Portugal

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

2017/03/01

2020/02/28

Portugal

2017/05/01

2020/04/29

Portugal

2017/06/15

2020/06/13

Portugal

2017/05/02

2020/04/30

Portugal

2017/04/03

2020/04/01

Portugal

2017/06/01

2020/05/31

Portugal

2016/12/20

2018/12/19

Portugal

2016/11/16

2018/11/15

Portugal

2016/08/29

2017/04/30

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2017/10/12

2019/04/13

Portugal

2017/09/15

2019/03/17

Portugal

2017/09/01

2019/03/03

Portugal

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

2017/09/18

2019/03/19

Portugal

2017/08/19

2019/02/18

Portugal

2017/10/01

2019/04/01

Portugal

2017/10/02

2019/04/02

Portugal

2017/09/01

2019/02/28

Portugal

2017/08/27

2019/02/25

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0145-FEDER-023517

CENTRO-01-0145-FEDER-023566

CENTRO-01-0145-FEDER-023585

CENTRO-01-0145-FEDER-023631

CENTRO-01-0145-FEDER-023651

CENTRO-01-0145-FEDER-023659

CENTRO-01-0145-FEDER-023684

CENTRO-01-0145-FEDER-023720

CENTRO-01-0145-FEDER-023780

CENTRO-01-0145-FEDER-023797

CENTRO-01-0145-FEDER-023825

CENTRO-01-0145-FEDER-023831

CENTRO-01-0145-FEDER-023878

CENTRO-01-0145-FEDER-023925

CENTRO-01-0145-FEDER-023926

CENTRO-01-0145-FEDER-023940

CENTRO-01-0145-FEDER-023984

CENTRO-01-0145-FEDER-024013

CENTRO-01-0145-FEDER-024017

CENTRO-01-0145-FEDER-024052

CENTRO-01-0145-FEDER-024253

CENTRO-01-0145-FEDER-024293

CENTRO-01-0145-FEDER-024371

CENTRO-01-0145-FEDER-024433

CENTRO-01-0145-FEDER-026077

CENTRO-01-0145-FEDER-026079

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Nome da Operação | Operation Name

CP2S .: Cerâmica, Património e Produto Sustentável: do ensino à
indústria

Resumo | Summary

--

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

FFAS .: Sistema de Previsão e Alerta de Inundações para a zona
urbana de Águeda

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

MedElderly .: Desenvolvimento de uma Intervenção para melhorar
o uso de medicamentos na população idosa da região centro de
-Portugal

INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

SoSValor .: Soluções Sustentáveis para a Valorização de Produtos
Naturais e Resíduos Industriais de Origem Vegetal

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Learn2Behave .: Caracterização de comportamentos para
promoção de eficiência no consumo de energia através de
abordagens PBL

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

VITASENIOR-MT .: Assistência aos cuidados de saúde de idosos no
Médio Tejo

Ordo Christi .: Ordo Christi - Património Artístico da Ordem de
Cristo entre o Zêzere e o Tejo (séc. XV e XVI)

LITIO .: A geologia como base da qualidade de vida ? a
sustentabilidade do lítio na povoação de Gonçalo (Guarda)

HEPA .: Alimentação saudável de massa com algas

--

--

--

--

--

--

--

INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

BlueEyes .: HCI e Beacons: tornar o invisivel visivel

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

STAI.BIn .: Sistema Tecnológico de apoio à promoção e avaliação do
impacto social, económico e ambiental do circuito curto
-SmartFarmer.pt na Beira Interior

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

TreeM .: Monitorização & Manutenção Avançada de Árvores

--

--

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

MOVIDA .: Plataforma de Monitorização da Atividade Física

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

DermoBio .: Desenvolvimento de aplicações dermobiotecnológicas
com base nos Recursos Naturais da Região das Beiras e Serra da
-Estrela

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

3R .: Revitalizar a Reabilitação Respiratória (3R)

EGAS MONIZ - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR 3D-DentalPrint .: Manufactura aditiva de próteses dentárias em
CRL
zircónia e compósitos nanoestruturados alumina/zirconia

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

--

--

PLowDeT .: Framework para Análise do Impacto Económico e Social
das Atividades Turísticas nos Territórios de Baixa Densidade: o
-Caso das Aldeias Históricas de Portugal

Exo Bike .: Exo Bike - Equipamento Biomecânico para Terapia
Restauradora e Apoio à Reabilitação

BUILDFROMFOREST .: Edifícios de Madeira de Elevado
Desempenho

LIBÉLULA .: Sistema móvel robotizado de monitorização da
qualidade de águas superficiais

CLIMRisk .: Medidas de adaptação às alterações climáticas na
gestão dos riscos naturais e ambientais

--

--

--

--

SmartWalk .: SmartWalk: Cidades Inteligentes para Cidadãos Sénior
-Ativos

TecPrevInf .: Transferência de inovação tecnológica para as
-práticas dos enfermeiros: contributos para a prevenção de infeções

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

inEYE .: Ocular Drug Delivery Insert Technology

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Pincel ADN .: Pincel para deteção de marcadores genéticos
baseado na amplificação enzimática isotérmica de ácido
desoxirribonucleico

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

--

Sesnores passivos .: Sistema de sensores passivos

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

131.666,64

149.974,99

144.334,34

149.984,49

105.970,14

149.634,82

146.556,56

148.308,94

148.923,92

135.000,00

149.942,85

149.550,94

149.505,60

147.425,83

149.817,55

36.262,76

146.125,76

133.185,55

149.984,32

147.679,66

149.725,51

118.409,94

142.066,31

29.302,69

16.096,00

9.980,80

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

111.916,64

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.478,74

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

122.684,19

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.486,82

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

90.074,62

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.189,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

124.066,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

125.758,38

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

125.696,92

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

113.686,88

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.451,42

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.118,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.079,76

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

125.135,96

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.344,92

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

30.823,35

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

124.206,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

113.207,72

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.486,67

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

125.527,71

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.266,68

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

99.684,89

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

120.756,36

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

24.907,29

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

13.681,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

8.483,68

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/09/27

2019/03/26

Portugal

2017/09/18

2019/03/19

Portugal

2017/09/27

2019/03/29

Portugal

2017/09/18

2019/03/19

Portugal

2017/09/30

2019/03/30

Portugal

2017/09/27

2019/03/28

Portugal

2017/09/22

2019/03/23

Portugal

2017/05/02

2018/10/30

Portugal

2017/09/18

2019/03/19

Portugal

2017/09/18

2019/03/19

Portugal

2017/09/29

2019/03/30

Portugal

2017/09/27

2019/03/29

Portugal

2017/09/19

2019/03/20

Portugal

2017/09/27

2019/03/29

Portugal

2017/09/01

2019/03/02

Portugal

2017/10/01

2019/04/01

Portugal

2017/09/01

2019/03/01

Portugal

2017/09/18

2019/03/19

Portugal

2017/09/27

2019/03/29

Portugal

2017/09/25

2019/03/27

Portugal

2017/09/18

2019/03/19

Portugal

2017/09/20

2019/03/21

Portugal

2017/09/22

2019/03/24

Portugal

2016/11/24

2018/11/23

Portugal

2017/04/15

2019/04/14

Portugal

2016/12/02

2018/12/01

Portugal

101

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0145-FEDER-026121

CENTRO-01-0145-FEDER-026633

CENTRO-01-0145-FEDER-026715

CENTRO-01-0145-FEDER-026963

CENTRO-01-0145-FEDER-028453

CENTRO-01-0145-FEDER-033460

CENTRO-01-0145-FEDER-035637

CENTRO-01-0246-FEDER-000002

CENTRO-01-0246-FEDER-000003

CENTRO-01-0246-FEDER-000004

CENTRO-01-0246-FEDER-000005

CENTRO-01-0246-FEDER-000008

CENTRO-01-0246-FEDER-000009

CENTRO-01-0246-FEDER-000011

CENTRO-01-0246-FEDER-000012

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

MAGN@PROT .: METAL ION CHELATING MAGNETIC NANOPROBES
FOR THE SELECTIVE ENRICHMENT OF PROTEINS, METHOD FOR
-PREPARING THE PROBES AND USE THEREOF

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

NIPDBD .: Sistema de deteção/proteção de gelo e controlo de
escoamento baseado na impressão de atuadores a plasma de
deslizamento com barreira dielétrica de descarga

--

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

PI@UA I .: PI@UA I - Registos de Propriedade Industrail da
Universidade de Aveiro

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Reforçar a Internacionalização Científica @ TEMA .: Programa de
reforço da Internacionalização científica da Unidade de
-Investigação TEMA (Centro de Tecnologia Mecânica e Automação),
Universidade de A

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

AIBILI - ASSOCIAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO
BIOMÉDICA E INOVAÇÃO EM LUZ E IMAGEM

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CENTRO TECNOLOGICO DA CERAMICA E DO
VIDRO(CTCV)

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES

CATAA - ASSOCIAÇAO CENTRO DE APOIO
TECNOLÓGICO AGRO-ALIMENTAR DE CASTELO
BRANCO

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

PI@UA II .: PI@UA I - Registos de Propriedade Industrail da
Universidade de Aveiro - II

PI@UA III .: PI@UA III - Registos de Propriedade Industrail da
Universidade de Aveiro

OCT L .: Registo de Direitos de Propriedade Industrial do OCT-L

CAMPUS TEC - Programa de Transferência de Conhecimento e
Resultados de I&D da Universidade de Aveiro

Lightwood: compósitos de madeira e poliuretano inovadores

Promoção e Valorização de Azeites de Montanha

FAB@CTCV - Projeto de Demonstração de Tecnologias de Fabrico
Avançado para a Indústria

PASMO - Plataforma Aberta para o desenvolvimento e
experimentação de Soluções para MObilidade

Transfer2Agro

--

--

--

--

O projeto CAMPUS TEC tem como propósito contribuir para a valorização económica
dos resultados de investigação desenvolvidos no seio dos laboratórios e unidades de
investigação da UA, através da sua incorporação em empresas já existentes ou através
da criação de novas empresas. A dinamização de um conjunto de iniciativas inovadoras
e disruptivas irá permitir testar e validar as tecnologias e disseminá-las por um conjunto
alargado de empresas.

A operação Lightwood tem como objetivo potenciar os resultados de I&D obtidos no
projeto LightFillers em que foi desenvolvido e patenteado a nível nacional um painel de
baixa densidade (partículas de madeira e matriz de espuma de poliuretano),
demonstrando a viabilidade técnica da sua aplicação em mobiliário para um aumento
da competitividade das empresas da região centro, a montante (derivados de madeira)
e a jusante (mobiliário)

O projeto “Promoção e Valorização de Azeites de Montanha” visa implementar uma
estratégia assente na capitalização do conhecimento científico e tecnológico, produzido
por instituições públicas de ensino, junto do tecido empresarial da fileira dos Azeites de
Montanha, de modo a intensificar a sua capacidade competitiva através de produtos
pautados pela inovação, qualidade, diferenciação e valor acrescentado.

O projeto FAB@CTCV visa valorizar resultados de projetos de I&D desenvolvidos pelo
CTCV ao nível das tecnologias de fabricação aditiva em cerâmica e da conformação
avançada de componentes metálicos e cerâmicos para a indústria, transferindo
conhecimento científico e tecnológico para o setor empresarial através da realização de
ações de demonstração de carácter abrangente que demonstrem as vantagens técnicas
e económicas destas tecnologias.

Plataforma Aberta para a experimentação de Soluções para Mobilidade será constituída
por três subsistemas, espelhando as diferentes camadas dos sistemas inteligentes de
transportes: “recolha de dados” (estradas e recursos veiculares), “transferência de
dados” (telecomunicações e infraestrutura de dados), e “aplicações”. Estes
componentes, com equipamentos, interfaces e dados abertos, serão integrados e
disponibilizados para experimentação.

O transfer2Agro é um projeto de demonstração e disseminação de conhecimentos
científicos e tecnológicos produzidos no âmbito da I&DT desenvolvidos na CATAA,
associados à desidratação de produtos hortofrutícolas, com vista à promoção da sua
valorização económica pelas PME´s. Visa potenciar a introdução de inovação nas
empresas através da criação de novos produtos com maior valor acrescentado e de
novos processos para a sua valorização económica.

O LifeSciences ByCENTRO propõe o desenvolvimento de processos de transferência de
tecnologia ágeis e céleres, propõe e induz uma mudança para uma Proatividade dos
LifeSciences ByCENTRO: Valorização do Conhecimento em Ciências
Centros de I&D na valorização do conhecimento, e define uma abordagem diferenciada
da Vida
à transferência de tecnologia, que permitirá às empresas enveredar pela valorização de
conhecimento como estratégia de competitividade.

INTEGRA@TEC - Transferência de competências integradas e
geradoras de inovação empresarial na Região Centro

O INTEGRA @TEC visa potenciar, de forma eficiente e integrada, a transferência do
conhecimento científico e tecnológico da Universidade de Aveiro para o tecido
empresarial e de serviços da Região Centro, com o propósito de fomentar a inovação e
a endogeneização dos resultados de I&D existentes, através da integração, de
conhecimentos e tecnologias de ponta, nas soluções necessárias para melhorar o seu
desempenho e aumentar a sua sustentabilidade.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

23.832,50

46.555,00

83.211,00

202.910,85

56.833,00

16.238,00

35.120,00

287.062,06

288.555,59

514.704,55

204.662,11

369.724,03

288.184,45

213.123,88

286.228,67

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/11/14

2018/11/13

Portugal

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

2017/05/25

2019/05/24

Portugal

2017/06/29

2019/06/28

Portugal

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2019/05/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2019/06/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/02

2019/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/15

2019/05/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/27

2019/03/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2019/05/29

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

20.257,63

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

39.571,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

70.729,35

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

172.474,22

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

48.308,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

13.802,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

29.852,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

244.002,75

245.272,25

437.498,87

173.962,79

314.265,43

244.956,78

181.155,29

243.294,37

102

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0246-FEDER-000014

CENTRO-01-0246-FEDER-000015

CENTRO-01-0246-FEDER-000017

CENTRO-01-0246-FEDER-000020

CENTRO-01-0246-FEDER-000022

CENTRO-01-0247-FEDER-003266

CENTRO-01-0247-FEDER-003269

CENTRO-01-0247-FEDER-003343

CENTRO-01-0247-FEDER-003351

CENTRO-01-0247-FEDER-003385

CENTRO-01-0247-FEDER-003400

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
AERODINAMICA INDUSTRIAL

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

PCI - PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO, S.A.

ISA - INTELLIGENT SENSING ANYWHERE, S.A.

CHEM4PHARMA, LDA

ONE SOURCE, CONSULTORIA INFORMÁTICA LDA

SCIVEN, LDA

PICTONIO LDA

PLASTIMAGO-TRANSFORMADORA DE PLASTICOS
LDA

Nome da Operação | Operation Name

CentroAdapt

Resumo | Summary

O presente projecto visa referenciar a região enquanto líder nacional na mitigação e
adaptação às alterações climáticas através criação de novos produtos e serviços
resultantes de atividades de I&ID. Apresenta como missão o estabelecimento de uma
plataforma de inovação, aberta e inclusiva, que incorpore as competências necessárias
a uma eficiente e eficaz transferência de conhecimento científico e tecnológico para o
sector empresarial.

No Projeto FireProtect pretende-se desenvolver, testar e demonstrar vários sistemas de
proteção de pessoas e elementos expostos a incêndios. Estas ações, a par com ações de
FireProtect - Sistemas de proteção de pessoas e elementos críticos disseminação, irão envolver o máximo de potenciais interessados na utilização,
expostos ao fogo
produção e/ou comercialização das soluções FireProtect. Prevê-se a criação de uma
empresa spin-off que permita gerir os resultados obtidos garantindo um acesso
universal às soluções desenvolvidas.

INOV C 2020

LAB2FACTORY - Reforço da transferência de conhecimento
científico e tecnológico para as fileiras agro-alimentar e florestal

Parque de Ciência e Inovação - Creative Science Park

IMMO .: Smart Oil&Gas Platform - Installation, Monitoring and
Multi-Optimization

drugs2CAD .: Tratamento do cancro e da doença de Alzheimer: à
descoberta de novos fármacos

Mobitrust .: Secure Communications for Next-generation PPDR

MINI-COG .: Caldeira a biomassa com mini-cogeração

U.MAKE.ID

O projeto INOV C 2020 visa projetar a região enquanto referência nacional na criação de
novos produtos e serviços resultantes de atividades de I&D, através da consolidação um
Ecossistema de Inovação, aberto e inclusivo, incorporando uma oferta completa de
recursos, infraestruturas e dinâmicas, com apostas transversais e sectorialmente
orientadas para as necessidades específicas de cada projeto inovador e empreendedor.

O Projeto LAB2FACTORY tem como objetivo central transferir conhecimento científico e
tecnológico desenvolvido ao nível IPC, para a fileira agro-alimentar e florestal, no
âmbito do domínio de especialização inteligente da Região Centro, articulando o
potencial agrícola regional das referidas fileiras, com vista ao desenvolvimento de novos
produtos, assim como ao desenvolvimento de projetos de transferência de
conhecimentos e tecnologias.

A presente candidatura visa a conclusão do projeto “Parque de Ciência e Inovação Creative Science Park”, enquanto infraestrutura física de ciência e tecnologia apoiada
no Programa Operacional Regional do Centro 2007-2013 (Mais Centro), e orientada
para a promoção de fluxos de conhecimento e de tecnologias entre o Sistema Científico
e Tecnológico, o tecido empresarial e o mercado nacional e internacional.

--

--

--

--

--

InMouldLabel .: Incorporation of enhanced optical security devices
-in to injection moulded parts to validate authenticity

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

519.108,23

545.720,57

1.640.764,99

213.438,39

7.647.058,82

383.678,26

483.424,92

684.026,81

828.182,43

315.225,77

739.749,86

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

441.242,00

463.862,49

1.394.650,24

181.422,63

6.500.000,00

215.400,85

357.004,11

512.748,20

601.282,96

232.283,02

517.498,21

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/03

2019/07/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/18

2019/04/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/15

2019/05/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2019/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/06/03

2017/06/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2018/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-003441

CENTRO-01-0247-FEDER-003451

CENTRO-01-0247-FEDER-003460

CENTRO-01-0247-FEDER-003503

CENTRO-01-0247-FEDER-004126

CENTRO-01-0247-FEDER-004382

CENTRO-01-0247-FEDER-004800

CENTRO-01-0247-FEDER-004820

CENTRO-01-0247-FEDER-004902

CENTRO-01-0247-FEDER-005064

CENTRO-01-0247-FEDER-005300

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

RCSOFT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL POLISLIMPA .: Plataforma de Gestão da Limpeza Urbana e da
LDA
Recolha de Resíduos Sólidos

UBIWHERE LDA

WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A.

ACTIVE SPACE TECHNOLOGIES - ACTIVIDADES
AEROESPACIAIS, S.A.

CERÂMICA F. SANTIAGO, S.A.

LICÓBIDOS - FABRICO ARTESANAL DE LICORES, LDA

SoBo4TourExperiences .: Social Booking System for Tour
Experiences

WideMonitor .: Sistema de monitorização de espectro

AGVPOSYS .: Automated-Guided-Vehicle with innovative indoor
positioning system for the factory of the future

Valorização de resíduos em materiais cerâmicos com vista a uma
economia mais verde

Desenvolvimento de novos produtos alimentares com ginja e
enriquecidos com macroalgas

ALUMITÉRMICA - COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS Soluções de caixilharia alumínio com maior eficiência energética
ALUMINIO LDA
dos edificios

SALSICHARIA E FUMEIROS TRADICIONAIS DO ALTO
DO PAIVA LDA

STRA, LDA

BIOADVANCE-THE NEXT GENERATION, LDA

CERÂMICA DO VALE DA GÂNDARA S.A.

Investigação Analítica do Processo de Congelação de Enchidos
Fumados

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

Desenvolvimento de hardware e software para monitorização em
-tempo real da segurança e qualidade de frotas de veículos pesados

Desenvolvimento e validação de método analítico para controlo do
-processo produtivo

Desenvolvimento de uma metodologia de validação de uma nova
solução construtiva de isolamento térmico pelo exterior

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

604.205,82

432.478,95

793.439,16

855.867,61

12.900,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

417.131,50

318.272,64

521.782,42

627.601,56

9.675,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

11.250,00

15.000,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/01

2018/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/24

2018/08/23

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/14

2016/08/13

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

104

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-005308

CENTRO-01-0247-FEDER-005451

CENTRO-01-0247-FEDER-005539

CENTRO-01-0247-FEDER-005546

CENTRO-01-0247-FEDER-005567

CENTRO-01-0247-FEDER-005592

CENTRO-01-0247-FEDER-005751

CENTRO-01-0247-FEDER-005758

CENTRO-01-0247-FEDER-005837

CENTRO-01-0247-FEDER-005882

CENTRO-01-0247-FEDER-006009

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PERPÉTUA, PEREIRA & ALMEIDA, LDA

GAIPEAD - LDA

VALTER GONÇALVES - METALOMECÂNICA E
CONSTRUÇÃO LDA

VOLTEC, LDA

PLASTIMAGO-TRANSFORMADORA DE PLASTICOS
LDA

BIOTA - ESTUDOS E DIVULGAÇÃO EM AMBIENTE
LDA

TULAMOVE, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Desenvolvimento de metodologias de conceção e desenvolvimento
de produto orientado para cerâmica decorativa com base em
-sistemas 3D

Desenvolvimento de Coletor Solar Térmico Compacto

Sistema de escadas modulares

Desenvolvimento de um Gateway para ligar quadros elétricos de
controlo e automação à nuvem para telegestão

TireSafely - Desenvolvimento de um protetor de prumos das
estradas em pneu reciclado

BIOTA IMAGE - a inovação tecnológica no tratamento da imagem
ao serviço da biodiversidade

MoveScada

PIMPÃO DISTRIBUIÇÃO, PRODUTOS ALIMENTARES E Desenvolvimento de Bebidas Alcoólicas Inovadoras com base em
GINJA DE ÓBIDOS, LDA
Ginja e Licor de Ginja da região de Óbidos

CARTOGLOBO - TOPOGRAFIA E PROJECTOS LDA

GRANITOS NDRL, UNIPESSOAL LDA

CRITICAL KINETICS UNIPESSOAL LDA

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

Completagem (automática) de modelos digitais de superfície
-obtidas com UAV recorrendo a técnicas de fotogrametria terrestre

Consultoria em Investigação e Desenvolvimento Tecnológico

Desenvolvimento de uma aplicação inovadora, para sistemas
fotovoltaicos de autoconsumo e eficiência energética.

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.500,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

11.250,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.625,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/08

2016/09/07

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-006166

CENTRO-01-0247-FEDER-006367

CENTRO-01-0247-FEDER-007570

CENTRO-01-0247-FEDER-007613

CENTRO-01-0247-FEDER-008699

CENTRO-01-0247-FEDER-009031

CENTRO-01-0247-FEDER-009103

CENTRO-01-0247-FEDER-009146

CENTRO-01-0247-FEDER-009285

CENTRO-01-0247-FEDER-009413

CENTRO-01-0247-FEDER-009440

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PROCIFISC - ENGENHARIA E CONSULTADORIA, LDA

MAXDATA SOFTWARE S.A.

MATEREOSPACE, LDA

LOUSANI COSMÉTICA, LDA

CALÉ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Consultoria Especializada em I&DT: SMW SYSTEM

VALIdATA .: Validação e Demonstração da nova geração do
software CLINIdATA®

Desenvolvimento de sistema de posicionamento subaquático

Serviços de consultoria para Investigação e Desenvolvimento

PÃO DO MAR

ID - U SAFE .: Boia U-Safe ? investigação e desenvolvimento de
NORAS PERFORMANCE - COMÉRCIO INVESTIGAÇÃO
processos produtivos e componentes eletrónicos para otimização
E DESENVOLVIMENTO, UNIPESSOAL LDA
de dois modelos de boia de salvamento

VALENTE & RIBEIRO LDA

NUNO & AGNELO, LDA

F. V. RAÇÕES, LDA

CASAL & CARREIRA - BIOMASSA, S.A.

COOLFARM, S.A.

Desenvolvimento e implementação de um sistema para a gestão
do risco na Valente e Ribeiro, SA

Consultoria em Investigação e Desenvolvimento Tecnológico

Desenvolvimento de Portal Encomendas de Rações

Produção de óleos e extratos bioactivos a partir de resíduos da
exploração florestal

OptiGreen .: Desenvolvimento de métodos para otimização do
crescimento de plantas em ambiente controlado

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

543.268,77

20.000,00

20.000,00

20.000,00

2.647.865,36

18.014,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

897.350,45

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

351.774,73

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.839.125,47

13.510,50

15.000,00

15.000,00

15.000,00

550.746,32

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/12/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-009521

CENTRO-01-0247-FEDER-009703

CENTRO-01-0247-FEDER-009828

CENTRO-01-0247-FEDER-010010

CENTRO-01-0247-FEDER-010043

CENTRO-01-0247-FEDER-010221

CENTRO-01-0247-FEDER-010225

CENTRO-01-0247-FEDER-010445

CENTRO-01-0247-FEDER-010500

CENTRO-01-0247-FEDER-010605

CENTRO-01-0247-FEDER-010656

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

TUCAB - EXTRUSÃO DE TUBOS E VEDANTES, LDA

ROBOPLAN, LDA

JOÃO JORGE LARANJEIRO, UNIPESSOAL LDA

MGNT - APPS & CRAFTS, LDA

JFOH, LDA

LACTICÔA - LACTICÍNIOS DO CÔA, LDA

MATCH PROFILER - CONSULTADORIA E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LDA

QUIMIJUNO - PRODUTOS QUÍMICOS LDA

HEARTGENETICS GENETICS AND BIOTECHNOLOGY,
S.A.

OMNIDEA LDA

NAUTA - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA LDA

Nome da Operação | Operation Name

I&DT para a criação de perfil/palete em plástico/polímero
composto para armazenamento e acondicionamento de placas de
gesso

APSEHAL .: Automatização de Processos de Soldadura de
Estruturas Hiperestáticas em Ligas de Alumínio

Resumo | Summary

--

--

Aprender XXI .: Game-based m-learning para crianças em Jardim-de-infância

I&DT - MGNT

Sistema de Articulador Dentário Automatizado

Consultoria em investigação e desenvolvimento tecnológico

ASDARS .: Análise de Sentimentos sobre Dados Transacionais de
Redes Sociais

Solventes Alternativos - Safesol

--

--

--

--

--

OncoAlvo .: Inovação Tecnológica Otimizada para a Personalização
-da Terapia Oncológica

SpIM .: Soldadura por Impulso Magnético para união de materiais
dissimilares

NAUTA .: Convergência de Sistemas Inteligentes para a Gestão de
Edifícios

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

19.875,00

303.416,61

100.395,71

20.000,00

20.000,00

20.000,00

476.298,10

19.800,00

467.815,86

705.668,81

440.821,94

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

14.906,25

150.549,36

63.016,96

15.000,00

15.000,00

15.000,00

267.674,48

14.850,00

349.140,37

564.535,05

331.511,45

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/01

2019/05/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/29

2016/12/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/04

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-010702

CENTRO-01-0247-FEDER-010731

CENTRO-01-0247-FEDER-010745

CENTRO-01-0247-FEDER-010949

CENTRO-01-0247-FEDER-010959

CENTRO-01-0247-FEDER-010969

CENTRO-01-0247-FEDER-010991

CENTRO-01-0247-FEDER-011007

CENTRO-01-0247-FEDER-011069

CENTRO-01-0247-FEDER-011137

CENTRO-01-0247-FEDER-011190

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

DETRIGO - PADARIA PASTELARIA LDA

BITCLIQ, LDA

TRUST IT - CONSULTORIA E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, LDA

MAGNUM CAP - ELECTRICAL POWER SOLUTIONS,
LDA

IEQUALTECS, LDA

WATGRID, LDA

EQUIGERMINAL, S.A.

PERCEIVE3D, S.A.

DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS LDA

PLANO CULTIVO, LDA

ACTIVE AEROGELS, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Investigação Analítica do Processo de Congelação de Broa de Milho --

TransMonitor - Plataforma electrónica para apoio à gestão e
monitorização de contratos de transporte público de passageiros.

Affective Tour

DC1.0 .: DAM CHARGER v1.0 - Sistema Inteligente de Gestão da
Energia na Rede

--

--

--

RMPPrA-PeRA .: Métodos de Ressonância Magnética para Previsão
Precoce do Acastanhamento Interno de Pera Rocha e
-Amadurecimento de Produtos Hortofrutícolas

WINEGRID+ .: Smart Wine Grid Plus

NEV CHECK & EQUINEVIR .: NEV: A SIDA dos cavalos, seu
diagnóstico e terapêutica.

OpenNav .: OpenNav: Navegação em Cirurgia Ortopédica Aberta
usando Vídeo Intra-Operatório

Desenvolvimento de interface de comunicação para motores de
veiculos pesados

Desenvolvimento de uma estufa agrícola inteligente preparada
contra intempéries

AGIL .: AeroGel In Line

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

20.000,00

20.000,00

599.953,00

161.688,24

227.781,72

453.482,49

568.968,43

20.000,00

20.000,00

819.657,13

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

15.000,00

15.000,00

418.164,49

97.012,94

174.415,55

285.395,16

455.174,74

15.000,00

15.000,00

461.786,29

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/14

2019/08/14

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-011211

CENTRO-01-0247-FEDER-011229

CENTRO-01-0247-FEDER-011290

CENTRO-01-0247-FEDER-011309

CENTRO-01-0247-FEDER-011351

CENTRO-01-0247-FEDER-011368

CENTRO-01-0247-FEDER-011392

CENTRO-01-0247-FEDER-011399

CENTRO-01-0247-FEDER-011414

CENTRO-01-0247-FEDER-011486

CENTRO-01-0247-FEDER-011519

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

IMMUNETHEP, S.A.

POWERGRID, LDA

ISIDOVIAS - INVESTIMENTOS LDA

VESAM - ENGENHARIA, S.A.

GREENDET, LDA

MEDSIMLAB, LDA

TECNIFERTI, S.A.

BAIRRIMOLDES-FABRICA DE MOLDES CUNHOS E
CORTANTES LDA

CURTUMES AVENEDA LDA

DOMÍNIO DO LIGANTE - ARGAMASSAS
TRADICIONAIS PRÉDOSEADAS, LDA

WATT-IS, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

IMPT-PNV1 .: Vaccine for immunocompromised Host

EMC .: EMC (Energy Monitoring and Control)

ISI_StructuralFibre

BRIDE .: Painel Compósito com Rede Sensorial Integrada para
Tabuleiros de Pontes Mistas Aço-Betão - Composite Panel with
Integrated Sensorial Network for Steel Mixed Bridge Decks

BCAR .: Base concentrada para amaciador de roupa

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

IDMEDSIM .: Software de Casos Clínicos para Simuladores Médicos
de Alta-Fidelidade - Módulo Educativo em Doenças Infecciosas e
-Tropicais

FLYseed- Concepção e desenvolvimento de um equipamento de
sementeira para deposição de sementes envolvidas em
Preemoseed

--

AdvancedTOOLING .: Desenvolvimento de conjuntos de ferramenta
especiais com elementos de suporte de conformado de rigidez
-variável para aplicações em conformação de aços de alta
resistência.

HighLeather .: Desenvolvimento de artigos de couro com
desempenho elevado quanto à qualidade, valor acrescentado e
impacto ambiental

ECOINOVARG .: ECOINOVARG: Desenvolvimento de argamassas
técnicas através da utilização de matérias-primas naturais e
princípios ecossustentáveis

--

--

e-Mentor .: Designação: Virtual Energy Mentor for small businesses --

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

350.697,91

712.124,05

446.389,86

687.368,21

114.799,26

363.912,65

20.000,00

267.704,57

164.368,20

336.654,21

318.240,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

280.558,33

462.057,54

306.482,25

523.430,03

73.040,44

226.740,92

15.000,00

186.527,65

115.057,74

254.004,79

231.905,70

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/25

2019/05/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/02/26

2019/02/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/11

2016/12/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/01/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-013543

CENTRO-01-0247-FEDER-015452

CENTRO-01-0247-FEDER-015896

CENTRO-01-0247-FEDER-015974

CENTRO-01-0247-FEDER-016032

CENTRO-01-0247-FEDER-016098

CENTRO-01-0247-FEDER-016106

CENTRO-01-0247-FEDER-016110

CENTRO-01-0247-FEDER-016114

CENTRO-01-0247-FEDER-016119

CENTRO-01-0247-FEDER-016141

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PRIREV - EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS
TÉCNICOS LDA

PRIMEFIX - COLAS E ARGAMASSAS TÉCNICAS LDA

PROM BEAUTY, LDA

SERRIALU - SERRALHARIA CIVIL LDA

FIO BLUE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL LDA

VENTILÁQUA, S.A.

MARTINS & REIS - HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO LDA

AFERYMED, AFERIÇÃO E MEDIDAS LDA

CURTUMES FABRICIO, S.A.

COSVALINOX - INDÚSTRIA METALÚRGICA E
EQUIPAMENTOS, LDA

ARGACOL - TINTAS E VERNIZES S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

WhiteCoat - Desenvolvimento de um método de funcionalização de
peças de cutelaria com um revestimento branco produzido por
-PVD+PECVD

Desenvolvimento de uma solução de acabamento para sistema
ETICS com comportamento térmico melhorado

Desenvolvimento de produtos de saúde e cosmética

Estudos de integração de sistemas activos de ventilação e
sombreamento em caixilharia ? smart pack for windows

--

--

--

Investigação e desenvolvimento de novos materiais de construção
compostos por resíduos de negro de carbono resultantes do
-tratamento térmico de pneus usados.

VentilAqua Steri+ O3 Virus

Extintor Ultraleve - projeto de extintores mais leves

Referencial de Análise de Registos

SecondSkin ? Inovação em pele para vestuário

Concepção e Desenvolvimento de equipamento inovador para
armazenamento de Vinho

Otimização de revestimentos de pintura para aplicação em
argamassas térmicas e soluções de isolamento térmico pelo
exterior

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

18.245,45

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.800,00

20.000,00

20.000,00

19.500,00

12.905,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

13.684,09

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.850,00

15.000,00

15.000,00

14.625,00

9.678,75

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/21

2017/01/20

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/16

2017/02/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/16

2017/02/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/13

2017/02/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/11

2017/02/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/16

2017/02/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/02

2017/02/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/22

2017/01/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/28

2017/01/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/13

2017/02/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/09

2017/01/08

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-016145

CENTRO-01-0247-FEDER-016160

CENTRO-01-0247-FEDER-016229

CENTRO-01-0247-FEDER-016248

CENTRO-01-0247-FEDER-016312

CENTRO-01-0247-FEDER-016319

CENTRO-01-0247-FEDER-016329

CENTRO-01-0247-FEDER-016347

CENTRO-01-0247-FEDER-016827

CENTRO-01-0247-FEDER-016888

CENTRO-01-0247-FEDER-016920

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ENGISUPORTE , UNIPESSOAL LDA

Privado

BIOMIMETX,S.A.

MF - COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO DE CARNES,
LDA

SUSTENTAVELÁXIA PAPEL ESPECIAL LDA

SPACE LAYER TECHNOLOGIES, LDA

ISO-MAT - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

CROSS-PRO - COMPONENTES PARA MOTOCICLOS
LDA

ABEL JOÃO LOPES, UNIPESSOAL LDA

TEOREMAPERFIL LDA

ARTEBEL - ARTEFACTOS DE BETÃO S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Desenvolvimento e Caracterização de Painel Compósito Estrutural
-Leve

Avaliação das propriedades organolépticas e funcionais de azeite
enriquecido com extractos naturais de plantas

Caracterização e avaliação toxicológica do BMX-11 para fins de
certificação na US EPA

MF Salsicharia - Inovação

SUSTENTAVELÁXIA Papel Especial Vale I&D

Smart Air Quality Monitoring

MATISOPLUS

PPSL, Produção de Peças de Serie Limitada. Especificação de um
novo equipamento e implementação de um novo processo
produtivo.

Desenvolvimento de uma habitação inteligente e móvel

Bioclim-Solutions: desenvolvimento de uma solução inovadora de
Arquitetura Bioclimática para habitações singulares e coletivas

I&DT para o desenvolvimento de soluções para a produção de
blocos térmicos adequados ao padrão Passive House

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

20.000,00

15.000,00

13.035,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

15.000,00

11.250,00

9.776,25

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

11.250,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/13

2017/02/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/12

2017/02/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/27

2017/01/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/12

2017/02/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/18

2017/02/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/13

2017/02/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/17

2017/02/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/11

2017/02/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/12

2017/03/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/08

2017/04/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/12

2017/04/11

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-016946

CENTRO-01-0247-FEDER-016994

CENTRO-01-0247-FEDER-017010

CENTRO-01-0247-FEDER-017015

CENTRO-01-0247-FEDER-017051

CENTRO-01-0247-FEDER-017096

CENTRO-01-0247-FEDER-017107

CENTRO-01-0247-FEDER-017132

CENTRO-01-0247-FEDER-017138

CENTRO-01-0247-FEDER-017193

CENTRO-01-0247-FEDER-017196

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

VOZ DA NATUREZA, LDA

CRUZ-PELE DE LUIS FILIPE PEREIRA CRUZ,
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COUROS, LDA

INDEST-INDUSTRIA DE ETIQUETAS ESTAMPADAS
LDA

CIVIFRAN, CONSTRUÇÕES LDA

AGRIKPRODUCTS, S.A.

CBRA GENOMICS, S.A.

CONSTÁLICA - ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO
METÁLICOS S.A.

SOFF-SOCIEDADE FABRICO DE FRIO, LDA

Provide Evolution - Lda

JOSÉ TEIXEIRA - COMÉRCIO DE CARNES LDA

EQUIGERMINAL, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

AROMAFUNGI - Desenvolvimento e otimização de Substratos
Aromatizados para produção de cogumelos nativos com aroma,
sabor e textura distintos.

SafeLeather - Couro para calçado de criança

Valorização do papel siliconado sobrante da produção de
autocolante

Desenvolvimento de perfis de madeira para uma reabilitação
inteligente e de desempenho superior de caixilharias

Módulo Contentor Do It Yourself

ipELSIE .: ipELSIE: proteger, valorizar e explorar a marca ELSIE

Desenvolvimento de um mecanismo de seguimento solar para
painéis fotovoltaicos.

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico de um conjunto de
produtos de refrigeração, conforme a Diretiva Baixa Tensão

Smart Parking Web Platform

Enchidos Tradicionais sem Fumeiro

Equinevir .: Uma cura para a SIDA dos cavalos

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

19.650,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

97.800,00

20.000,00

10.280,00

20.000,00

20.000,00

95.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

14.737,50

15.000,00

15.000,00

15.000,00

48.900,00

15.000,00

7.710,00

15.000,00

15.000,00

47.500,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/06

2017/04/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/06

2017/04/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/13

2017/04/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/30

2017/03/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/08

2017/04/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/19

2017/03/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/27

2017/04/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/20

2017/04/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/15

2017/03/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-017547

CENTRO-01-0247-FEDER-017555

CENTRO-01-0247-FEDER-017562

CENTRO-01-0247-FEDER-017577

CENTRO-01-0247-FEDER-017580

CENTRO-01-0247-FEDER-017590

CENTRO-01-0247-FEDER-017642

CENTRO-01-0247-FEDER-017646

CENTRO-01-0247-FEDER-017657

CENTRO-01-0247-FEDER-017692

CENTRO-01-0247-FEDER-017693

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CERFUNDÃO - EMBALAMENTO E
COMERCIALIZAÇÃO DE CEREJA DA COVA DA BEIRA
LDA

YDIGITAL MEDIA, S.A.

INGENIARIUS, LDA

Nome da Operação | Operation Name

CMeC .: Cereja do Fundão confitada com mel e carqueja como
promotora da saúde

GeoPass

STOP .: Seguranças robóTicos coOPerativos

TEANDM - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATERIAIS SmartEdge .: Sm@rt Edge - Desenvolvimento de Ferramentas
S.A.
Inteligentes

MECALBI - ENGINEERING SOLUTIONS, LDA

WEADD LDA

VENTILÁQUA, S.A.

TREAT U, S.A.

PRIMEFIX - COLAS E ARGAMASSAS TÉCNICAS LDA

HOTELCRACY SOFTWARE, LDA

XSEALENCE - SEA TECHNOLOGIES S.A.

Desenvolvimento de dois novos produtos

DEMO EXP

DEMO@POLYFENTON .: Demonstrador de sistemas catalíticos de
suporte polimérico para o processo Fenton.

ODD4PEGASEMP .: Aplicação do PEGASEMP no tratamento de
doenças raras - terapia curativa do mesotelioma maligno

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

EFTM (Ecological and Functional Technical Mortars) .: EFTM Argamassas Técnicas Ecológicas e Funcionais para Revestimentos e -Pavimentos Sustentáveis e Personalizáveis

Hotelcracy Apps .: Hotelcracy Apps - Sistema integrado de serviços
-para o setor do alojamento

SeaITall .: SeaITall - Sistema para Gestão Integrada de Pescas

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

412.426,67

20.000,00

541.508,39

867.915,41

19.800,00

239.689,06

396.289,39

572.851,59

356.009,69

656.841,83

667.540,06

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

295.351,07

15.000,00

403.602,94

615.461,15

14.850,00

147.574,96

264.360,55

426.897,71

249.382,48

484.191,15

503.924,49

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/13

2017/07/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/03

2017/06/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/04

2018/03/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/07/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2018/12/29

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-017698

CENTRO-01-0247-FEDER-017711

CENTRO-01-0247-FEDER-017728

CENTRO-01-0247-FEDER-017750

CENTRO-01-0247-FEDER-017785

CENTRO-01-0247-FEDER-017800

CENTRO-01-0247-FEDER-017808

CENTRO-01-0247-FEDER-017815

CENTRO-01-0247-FEDER-017823

CENTRO-01-0247-FEDER-017842

CENTRO-01-0247-FEDER-017942

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

HEARTGENETICS GENETICS AND BIOTECHNOLOGY,
S.A.

EXATRONIC, LDA

FEEDZAI - CONSULTADORIA E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA, S.A.

SENTILANT - CONSULTORIA E INOVAÇÃO, LDA

BEYOND VISION - SISTEMAS MÓVEIS AUTÓNOMOS
DE REALIDADE AUMENTADA, LDA

CBRA GENOMICS, S.A.

MICROIO - SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA LDA

ACTIVE AEROGELS, LDA

RI-TE RADIATION IMAGING TECHNOLOGIES, LDA

VOZ DA NATUREZA, LDA

PICADVANCED, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

DNArterialDECODER .: Abordagem integradora de dispositivos
médicos para a avaliação de biomarcadores genéticos com
utilidade clínica na hipertensão arterial e doença cardiovascular
estabelecida

CityAction .: Plataforma tecnológica integrada para operação de
cidades inteligentes

InsightZai .: Machine Learning Modeling for Powerful Insights

RISK.IT .: RISK.IT - Previsão de risco contínua no contexto
operacional

PRIVACITIES .: Arquitetura de Ciber-Segurança para Aplicações
Crowd-Sensing Móveis Seguras, Preservando Privacidade e
Fidedignas para Cidades Inteligentes

In2Genome .: In2Genome: abordagem integradora no diagnóstico
de doenças genéticas

SEI .: Demonstração do Sistema de Estacionamento Inteligente

AerogelDustFree .: Aerogel para aplicações espaciais ISO8 sem
libertação de partículas

EasyPET .: EasyPET - PET pré-clínico de alto desempenho com
método simples de aquisição

Truflavours .: As trufas e os seus aromas

HeatIT .: Heat Management In Highly Sense Optoelectronic
Circuitry

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

403.185,11

546.967,99

1.710.416,20

331.914,81

682.176,48

972.996,22

508.517,73

702.650,34

715.618,24

517.804,09

933.361,86

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

260.927,73

374.631,09

1.266.653,17

244.619,32

495.232,15

716.035,69

308.039,66

533.288,23

531.507,74

372.077,04

595.702,27

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/04/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/03/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2018/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/01

2020/02/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-017948

CENTRO-01-0247-FEDER-017956

CENTRO-01-0247-FEDER-017958

CENTRO-01-0247-FEDER-018023

CENTRO-01-0247-FEDER-018231

CENTRO-01-0247-FEDER-018356

CENTRO-01-0247-FEDER-018398

CENTRO-01-0247-FEDER-018404

CENTRO-01-0247-FEDER-018411

CENTRO-01-0247-FEDER-018541

CENTRO-01-0247-FEDER-018548

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INTELLICARE - INTELLIGENT SENSING IN
HEALTHCARE, LDA

CERAMED COATINGS, S.A.

SENSING FUTURE TECHNOLOGIES, LDA

Nome da Operação | Operation Name

GameAAL .: Gamification supporting Active and Assisted Living

Privado

LITOFISH, LDA

Privado

PCTS - INTELLIGENT SPACES, LDA

BARUFIL, LDA.

ITOOLGEST LDA

--

Dental Blast .: Desenvolvimento de revestimentos antibacterianos
-à base de biovidros para implantes dentários.

ROSE .: ROSE - RObot Sensing for tele-Ecography

MAEIL, INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING, LDA SPC-Depot .: Smart Parking Container DEpot

TERRAPRIMA - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

Resumo | Summary

--

--

Viabilidade da adubação espacialmente diferenciada das Pastagens
-Semeadas Biodiversas numa exploração agrícola da Cova da Beira

TratVinhaça - valorização da vinhaça por digestão anaeróbia

Preparação de Polvo

Congelação de Torresmos

Desenvolvimento e caracterização de divisórias manobráveis
automatizadas

--

--

--

--

RodaMais - Otimização Inteligente e Valorização Final das Rodas de
-Bicicleta

Desenvolvimento de armario inteligente Store-O-Matic

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

541.887,78

137.490,41

1.045.439,94

88.272,21

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

386.685,21

103.117,81

746.979,55

60.625,22

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/13

2017/12/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/05

2017/07/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/09

2017/06/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/10

2017/06/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/07

2017/06/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/12

2017/07/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/10

2017/06/09

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-018664

CENTRO-01-0247-FEDER-018667

CENTRO-01-0247-FEDER-018873

CENTRO-01-0247-FEDER-018922

CENTRO-01-0247-FEDER-018935

CENTRO-01-0247-FEDER-019001

CENTRO-01-0247-FEDER-019022

CENTRO-01-0247-FEDER-019035

CENTRO-01-0247-FEDER-019083

CENTRO-01-0247-FEDER-019157

CENTRO-01-0247-FEDER-019163

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CHEMZY - TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOQUÍMICA
LDA

VISA OESTE, COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
SEGURANÇA LDA

AM - ALFREDO MARQUES, S.A.

ARQUIJARDIM, S.A.

CARTIG, CARTÃO E ARTIGOS PARA EMBALAGEM LDA

FERCOMACESS LDA

SOFT SKILLS - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA DE
GESTÃO, LDA

ARMANDO JOSÉ RODRIGUES, UNIPESSOAL LDA

NGPORTUGAL LDA

BTS - BIOTECHNOLOGY AND SENSING FOR FOOD
SAFETY AND HEALTH, LDA

CASA AGRÍCOLA FRANCISCO ESTEVES LDA

Nome da Operação | Operation Name

Conceção e Desenvolvimento de Suportes Poliméricos como
veículos de produtos de manutenção industrial

Desenvolvimento de uma cortina corta-fogo

Desenvolvimento de fechadura eletrónica com comunicação RF

SmartManagement4Gardens ? Dispositivo para gestão inteligente
e de precisão para espaços verdes

Avaliação de desempenho dos componentes de cartão em
embalagens

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

Desenvolvimento de um sistema inovador de montagem rápida de
-apoios de suspensão de tetos falsos ? rígidos e antivibráticos

Investigação e desenvolvimento de componente de visualização de
-dados de competências

Investigação e Desenvolvimento de Componente de Inteligência do
-CADmeter

Piranha ID

FungiExtract - Desenvolvimento de Extratos de Carpóforos e
Micélio de Diferentes Espécies de Cogumelos

--

--

Investigação e Desenvolvimento de Bebidas Destiladas Inovadoras
-com base em produtos naturais e endógenos de Serra da Estrela

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

19.350,00

17.500,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.500,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

14.512,50

13.125,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.625,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/03

2017/06/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/23

2017/06/22

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/04

2017/06/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/28

2017/06/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/10

2017/06/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/22

2017/06/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/23

2017/11/22

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/13

2017/12/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/13

2017/07/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/30

2018/06/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/02

2017/06/01

Portugal

116

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-019973

CENTRO-01-0247-FEDER-021945

CENTRO-01-0247-FEDER-022025

CENTRO-01-0247-FEDER-022250

CENTRO-01-0247-FEDER-022261

CENTRO-01-0247-FEDER-022279

CENTRO-01-0247-FEDER-022344

CENTRO-01-0247-FEDER-022358

CENTRO-01-0247-FEDER-022370

CENTRO-01-0247-FEDER-022390

CENTRO-01-0247-FEDER-022408

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

OMNIDEA LDA

LIGHTENJIN II - INDUSTRIA DE ILUMINAÇÃO, LDA

NARCISO DIAS & FILHOS LDA

MATECHNICS - MASTER TECHNOLOGY SOLUTIONS,
LDA

FINDSTER TECHNOLOGIES, S.A.

POLIBOX - INDÚSTRIA DE POLIESTIRENOS LDA

WEBDISPLAY - CONSULTING, LDA

CURTUMES AVENEDA LDA

TAKE THE WIND - LDA

Oceano Fresco Unipessoal, Lda

SOFTCOURO - COMÉRCIO DE COUROS E PELES LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

ENERGON .: Sistema catalítico para produção de gás de sintese por
-redução electroquímica de CO2 e processo que o utiliza

LIGHT_RESEARCH .: REFORÇO DAS COMPETÊNCIAS E
CAPACIDADES INTERNAS DA LIGHTENJIN II NA ÁREA DE I&D

--

Enriquecimento de farinha de peixe com microalgas produzida em
-biorreator

Desenvolvimento de módulo digital para leitura de Termistores

Desenvolvimento e optimização dos processos de produção do
Findster

Blocos de poliestireno expandido com incorporação de perfis
metálicos: desenvolvimento de solução para lajes aligeiradas

ESI .: Enterprise Service Intelligence

BioProFoot ? Desenvolvimento de couro-moda biodegradável

Body Interact em ambiente pré-hospitalar

--

--

--

O projeto ESI visa desenvolver uma plataforma inteligente e adaptativa que permita de
forma integrada com o sistema de software empresarial a gestão e monitorização endto-end de processos de negócio. Para tal criar-se-ão mecanismos baseados em Process
Mining, Data Mining, BigData e Machine Learning

--

--

Promovido pela Oceano Fresco, o projeto SEMEAR contribui para o desenvolvimento
SEMEAR .: Desenvolvimento de um programa de melhoramento
pioneiro de um programa de melhoramento seletivo de *Ruditapes decussatus*
seletivo de *Ruditapes decussatus* (Amêijoa-Boa) e otimização
(Amêijoa-Boa) e otimização das suas condições de produção numa maternidade de altodas condições de produção numa maternidade de alto-rendimento
rendimento, inovando no setor da aquicultura de bivalves.

SoftInov - Desenvolvimento de processos que garantam inocuidade
-química

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

49.987,72

445.690,66

20.000,00

20.000,00

15.000,00

20.000,00

630.883,83

15.000,00

20.000,00

512.839,68

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

24.993,86

269.232,22

15.000,00

15.000,00

11.250,00

15.000,00

430.045,84

11.250,00

15.000,00

304.163,75

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/06

2018/11/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2019/09/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/08

2018/06/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/10

2017/12/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/03

2018/01/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/12

2018/01/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/30

2017/09/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/17

2018/01/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/17

2017/12/16

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-022419

CENTRO-01-0247-FEDER-022618

CENTRO-01-0247-FEDER-022657

CENTRO-01-0247-FEDER-022928

CENTRO-01-0247-FEDER-022957

CENTRO-01-0247-FEDER-022968

CENTRO-01-0247-FEDER-022978

CENTRO-01-0247-FEDER-022985

CENTRO-01-0247-FEDER-022994

CENTRO-01-0247-FEDER-023152

CENTRO-01-0247-FEDER-023233

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FLORIANO & FILHO, UNIPESSOAL LDA

INNERE RUI VIEGAS - SISTEMAS DE DIVISORIAS
UNIPESSOAL LDA

FARMACIA SAUDE LDA

KEMI - PINE ROSINS PORTUGAL, S.A.

RECEITUÁRIUM LDA

WESTFIELD TECHNOLOGIES - PRODUTOS E
TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS LDA

INDUMAPE - INDUSTRIALIZAÇÃO DE FRUTA S.A.

MUNDIFER ENGENHARIA, UNIPESSOAL, LDA

TECHSENSYS- CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, LDA

INVOKE TECHNOLOGIES, UNIPESSOAL LDA

ENFORCE - ENGENHARIA DA ENERGIA S.A.

Nome da Operação | Operation Name

StraigthPine

Desenvolvimento de uma box de compartimentação interior com
requisitos técnicos diferenciados

eLabeling 4 pharmacy 2020

Estudo de novos produtos baseados em monómeros terpénicos
para aplicação na área de adesivos e área alimentar.

Receituarium Vale I&D

BioCOV- Redução dos teores de COV em efluentes gasosos com
recurso ao bioaumento

ValSulf@Indumape - Valorização do dióxido de enxofre resultante
do processo de dessulfitação de mostos amuados

Consultoria em atividades de I&D para o desenvolvimento de
vigotas que visam substituir os elementos de suporte correntes
(betão armado) utilizados em pavimentos.

Sensores IoT

INSTAGRI - Intelligent Cloud Based Environment for Precision
Agriculture using Remote Sensing Technology .: Software dedicado
ao setor agrícola que permite o desenvolvimento de uma aplicação
web com s

NIDI TSH .: Núcleo de IDI para Tecnologias Solares e Hídricas

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

O projeto proposto tem como objetivo o desenvolvimento do INSTAGRI, um sistema
altamente inovador que permitrá ao setor da industria agro-alimentar assegurar a
produtividade pela via da implementação de mecanismos de agricultura de precisão
promovendo a integração com as TIC e a sustentabilidade.

Criação de um Núcleo de IDI para reforço das competências internas de ID no campo
das energias renováveis (solar e hídrica). As áreas prioritárias estão associadas à
eficiência na produção e consumo de energia, à mobilidade elétrica e às redes
inteligente de energia.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.500,00

498.354,15

391.353,71

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.625,00

323.208,37

195.676,86

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/10

2018/01/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/17

2017/12/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/17

2018/01/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/17

2017/12/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/17

2017/12/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/18

2018/07/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/13

2018/07/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/22

2018/07/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/22

2017/12/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/12/01

2019/11/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/25

2019/01/24

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-023234

CENTRO-01-0247-FEDER-023304

CENTRO-01-0247-FEDER-023424

CENTRO-01-0247-FEDER-023448

CENTRO-01-0247-FEDER-023687

CENTRO-01-0247-FEDER-023696

CENTRO-01-0247-FEDER-023804

CENTRO-01-0247-FEDER-023886

CENTRO-01-0247-FEDER-023893

CENTRO-01-0247-FEDER-023947

CENTRO-01-0247-FEDER-023990

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Plataforma multicanal de aquisição de serviços e/ou produtos centrada no consumidor
INNOVATION MAKERS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA INMBankingMCS360 .: Plataforma multicanal de serviços bancários que acompanhe a evolução do mercado e apresente informação relevante, customizada
EM INOVAÇÃO , LDA
orientada ao cliente
para cada individuo, estrategicamente adaptada a cada canal e ao fluxo informativo
entre canais como o Banco, parceiros e utilizador.

MULTIVISION - CONSULTORIA EM
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, LDA

FINDFRESH S.A.

ECOLOGAL-PRODUTOS QUIMICOS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA

OMNIDEA LDA

MATERA, LDA

SINMETRO - SISTEMAS DE INOVAÇÃO EM
QUALIDADE E METROLOGIA LDA

CEV, S.A.

VESAM - ENGENHARIA, S.A.

LYNX ADVANCED COMPOSITES, LDA

IDEIAS & DETALHES, LDA

I&D de protótipo funcional de plataforma de Planeamento e Otimização de Redes 5G
OptiNET - 5G .: Plataforma de Planeamento e Otimização de Redes Heterogéneas, independente do hardware e software, acessível em todo o mundo, com
5G Heterogéneas em ambiente Cloud
gestão optimizada num contexto de Big Data em ambiente Cloud que contribui para
soluções 5G SON inovadoras e de elevado valor industrial.

FindFreshR&D .: Investigação e Desenvolvimento aquícola na
FindFresh

Ecosalt .: Ecoinovação na produção de aditivos salinos para a
indústria de curtumes

MAPLE .: Motores Autopressurizados para Lançadores Espaciais

AdvancedCoating .: Revestimentos avançados para dispositivos
médicos - Advanced coatings for biomedical devices

Projeto-MSA

AlterBlad .: Desenvolvimento de um portefólio de novos
biofungicidas tendo como base o princípio activo BLAD

VESAM I&D+i .: Reforço de competências e capacidades internas
em actividades de I&D+i

A FindFresh, S.A. (FF) é pioneira a nível Nacional em aquicultura RAS de enguias
aquicultura. Com este projeto pretende constituir um Núcleo de I&D capacitando-se
desta forma de RH e equipamentos para levar a cabo a sua estratégia de I&D,
melhorando o setor e o posicionamento no mercado.

O Projeto EcoSalt centra-se no desenvolvimento de um equipamento que permita tratar
/ purificar salmouras, eliminando a matéria orgânica que estas possuem e desinfetandoas. Os produtos salinos gerados terão potencial de utilização na indústria de curtumes.

O projecto MAPLE - Motores AutoPressurizados para Lançadores Espaciais abre uma
nova etapa do posicionamento empresarial da Omnidea e da diversificação das
capacidades instaladas na região CENTRO, colocando-nos na vanguarda em Portugal na
criação de tecnologia para o acesso ao Espaço.

O presente projecto pretende criar tecnologia para o mercado biomédico, possibilitando
à empresa MATERA estender o seu portfolio de produtos/serviços. Neste caso, os
nanorevestimentos antimicrobianos serão utilizados para revestir pensos e cateteres
venosos centrais.

Este projeto visa criar o módulo ACCEPT-MSA, para a gestão dos estudos de MSA na
indústria, em particular do setor automóvel e certificada pela ISO/TS 16949, ligando
equipamentos a bases de dados e a ferramentas/algoritmos de rastreabilidade e
tratamento estatístico de dados em tempo real.

A CEV, SA é detentora de patentes sobre a proteína BLAD para uso na produção de
fungicidas agrícolas. Os objectivos deste projecto são: melhorar a eficiência do produto,
(para aplicação em novos mercados e redução do seu custo) e criar novos produtos
especialmente dirigidos à agricultura biológica.

O actual projecto pretende reforçar e capacitar o Núcleo de I&D da VESAM, criado em
2014, com três novos técnicos altamente qualificados, equipamento técnico-científico,
software e novas instalações, para o desenvolvimento de novos
processos/produtos/serviços para estrutura metálica.

O projeto Lynx eMTB (electric Mountain Bike Frame) consiste no desenvolvimento de
LYNX eMTB .: Desenvolvimento de um quadro compósito para uma um protótipo de um quadro de bicicleta de montanha elétrica com características
bicicleta de montanha eléctrica
inovadoras com base no processo de transferência de resina a alta pressão (HP-IRTM) e
ao entrelaçamento de fibras num macho (Braiding)

LIT .: Light In Tiles

O projeto visa o desenvolvimento de elementos de pavimento e revestimento
cerâmicos com iluminação RGB LED integrada e com instalação simplificada, tipo
?lego?, que comunicam entre si, permitindo corporativamente programar efeitos com
aplicações multifuncionais da cerâmica em áreas antes interdita.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

969.552,63

746.802,19

226.546,84

254.560,59

762.831,02

478.760,16

203.132,57

248.709,96

147.823,78

638.973,68

293.983,15

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

622.747,28

517.402,91

113.273,42

178.192,41

610.264,82

383.008,13

162.506,06

148.889,76

73.911,89

511.178,94

196.476,22

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/03

2018/10/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/02

2019/10/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/17

2019/11/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-024039

CENTRO-01-0247-FEDER-024071

CENTRO-01-0247-FEDER-024073

CENTRO-01-0247-FEDER-024078

CENTRO-01-0247-FEDER-024083

CENTRO-01-0247-FEDER-024137

CENTRO-01-0247-FEDER-024144

CENTRO-01-0247-FEDER-024301

CENTRO-01-0247-FEDER-024326

CENTRO-01-0247-FEDER-027751

CENTRO-01-0247-FEDER-027798

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ACTIVE SPACE TECHNOLOGIES - ACTIVIDADES
AEROESPACIAIS, S.A.

ADSTIV MEDIA, LDA

MAKERTECH, UNIPESSOAL LDA

KINETIKOS - DRIVEN SOLUTIONS LDA

DOMATICA - GLOBAL SOLUTIONS, S.A.

MONITAR LDA

SENSING EVOLUTION, LDA

LUZ COSTA & RODRIGUES LDA

EMBRACEGADGET - LDA

JPAIVA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA

REFLECTHERM, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O projecto ADVANSS visa fomentar competências internas em design e optimização de
ADVANSS .: Advanced Additive Manufacturing for High-Recurrence componentes em fabricação aditiva para aplicações de elevada recorrência na indústria
Satellites
espacial, com o apoio da multinacional alemã OHB System AG na definição de requisitos
e apoio à posterior comercialização.

Adsapptive .: Adaptive Business Intelligence for Digital Marketing

PolyWaste4Road .: Valorização de Resíduos Poliméricos em
protetores de prumos de estradas

O Adsapptive propõe-se à I&D de uma plataforma de monitorização inteligente, gestão
e apoio à decisão em tempo real, para marketeers no contexto de marketing digital de
afiliados. Inclui mecanismos de distribuição otimizada de campanhas a consumidoresalvo e afiliados, e de deteção de fraude.

O presente projeto propõe a valorização de resíduos com elevadas quantidades de
materiais poliméricos reciclados, num novo material o PolyWaste e num protetor de
prumos de estrada o PolyWaste4Road, funcionalmente e mecanicamente otimizado
para absorção de impactos, de baixo custo e fotoluminescente.

KINETICOS VISION .: KINETIKOS VISON, sistema revolucionário para KINETIKOS VISON, sistema revolucionário para diagnóstico imersivo e suporte à decisão
diagnóstico imersivo e suporte à decisão clínica em fisioterapia.
clínica em fisioterapia.

VASTCLOUD - Domatica IOT Framework and Industry 4.0 .:
Domatica é a criadora e proprietária da plataforma
iDomFramework, uma plataforma robusta e prática para a
monitorização e controlo remoto, que en

SmartMONITARSense .: Criação de protótipos para monitorização
de requisitos ambientais, tais como: ar; ruído; parâmetros
meteorológicos; qualidade ambiental interior e água.
Desenvolvimento de platafo

EVOLLU .: EVOLLU - Experiências Auditivas Melhoradas.

LDPWood .: Composite materials for low density parts with wood
fiber reinforcements

ByAR DC .: ByAR Design Center

A Domatica pretende desenvolver uma nova plataforma a Domatica IoT Framework,
permitindo a integração da mesma diretamente no hardware de fabricantes; a criação
de 4 postos de trabalhos e o alcance de uma intensidade de exportação de 66% em
2020.

Projeto de investigação assente no desenvolvimento de equipamentos tecnológicos
inovadores e sistemas automáticos de suporte à gestão e decisão no domínio da
monitorização ambiental.

Plataforma integradora e inteligente que permita testar e melhorar a experiência de
audição de voz e de música, configurar remotamente aparelhos auditivos e adaptá-los a
diferentes ambientes para uma experiência de audição superior e a melhoria da
qualidade de vida.

O projeto LDPWood, denominado como ?Composite materials for low density parts
with wood fiber reinforcements?, consiste no desenvolvimento de um polímero
compósito que irá resultar em produtos/componentes poliméricos de elevado valor
acrescentado.

O projeto ByAR DC tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma
agregadora de conteúdos que irá permitir a produção e gestão de conteúdos de RA, dos
equipamentos que servem de interface com tecnologias interativas, bem como a
interoperabilidade entre frameworks de desenvolvimento de RA.

O presente projeto foca-se na valorização de resíduos, resultantes da transformação de
Utilização de resíduos industriais para reforço de betões estruturais perfis metálicos numa metalomecânica, através da sua incorporação em betões e
consequente aumento do seu desempenho mecânico.

Desenvolvimento de um processo de selagem dos bordos de
mantas de isolamento térmico refletivo

O projeto de desenvolvimento de um processo para selar os bordos de mantas de
isolamento térmico com base em camadas refletivas pretende ultrapassar os problemas
identificados com a falta de estanquidade destes produtos, melhorando a sua
durabilidade e eficiência.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.282.217,28

417.096,02

227.093,60

407.295,93

577.878,46

315.018,16

307.757,03

435.369,70

537.009,52

20.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

834.796,97

296.944,37

162.960,76

261.600,54

374.296,90

249.534,88

238.147,80

342.775,96

358.572,63

15.000,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/22

2019/11/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/03/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/16

2019/10/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/15

2019/07/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/15

2019/07/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/03

2018/08/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/02

2018/09/01

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0247-FEDER-027826

CENTRO-01-0247-FEDER-027834

CENTRO-01-0247-FEDER-027860

CENTRO-01-0247-FEDER-027875

CENTRO-01-0247-FEDER-027900

CENTRO-01-0247-FEDER-027903

CENTRO-01-0247-FEDER-027934

CENTRO-01-0247-FEDER-028007

CENTRO-01-0247-FEDER-032697

CENTRO-01-0249-FEDER-000483

CENTRO-01-0249-FEDER-007034

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

TECNOVITE-INDUSTRIA DE ESFEROVITE LDA

Nome da Operação | Operation Name

Desenvolvimento de poliestireno expandido com propriedades
mecânicas melhoradas

Resumo | Summary

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de poliestireno expandido com
propriedades mecânicas superiores às atualmente existentes, permitindo alargar o
âmbito de aplicação do material, particularmente em abobadilhas para pavimentos e
coberturas de edifícios e blocos de enchimento para aterros.

O principal objetivo é o desenvolvimento de especialidades químicas para a fase de
PRODYALCA - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS Prody4Leather ? Desenvolvimento de especialidades químicas para processamento da pele designada ?recurtume?, com a preocupação de acompanhar
LDA
o processamento da pele
duas tendências de mercado: produção sustentável / economia circular e integração de
processos no âmbito da indústria 4.0.

CHEMDESK - CONSULTING, UNIPESSOAL LDA

OLEOTORRES, LDA

CEFORCIVIL - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA

WEADD LDA

DECRIATIVOS , S.A.

BSIM2 - BIOMOLECULAR SIMULATIONS, S.A.

BSIM2 - BIOMOLECULAR SIMULATIONS, S.A.

MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.

PINEWELLS S.A.

MICROTEST

OleoCurt ? Desenvolvimento de gorduras para lubrificação do
couro

Wearable4Safety

IP EXP .: IP EXP - IP Rights for EXP extraction device

Conceção e desenvolvimento de sistema modular para a
construção de estruturas tridimensionais habitacionais
personalizáveis (tipo bungalows)

TERAPI1 .: Protecção dos direitos de Propriedade Intelectual de
novos agentes terapêuticos contra doenças amilóides de
transtirretina

TERAPI2 .: Protecção dos direitos de Propriedade Intelectual de
novos agentes terapêuticos contra doenças amilóides de
transtirretina: tecnologia AT40.

E4 Roads

Chip Cleaning Process

Pretende-se avaliar, investigar e desenvolver uma metodologia analítica que permita
avaliar, de forma precisa, a eficácia da substância ou substancias conservantes em
produtos de saúde, bem como se a sua concentração é a menor possível para uma igual
inibição dos microrganismos patogénicos críticos.

O objetivo do presente projeto, designado OleoCurt é o desenvolvimento de uma gama
de gorduras para curtumes, emulsionadas ou emulsionáveis em água, com capacidade
de penetração e fixação na estrutura fibrosa da pele, lubrificando-a.

Investigar novas formas de incorporar tecnologias utilizáveis (wearables), sensorização
e maior capacidade preventiva nos serviços de SST - Saúde e Segurança no Trabalho.

--

O projeto foca-se na avaliação de oportunidades de I&D e subsequente implementação
de recomendações de curto prazo, identificadas no âmbito do diagnóstico efetuado,
relacionadas com o desenvolvimento de um sistema modular para a construção de
estruturas tridimensionais habitacionais personalizáveis.

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

93.548,08

20.000,00

48.768,66

50.000,00

2.027.473,61

504.116,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

46.774,04

15.000,00

24.384,33

25.000,00

1.115.110,49

277.263,80

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/14

2018/09/13

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/09

2018/09/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/18

2018/09/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/09

2018/09/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/08

2018/09/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/12

2020/05/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/07

2018/09/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/20

2019/05/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2020/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/22

2016/03/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0249-FEDER-014644

CENTRO-01-0249-FEDER-014897

CENTRO-01-0249-FEDER-015025

CENTRO-01-0249-FEDER-015117

CENTRO-01-0249-FEDER-015163

CENTRO-01-0249-FEDER-015203

CENTRO-01-0249-FEDER-018355

CENTRO-01-0249-FEDER-018465

CENTRO-01-0249-FEDER-018880

CENTRO-01-0249-FEDER-019191

CENTRO-01-0249-FEDER-022687

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

EDILÁSIO CARREIRA DA SILVA LDA

PUREVER INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A.

VALMET, LDA

DURIT - METALURGIA PORTUGUESA DO
TUNGSTENIO, LDA

PLANOS FERRÍCOS PORTUGAL - PRODUTOS
SIDERURGICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

PORCELANAS DA COSTA VERDE S.A.

SASAL-ASSENTOS PARA AUTOMOVEIS S.A.

FARMALABOR - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A.

SEW - EURODRIVE PORTUGAL, LDA

Nome da Operação | Operation Name

PROJETO EDIMEB - Inovação em Moldes para o setor da
embalagem e de injeção de pós metálicos

Innovative Clean Rooms

Plano de Inovação 15/17

DURIT_2I ? Inovação de Produto e de Processo

Inovação e tecnologias de processo aplicadas à produção,
embalagem e logística

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

Instalação de processos inovadores para a produção automatizada
-de asas e membranas para moldes

SASAL 2019 - Inovação Produtiva

Farma 2020

SEW EURODRIVE ? DRIVE INNOVATION

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONFECÇÕES-DIELMAR
DIELMAR - Aumento da capacidade produtiva
S.A.

HAWORTH PORTUGAL - MOBILIÁRIO DE ESCRITORIO
Projeto de Inovação da Haworth Portugal
S.A.

--

--

--

--

O presente projeto contempla um único investimento numa máquina de corte por laser,
inovadora ao nível nacional que irá permitir o aumento da capacidade produtiva,
melhorar a qualidade do produto final e internalizar esta etapa do processo que até ao
presente era subcontratada.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.434.859,00

687.493,69

1.256.500,00

1.725.770,78

1.918.500,00

1.072.404,14

1.269.620,00

2.297.412,00

1.530.000,00

561.488,00

972.800,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

645.686,55

309.372,16

439.775,00

949.173,93

863.325,00

482.581,86

571.329,00

804.094,20

841.500,00

252.669,60

437.760,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/17

2017/10/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/30

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/17

2017/09/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-01-0249-FEDER-022763

CENTRO-01-0249-FEDER-024062

CENTRO-01-0249-FEDER-024132

CENTRO-02-0651-FEDER-000002

CENTRO-02-0651-FEDER-000008

CENTRO-02-0651-FEDER-000012

CENTRO-02-0651-FEDER-000013

CENTRO-02-0651-FEDER-000014

CENTRO-02-0651-FEDER-000015

CENTRO-02-0651-FEDER-000016

CENTRO-02-0651-FEDER-000017

CENTRO-02-0651-FEDER-000019

CENTRO-02-0651-FEDER-000020

CENTRO-02-0651-FEDER-000021

CENTRO-02-0651-FEDER-000022

CENTRO-02-0651-FEDER-000023

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

1-Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDEIAS)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

GRANDE HOTEL DE LUSO S.A.

CARBOMIN, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Grande Hotel de Luso 2020

Criação de uma nova unidade industrial para fabricação de NOVOS
e INOVADORES produtos de carbonato de cálcio, destinados a
segmentos de mercado de maior sofisticação e exigência
(cosmética e indústria

Resumo | Summary

Adaptação da atividade do Grande Hotel de Luso para o turismo ligado ao desporto,
com a disponibilização de meios de alojamento e meios complementares (ginásio)
adaptados para este tipo de serviço. O inv. servirá também o segmento de saúde e bemestar e envelhecimento ativo e o turismo de natureza

Criação de 1 nova unidade industrial, tecnologicamente evoluída, para fabricação de
NOVOS e INOVADORES produtos de carbonato de cálcio, desenvolvidos em processos
de I&D em parceria com entidades do SCTN, que serão destinados a segmentos de
maior sofisticação e exigência: Cosmética/Ind.Farmacêutica.

833.661,68

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/19

2017/09/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/02/24

2019/02/23

Portugal

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

1.145.804,00

FEDER

630.192,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Viseu Empreendedor

É implementado um mecanismo estruturado de identificação e seleção de ideias
empreendedoras, promovendo o acompanhamento das mesmas até ao seu
amadurecimento, com a ajuda de consultores especializados, terminando na sua
implementação, corporizada na constituição da empresa. Serão realizados Seminários e
Workshops de estímulo ao empreendedorismo e suportado por um portal web / rede de
apoio ao empreendedor.

158.107,49

FEDER

134.391,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/08/01

2017/12/31

Portugal

TURISMO CRIATIVO E SUSTENTÁVEL – O FUTURO DO OESTE

O projecto Turismo Criativo e Sustentável – O Futuro do Oeste, pretende aumentar a
notoriedade da Região Oeste com a dinamização de um Turismo mais Criativo e
Sustentável, capaz de gerar emprego. Pretende-se estimular comportamentos e
desencadear um conjunto de acções que permitam afirmar o Oeste como um espaço
territorial capaz de atrair pessoas e empresas qualificadas; um espaço qualificado nos
aspectos cívicos, culturais e económicos.

307.576,72

FEDER

261.440,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

Project for You

O projeto que a Associação Empresarial de Soure propõe tem por objetivo dinamizar,
estimular e apoiar o empreendedorismo de acordo com os fatores críticos de
competitividade existentes no mercado. Isto significa que no desenvolvimento do seu
trabalho, a AES com recurso a consultores especializados, irá colocar a tónica no reforço
dos seguintes fatores de negócio diferenciadores:- inovação;- conhecimento;sustentabilidade;- tecnologia.

295.687,08

FEDER

251.334,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Empreendedorismo nas Escolas da CIMRL 2015/2016

Promoção e educação em Empreendedorismo (ensino secundário, regular e profissional
e 3º ciclo) em 2015/2016; Desenvolver/dinamizar/realizar:10 Concursos de ideias;1
Concurso intermunicipal;2 oficinas formação acreditadas para professores, duração
50h;1 Colóquio Educação em Empreendedorismo para professores de todos os níveis
ensino, duração 15h;10 atividades de promoção em empreendedorismo integradas em
eventos das escolas/municípios associados

61.609,21

FEDER

52.367,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/19

2016/07/31

Portugal

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
Empreender Leiria
LEIRIA

EMPREENDER LEIRIA visa contribuir para um aumento do empreendedorismo
qualificado em geral e em particular das regiões de Leiria e Oeste através da divulgação
de boas práticas e exemplos, da capacitação de empreendedores através de workshops,
webinars e disponibilização de conteúdos na web, de concursos de ideias com o
envolvimento de empresários da região e da disseminação dos resultados obtidos.

421.172,90

FEDER

357.996,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/29

2018/06/26

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE AVEIRO

SAL DE AVEIRO – EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

O projeto integra as atividades que permitirão alavancar novas iniciativas empresariais
e empresas associadas ao sal e salinas, numa abordagem focada na capacidade
multifuncional destes espaços. Pretende-se recuperar uma atividade indissociável da
região, e cujas valências alavancarão vários sectores do seu tecido económico e social,
nomeadamente em atividades intensivas em conhecimento ligadas ao turismo, saúde e
bem-estar e outras.

390.173,64

FEDER

331.647,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

TEC: Transformar, Empreender e Criar

O projeto TEC: Transformar, Empreender e Criar pretende, partindo do conhecimento
do território em que irá intervir, apresentar uma resposta inovadora e eficaz, de
carácter dinâmico e intencional, de estímulo ao empreendedorismo. Pretende-se que se
constitua como efetiva mais-valia face às necessidades dos empreendedores e que
contribua para a crescente dinâmica empresarial da região, numa perspetiva de criação
de empresas, emprego e riqueza.

295.698,35

FEDER

251.343,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

411.701,41

FEDER

349.946,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

200.000,00

FEDER

170.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/01

2017/12/31

Portugal

292.466,85

FEDER

248.596,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

AEC - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CANTANHEDE Cantanhede Empreende

O projeto irá ser desenvolvido nas Regiões de Convergência, nomeadamente na NUT II
Região Centro, Concelho de Cantanhede, nas seguintes tipologias:- Dinamização de
iniciativas de deteção, de estímulo e de apoio ao empreendedorismo, - Capacitação de
iniciativas empresariais e à concretização de novas empresas;[em anexo memória
descritiva ]

256.342,76

FEDER

217.891,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

CATAA - ASSOCIAÇAO CENTRO DE APOIO
TECNOLÓGICO AGRO-ALIMENTAR DE CASTELO
BRANCO

Inov2Agro

O Inov2Agro é um projeto de promoção do espirito empresarial que tem por objetivo
criar e dinamizar uma estrutura tecnológica de suporte ao empreendedorismo que,
funcionando em articulação com CEi do CATAA e com os serviços de apoio ao
empreendedorismo e IDI do Inovcluster, potenciem a geração de novas ideias de
negócio e de novas empresas na fileira agroalimentar, especialmente em
empreendedorismo qualificado e criativo.

285.194,08

FEDER

242.414,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

CEG BUSINESS STARTUP

Este projeto pretende posicionar a Guarda (e Beira Alta como um todo) como uma
região de elevada competitividade pela capacidade de captação/retenção de talentos e
iniciativas empresariais empreendedoras que promovam uma maior dinâmica e
crescimento sustentado da economia deste território e contribuam para a coesão social
do território.

299.576,96

FEDER

254.640,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

376.493,07

FEDER

320.019,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO DE VISEU

ÓBIDOS.COM - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO
CONCELHO DE ÓBIDOS

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SOURE

CIMRL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
REGIÃO DE LEIRIA

IEBA - CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS E
SOCIAIS

Promoção do Espírito Empresarial da Região Oeste

79%

INSTITUTO PEDRO NUNES-ASSOCIAÇÃO PARA A
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIA E
TECNOLOGIA

ESA BIC - Promoção da economia do espaço e apoio no programa
de incubação da Agência Espacial Europeia na Região Centro

O SIAC ESA BIC visa impulsionar a denominada “economia do espaço”, apoiar as
actividades de promoção do empreendedorismo qualificado, a criação de novas
empresas e a cooperação da Região Centro com a Agência Espacial Europeia,
complementando e reforçando a ação do ESA BIC Portugal.

ACIST - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE
COMUNICAÇÕES DE PORTUGAL

O projecto tem como objectivo estratégico a exploração de oportunidades de mercado
associadas à Internet das Coisas, com enfoque no segmento de produtos e serviços para
ACIST EMPREENDE - Instrumentos e Soluções para a Promoção de cidadãos com necessidades especiais. O projecto destina-se a criar condições para a
Iniciativas Empresariais no Sector das Telecomunicações
identificação de oportunidades de negócio e a promoção do espírito empresarial,
visando a criação de novas empresas e o reforço da capacidade competitiva global do
sector das comunicações.

79%

FEDER

911.519,30

Prioridade de Investimento | Investment Priority

HPP- Hight Productivity and Performance

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE

79%

1.852.581,50

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

O projeto, denominado de HPP - Hight Productivity and Performance, tem como
objetivo o aumento da capacidade produtiva da unidade industrial existente, através do
desenvolvimento e inovação do seu processo e produto, apostando em soluções com
maior valor acrescentado.

GALVAZA - CONSTRUÇÕES METÁLICAS E
GALVANIZAÇÃO LDA

79%

79%

2.025.598,44

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

No âmbito da oportunidade concedida pelo apoio do SIAC Centro 2020, a Comunidade
Intermunicipal da Região Oeste e a AIRO – Associação Empresarial da Região Oeste
decidiram formar uma parceria e lançar o Projeto “Promoção do Espírito Empresarial da
Região Oeste”, tendo em vista o reforço da cooperação e o apoio ao empreendedorismo
qualificado e criativo de forma a potenciar a geração de ideias inovadoras e o
crescimento e criação de novos negócios

79%

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO
DISTRITO DA GUARDA - ACG

CENTRO-02-0651-FEDER-000025

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

Promoção do Espírito Empresarial da Região de Coimbra

Consiste num projeto intermunicipal, tendo a CIMRC como entidade líder, mas em
parceria com vários atores locais e regionais. Pretende-se fomentar a rede de apoio ao
empreendedorismo qualificado e criativo, já existente. Apresenta 8 programas
transversais e interligados, com público-alvo muito diversificado (comunidade escolar,
potenciais empreendedores, empresários, artesãos, investigadores e artistas,
restaurantes, entre outros).

CENTRO-02-0651-FEDER-000028

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA
(CIMBB)

REDE EMPREENDER BB 2.0

O projeto REDE EMPREENDER BB 2.0 visa estimular o empreendedorismo, fomentar o
aparecimento de ideias de negócio inovadoras que acrescentem valor aos ativos da
região da Beira Baixa.

471.737,85

FEDER

400.977,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Empreender e Crescer nas Beiras

Centrado na promoção do espírito empresarial através da dinamização do
empreendedorismo qualificado e criativo, comporta um conjunto de atividades e
tarefas, divididas por três áreasEMPREENDER: Dinamização e articulação dos agentes
de apoio ao empreendedorismoCRESCER: Promover a iniciativa empresarial através da
deteção, estímulo e apoio ao empreendedorismo qualificado e criativoSUPORTAR:
Essenciais á boa execução e alcance de resultados.

441.374,31

FEDER

375.168,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-000029

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E
SERRA DA ESTRELA
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-02-0651-FEDER-000030

CENTRO-02-0651-FEDER-000031

CENTRO-02-0651-FEDER-000034

CENTRO-02-0651-FEDER-000035

CENTRO-02-0651-FEDER-000036

CENTRO-02-0651-FEDER-000037

CENTRO-02-0651-FEDER-000038

CENTRO-02-0651-FEDER-000041

CENTRO-02-0651-FEDER-000042

CENTRO-02-0651-FEDER-000043

CENTRO-02-0651-FEDER-000044

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0651-FEDER-000048

% cofinanciamento |
% EU funding

79%

79%

79%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

79%

79%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

FEDER

276.339,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

AEBB - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA BEIRA BAIXA

E.AEBB – Ecossistema de Apoio ao Empreendedorismo na Beira
Baixa – Assumir o Próprio Destino

O projeto promovido pela AEBB – Associação Empresarial da Beira Baixa e o CATAA –
Centro de Apoio Tecnológico Agro Alimentar ambiciona criar um Ecossistema de Apoio
ao Empreendedorismo na Beira Baixa (E.AEBB) através da integração e articulação das
entidades, infraestruturas e competências existentes no território de forma a dinamizar
a criação de novas iniciativas empreendedoras envolvendo cerca de 2.000 potenciais
empreendedores.

354.592,66

FEDER

301.403,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Esta operação tem como propósito dar continuidade ao trabalho desenvolvido no
âmbito do projeto Plataforma para Apoio e Valorização do Empreendedorismo e da
Consolidação da IERA e mobilização do ecossistema empreendedor Inovação (PAVEI), através da consolidação do apoio prestado pelos copromotores ao
da Região de Aveiro
empreendedorismo e à criação de novas empresas, contribuindo desta forma para o
desenvolvimento de um ecossistema criativo e inovador e para o reconhecimento da
Região de Aveiro como uma Região Empreendedora.

266.974,91

FEDER

226.928,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

EMPREENDER+

Este projeto pretende estimular e capacitar novas iniciativas empresariais qualificadas e
criativas no Médio Tejo contribuindo para fortalecer o ecossistema empreendedor da
região e assim dinamizar o nascimento de empresas sobretudo em setores de alta e
média-alta tecnologia, serviços intensivos em conhecimento e indústrias culturais e
criativas.

541.060,63

FEDER

459.901,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

INCUBAÇÃO CENTRO 2016 - IC | 16

QUATRO EIXOS ESTRATÉGICOS:EIXO1Representação institucional e reforço da dinâmica
de RedeEIXO2Consolidar tecnicamente a Rede e os seus ativosEIXO3Desenvolvimento
empresarial das empresas incubadas;EIXO4Promoção, sensibilização e educação para o
empreendedorismo.

991.193,85

FEDER

842.514,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2018/03/31

Portugal

Gabinetes de Apoio ao Empreendedorismo

Com este projeto, a ACIBA pretende criar 3 gabinetes de apoio ao empreendedorismo, a
instalar nos concelhos de Mortágua, da Mealhada e em Penacova. O projeto prevê as
seguintes ações: Criação da marca e respetivo Merchandising; Promoção e divulgação;
Criação de Website; Instalação de 3 Gabinetes; Estabelecimento de parcerias
estratégicas; Concurso de Ideias empresariais; Seminários de apresentação; Relatório
final de avaliação e seminário final.

258.730,57

FEDER

219.920,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

APE - Aveiro PME Empreende

O projeto enquadra-se no objetivo temático: reforçar a cooperação, as redes de apoio
ao empreendedorismo qualificado e criativo, potenciar o apoio à geração de ideias
inovadoras, iniciativas empresariais e à criação de novas empresas, visando atrair e
estimular o intraempreendedorismo dentro do ecossistema empreendedor de Aveiro,
num processo dinâmico, envolvendo atores de forma articulada e integrada, cada um
contribuindo com o seu Know-how.

247.514,57

FEDER

210.387,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2018/03/31

Portugal

Dinamização da Baixa de Coimbra - as indústrias culturais e
criativas como alavanca do território, a produção de uma
estratégia coletiva

Desenvolvimento de estratégia coletiva de dinamização e revitalização territorial,
alavancada nas indústrias culturais e criativas. A Baixa de Coimbra será o laboratório
vivo para a definição de uma estratégia de capacitação de iniciativas
empresariais/empreendedoras (setor das indústrias culturais e criativas) como via para
a competitividade e a atratividade territorial, passível de disseminação e replicação em
territórios congéneres.

299.050,00

FEDER

254.192,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

Médio Tejo - Vive o Empreendedorismo

O Médio Tejo assumiu a aposta no empreendedorismo ao longo da vida, como um eixo
estruturante de intervenção estratégica do seu território, pelo que, com a
implementação deste projeto, pretende-se contribuir para a sensibilização de uma
cultura empreendedora ao longo da vida e reforço do ecossistema empreendedor do
Médio Tejo, apostando na inovação das atividades de base local e valorização dos
recursos intensivos em conhecimento.

466.920,93

FEDER

396.882,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Região de Aveiro Empreendedora – Uma estratégia coletiva de
criação de um contexto favorável ao empreendedorismo

Nesta candidatura são propostos 4 eixos essenciais, desdobrados em 9 ações
específicas, que concorrem para os objetivos apresentados na ficha e na memória
descritiva. É objetivo central desta candidatura criar um contexto favorável ao
empreendedorismo qualificado, utilizando as redes e parcerias existentes, reforçandoas, e promovendo a dinamização de iniciativas de deteção, de estímulo e de apoio ao
empreendedorismo.

204.470,00

FEDER

173.799,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

EMPREEENDER NA TRADIÇÃO LUSA

A operação Empreender na Tradição Lusa visa um plano de ações estruturado com o
objetivo de despertar novos empreendedores da região e procura sensibilizar para
novas formas de empreendedorismo. Este será o agente de mudança para a região,
pois, garante a sustentabilidade dos negócios reduzindo a taxa de mortalidade
empresarial, bem como dinamizar casos de sucesso de empreendedorismo e apoiar as
iniciativas nos setores prioritários da região.

268.425,53

FEDER

228.161,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

EmpreendeLab

O projeto da AMOG visa promover o crescimento inteligente da Região Centro, através
da promoção do empreendedorismo inovador, criativo e qualificado, fomentando a
criação de empresas em setores de alta e média-alta tecnologia e em serviços
intensivos em conhecimento, através da realização de um diagnóstico territorial,
apoiado num plano de divulgação e de ação junto do empreendedor, sustentado num
plano de avaliação e acompanhamento.

246.126,62

FEDER

209.207,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

502.723,54

FEDER

427.315,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

79%

79%

Objetivo Temático | Thematic
Objective

325.105,00

CEC - CONSELHO EMPRESARIAL DO CENTRO/CCIC CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO CENTRO

79%

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

SMART RURAL, SMART HIESE - Programa Estruturante de Suporte
ao Empreendedorismo de Base Rural

NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM

79%

Resumo | Summary

A IPN-Incubadora propõe-se, em parceria com o Município de Penela, dinamizar um
projeto estruturante de empreendedorismo e inovação rural, alavancando o HIESE
enquanto espaço preferencial para a criação de ideias inovadoras e de iniciativas
empresariais associadas ao mundo rural, pela geração de oportunidades e difusão de
conhecimento tecnológico nesta área temática.

IPN INCUBADORA - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DE
INCUBAÇÃO DE IDEIAS E EMPRESAS

79%

79%

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ACIBA-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA
BAIRRADA E AGUIEIRA

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO

AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DA BAIXA DE
COIMBRA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
AVEIRO

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DA SERRA DA ESTRELA

79%

AMOG - ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

EMPREENDER+ VISEU DÃO LAFÕES - Promoção do
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES
Empreendedorismo na Região Viseu Dão Lafões

O Projeto EMPREENDER+ VISEU DÃO LAFÕES | Promoção do Empreendedorismo na
Região Viseu Dão Lafões é uma operação candidata ao Sistema de Apoio a Ações
Coletivas (SIAC), enquadrada no Aviso de Abertura de Concurso Aviso N.º Centro-512015-01 do Programa Operacional Regional do Centro 2014-2020 (Centro 2020)

CENTRO-02-0651-FEDER-000262

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BI-OFFICE-SOLUÇÕES COLABORATIVAS, S.A.

Quadro Interativo para Escritório do Futuro

--

2.869.603,07

FEDER

2.152.202,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/15

2017/10/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-000307

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PANTEST, S.A.

Constituição de empresa e criação de unidade industrial de
produção de testes rápidos de diagnóstico de medicina humana

--

1.775.350,72

FEDER

1.331.513,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/24

2017/07/23

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-000339

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ECOSURFRESORT, LDA

BUKUBAKI ? criação de parque de campismo eco-sustentável com
integração de alojamento e animação sofisticados e orientados
para a natureza, desporto e bem-estar.

--

1.219.908,18

FEDER

914.931,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/01

2017/01/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-000355

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TTE - TEIXEIRA TECH ENERGY, UNIPESSOAL LDA

CRIAÇÃO DE UNIDADE EMPRESARIAL DE SUPORTE À ENGENHARIA
E PRODUÇÃO TECNOLOGICA PARA O SETOR INDUSTRIAL DO
-AMBIENTE E ENERGIA

196.837,00

FEDER

137.785,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/07/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-000521

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SAFEMOBILITY - TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS
ESPECIAIS, UNIPESSOAL LDA

TecLife

--

1.522.597,18

FEDER

1.141.947,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/01

2017/10/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-000727

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

REG4LIFE REGENERATION TECHNOLOGY, S.A.

Reg Fast Bones

--

919.949,49

FEDER

551.969,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/06/09

2018/01/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-000753

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NEUTRON - ELECTRIC AIR SOLUTIONS, LDA

Spin-off NEUTRON

--

313.230,50

FEDER

234.922,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/09/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-001190

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BYONE - CONSULTORIA E COMERCIALIZAÇÃO, LDA

Consolidar e Crescer

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/13

2016/09/22

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-001651

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LEQUE - LOJA DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS, LDA

Desenvolvimento de plataforma de comércio eletrónico

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-002877

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA

Economia Digital ?Comunicação Web

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/10

2016/09/21

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-002878

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

HK HIDROKING, ENGENHARIA TÉRMICA, LDA

Economia Digital ? Animação Web e Apresentação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/17

2016/09/21

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-003023

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

E QONEXO, UNIPESSOAL LDA

Economia Digital ?Comunicação Web

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/15

2016/09/21

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-003024

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

QUALIFICA-TE! - FORMAÇÃO E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL LDA

As novas aprendizagens: desenvolvimento digital

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/13

2016/10/12

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-000047
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CENTRO-02-0651-FEDER-003140

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DLFI, LDA

Planear, Conhecer e Vencer

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-003168

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CARRILTÉCNICA - SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA

Aquisição de plano de negócios para a atividade da empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-003406

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SWEET PRINT LDA

Plano Estratégico para a implementação do E-commerce na Sweet
-Print

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/14

2016/08/13

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-003587

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

EMERGEPRESTÍGIO S.A.

O empreendedorismo no desenvolvimento do negócio

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-003641

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PERFECTMORNING - UNIPESSOAL LDA

Economia Digital - Visibilidade e Rentabilidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/21

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-003745

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MINTY, LDA

Plano de Negócios da Minty

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/14

2016/08/13

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-003782

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ACQUAFLOC, LDA

Melhoria das capacidades de gestão e implementação de
consultoria empresarial com vista à eficiência operacional da
organização.

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-003785

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GUGGA LDA

XMUSEUM.COM

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-003816

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FACTDIVERSO UNIPESSOAL LDA

Contratação de serviços de consultoria para o desenvolvimento de
-estudo de mercado e plano de negócios

19.350,00

FEDER

14.512,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-003826

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CICLOMOTOVNT - UNIPESSOAL, LDA.

Elaboração de Plano de Negócios para apoio na implementação da
-empresa

19.520,00

FEDER

14.640,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-003907

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RIBEIRO DA CUNHA & PIRES - SERVIÇOS DE SAÚDE E
Plataforma para Gestão de Treinos
DESPORTO, LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-003972

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

QUINTAS DE SEIA, LDA

Melhoria das capacidades de gestão e implementação de
consultoria empresarial com vista à eficiência operacional da
organização.

--

19.050,00

FEDER

14.287,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004003

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RSOCIALFORM - GERIATRIA, LDA

PLATAFORMA ONLINE REPLICAR.SOCIALFORM

--

6.470,00

FEDER

4.852,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/13

2016/08/12

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004190

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GESAGRI, LDA

Elaboração do Plano de Negócios e Plano de Marketing e
Comunicação

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004200

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

COMPLETEDIALOGUE - LDA

Plano de Negócios Estratégico - Maispsi

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004204

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RO SERRALHARIA, UNIPESSOAL LDA

Consultoria para Elaboração de um Plano de Negócios

--

11.500,00

FEDER

8.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004210

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AIRKING, INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004212

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FRIENDLY APPROACH - UNIPESSOAL, LDA

Naturloja - starting up 2015

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004226

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ONE LIGHTING, LDA

Implementação de consultoria empresarial e reforço da
competitividade da empresa pela via da melhoria dos processos
produtivo e administrativo.

--

19.125,00

FEDER

14.343,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004239

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

INNOBLOOM - INNOVATION CONSULTING, LDA

Crescemos com os nossos clientes

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/18

2016/12/26

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004255

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PEAK GÁS, LDA

Peak Gas - Business Plan

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004256

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AMARELO SINGELO UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004280

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BEAUTIFUL EMOTIONS UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004308

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DOINN, S.A.

Lançamento da plataforma DOINN

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004349

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

T-IT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, LDA

T-IT Empreendedorismo

--

11.500,00

FEDER

8.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004361

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VIRIDI AURUM, LDA

energia em movimento

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004369

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Capital Sustentável unipessoal, lda

Crescer e Conquistar

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/18

2016/09/21

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004405

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

WEPADEL, LDA

Consultoria para a elaboração de um plano de negócios.

--

11.550,00

FEDER

8.662,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/15

2016/08/14

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004453

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PERIFÉRIKOLHAR UNIPESSOAL LDA

Um Novo Olhar Sobre a Cidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004483

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Privado

Site e Loja Online em 3D e interactiva

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004529

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

QC PRODUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Consultoria para elaboração de um plano de negócios.

--

17.550,00

FEDER

13.162,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/13

2016/08/12

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004606

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TACHOROSETE - CENTRO TÉCNICO DE DADOS
TACOGRÁFICOS E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

ESTUDOS TACOGRAFICOS COM VALOR

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/15

2016/12/14

Portugal
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CENTRO-02-0651-FEDER-004882

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FUTURE ON, LDA

Elaboração do Plano de Negócios

--

17.200,00

FEDER

12.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-004919

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

INMUNOTEK PORTUGAL LDA

Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow,
intranet e extranet (via portal colaborativo WEB)

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005017

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

INFOREGISTO - SERVIÇOS DE GESTÃO, S.A.

Plano de negócio e Economia digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005103

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FILIPE JORDÃO, UNIPESSOAL LDA

Presença na Economia Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005150

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MAKERTECH, UNIPESSOAL LDA

MakerEmpreende - Aquisição de serviços de consultadoria na área
-do empreendedorismo

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005160

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AMPLICIRCLE - LDA

Your Fit Class

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005214

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SHIPNOW TECHNOLOGIES, UNIPESSOAL LDA

YouShip

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005231

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DISPERSÂNGULO - UNIPESSOAL LDA

DISPERSANGULO WEB

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005236

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CODE ALERT - CONSULTORIA E AUDITORIA EM
SEGURANÇA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA

CODE ALERT Empreende

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005297

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FATMAN PRODUCTIONS, LDA

Awakening Recon

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005328

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SEMEIA VENTURES, LDA

Semeia - Laboratório de Inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005352

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LINO FIGUEIREDO, UNIPESSOAL LDA

Consultoria para elaboração de um plano de negócio

--

10.100,00

FEDER

7.575,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005392

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ALL-IN TURISMO LDA

Dar Futuro à Memória de Almeida

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005428

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RIBALTABÚZIO CAÇA E PESCA LDA

Consultoria para a criação de loja On Line

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005466

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RLFG CONSULTING, LDA

The Art of Living in Portugal

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/17

2016/12/16

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005508

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SMILEBELIEVER, LDA

Plano de negócio

--

9.000,00

FEDER

6.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005551

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BLUE DIALOGUE - AGÊNCIA DE VIAGENS LDA

Consultoria para desenvolvimento do Plano de Negócios de startup --

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/06

2016/09/05

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005597

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ESTADO LÍQUIDO II WINE & SPIRITS, LDA

Serviço de consultoria para suporte ao desenvolvimento futuro da
-Loja Online da ESTADO LÍQUIDO

15.590,00

FEDER

11.692,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/02

2016/07/01

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005617

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VITOR GABRIEL MORGADO, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios para a Empresa Vitor Morgado, Unipessoal Lda

--

9.500,00

FEDER

7.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005629

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MYOWNDRESS, LDA

MoD- My Own Dress

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005631

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SONHOS DE COIMBRA, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios Coimbra Dreams

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005657

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DESEJONATURA, LDA

Desejo Natura

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005679

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FACYLL, PROCESS MOULD SOLUTIONS ENGENHARIA DE CONCEÇÃO DE MOLDES E
PROCESSOS PLÁSTICOS, S.A.

PLATAFORMA WEB PMS

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005684

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SECOND WIND, LDA

Promoção de Competitividade dos Produtos DIIRT - elaboração de
-plano de marketing e comunicação

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/04

2016/12/02

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005695

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TIMELY EUROPA, SL - SUCURSAL EM PORTUGAL

Plano de Negócios Timely

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005781

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MS - MOTOSTUFF, LDA

MS Empreende

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005791

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ARROJADO GLAMOUR - MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO
Plano de Negócios Arrojado Glamour
UNIPESSOAL LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/11

2017/02/10

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005802

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GOPARMA, S.A.

Estratégia GO

--

12.800,00

FEDER

9.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005824

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Privado

Consultoria para Plano negócio/Economia digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005843

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BERJAR, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA

Projeto inovador para benefício da qualidade de vida dos
trabalhadores e indústria

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005869

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Talent Pacific Comércio Internacional e
Desenvolvimento Unipessoal, Lda.

Internacionalização de produtos alimentares tradicionais
portugueses ultracongelados e outros produtos inovadores

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005912

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SOLARCOMBO, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de uma loja online com apoio ao nível de
consultoria web

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal
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CENTRO-02-0651-FEDER-005916

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PLATINOVA - SOLUÇÕES QUIMICAS, LDA

Plano de Negócios para a Empresa PLATINOVA - SOLUÇÕES
QUIMICAS, LDA

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005936

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

21 GRAMAS HOUSE, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de Website e Plano de Negócios

--

8.667,50

FEDER

6.500,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-005944

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DREAMELEMENT - UNIPESSOAL LDA

Dreamelement

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/13

2016/08/12

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-006003

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PROEZASURPRESA - LDA

Planear e Projetar Imagem

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-006063

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RELEVINFINITO - UNIPESSOAL LDA

Ambienergy

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-006107

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

INCIPIT - PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS, LDA

Plataforma informática orientada para a promoção online do
turismo em espaço rural

--

6.000,00

FEDER

4.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-006317

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

JOFEPER II - COMÉRCIO E MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO, LDA

Criação de loja online e renovaão de imagem

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-006604

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

JORGE SILVA TAVARES UNIPESSOAL LDA

Casa de Campo - Cais da Tijosa

--

19.100,00

FEDER

14.325,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-006612

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TATIÉRICA II QUALITY WINES, LDA

Montureira - Criação de Marca de Vinhos

--

19.980,00

FEDER

14.985,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-006617

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Parcelas Diárias, Lda

Aquisição de Consultoria para Plano Negócio/Economia Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-006870

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

UTPIS, LDA

Plano de Negócios UTPIS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-006932

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FABULOSAPARCELA LDA

Plano de Negócios - Um Guia para o Sucesso

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-007053

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SLEEKLAB, LDA

SLEEKLAB _ Vale empreendedorismo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-007526

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

OPTIMIZE ANSWER- EMPRESA DE CONSULTORIA
FINANCEIRA LDA

A new Answer for optimize

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-007656

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Privado

MAPADVISOR ? Uma marca em crescimento

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-007723

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

WD RETAIL - SOLUÇÕES PARA PONTO DE VENDA,
LDA

WaiDiff ? smart instore solutions

--

12.650,00

FEDER

9.487,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-007782

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DHARMA5, LDA

Plano de marketing digital Dharma5

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-007929

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

INTEGRATE ADVICE - UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow,
intranet e extranet (via portal colaborativo WEB)

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008136

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GERAÇÃO CORAGEM - LDA

Criação de site + loja online e Plano de Negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008168

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NAUTIMATEUS , UNIPESSOAL LDA

Integração à Competitividade do Turismo da regão Centro

--

18.600,00

FEDER

13.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008547

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DREAMBENEFIT - UNIPESSOAL, LDA

Plano de negócios e criação de loja online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008554

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VALE - SOLUÇÕES PARA PRODUÇÃO, LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008567

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BEAUTIFUL ANGELS, LDA

Elaboração de Plano de Negócios

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008617

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

HWH - HEALTH AND WELLNESS HOLIDAYS,
UNIPESSOAL LDA

Consultoria de Economia Digital

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/30

2016/10/29

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008626

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

YOUR SOLUTION, UNIPESSOAL LDA

Vale Empreendedorismo

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/31

2016/10/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008690

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MGNT - APPS & CRAFTS, LDA

EmprMGNT - Estudo Viabilidade

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/11

2016/12/10

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008719

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SKILLENT, LDA

Skillent

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/18

2016/11/17

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008743

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GOLDENBEE, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios e Marketing Digital da Goldenbee

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008865

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SABORES VALIOSOS - LDA

SABORES VALIOSOS_EMPREENDEDORISMO

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/30

2016/10/29

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008873

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PIN DROP, UNIPESSOAL LDA

Consultoria de Plano de Negócios

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008894

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PMAUTOPEÇAS, UNIPESSOAL LDA

PM AutoPeças Unipessoal, Lda - Arranque do negócio

--

17.550,00

FEDER

13.162,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/09

2017/01/08

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-008907

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

JETZT, LDA

Mysticlayer

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/10

2016/12/09

Portugal
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CENTRO-02-0651-FEDER-008917

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CLOTHING CONCEPT, UNIPESSOAL LDA

CENTRO-02-0651-FEDER-008936

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0651-FEDER-009003

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0651-FEDER-009009

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0651-FEDER-009035
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--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

FCONDE - SERVIÇOS E COMÉRCIO INTERNACIONAL,
Plano de Marketing e Marketing Digital - Fconde
LDA

--

19.700,00

FEDER

14.775,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

79%

CASA AGRÍCOLA GARCEZ NOGUEIRA, LDA

Agricultura com Valor

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/10

2016/11/30

Portugal

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PATRÍCIA COSTA RODRIGUES, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócio, um Plano de Marketing e Comunicação e web

--

18.900,00

FEDER

14.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MAQTELCER - EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES
INDUSTRIAIS, LDA

Criação de uma empresa com produção de máquinas e soluções
industriais TICE de gestão integrada e monotorização em tempo
real, on-line

--

319.317,04

FEDER

239.487,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/18

2017/08/12

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009036

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TERRABERTA - UNIPESSOAL LDA

Melhoria das capacidades de gestão e implementação de
consultoria empresarial e reforço da competitividade com vista à
eficiência.

--

19.050,00

FEDER

14.287,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009090

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VETHERAPY - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
VETHERAPY_VALE EMPREENDEDORISMO
EM BIOTECNOLOGIA, LDA

--

19.980,00

FEDER

14.985,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/23

2016/12/14

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009114

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ALLBESMART, LDA

ALLBESMART-Consultoria para desenvolvimento de negócio na
área da IoT e das Cidades Inteligentes

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/23

2017/03/22

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009135

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FORÇA AXIAL - PRODUTOS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, LDA

Planear para o Sucesso

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009173

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NORMOLDE 2 - ENGENHARIA E PROJETO DE
MOLDES, LDA

Lançamento de uma Unidade de Negócio de forte intensidade
tecnológica e de conhecimento numa esfera internacional

--

108.329,60

FEDER

75.830,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/27

2017/08/26

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009218

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

QUALITY & MERIT

QM

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009222

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

OCIDENTAL FILMES, LDA

RNDN (Referência Nacional de Documentários Natureza)

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009274

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

WOCADI, LDA

Business Plan

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/04

2016/11/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009316

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SMARTINJECT, LDA

Plano de negócios ? Smartinject, Lda

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/09

2016/10/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009378

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PHARMADVANCE, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios Pharmadvance

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009428

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ROMP, LDA

ROMP Business Plan

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009557

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GESSCA LDA.

Aquisição de serviços para elaboração de um Plano de Negócios
denominado Living Lab em espaço de alojamento rural

--

13.930,00

FEDER

10.447,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009720

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

OLIVE & PINE, LDA.

Plano de Negócios da Olive & Pine, Lda.

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009727

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ISABEL & OSCAR, LDA

Estrelanima - Planeamento e estruturação

--

19.700,00

FEDER

14.775,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009731

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GALAXY TRADE, LDA

Marketing Digital - Galaxy Trade

--

19.890,00

FEDER

14.917,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/18

2016/11/17

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009733

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CAPRICEPEOPLE - UNIPESSOAL LDA

planear o futuro

--

16.250,00

FEDER

12.187,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/27

2016/11/27

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009735

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FUTURO PONDERADO, UNIPESSOAL LDA

Start-Up Futuro Ponderado

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009770

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Privado

Criação e apoio ao arranque da empresa direcionada para cofecção
-vestuário exterior

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009784

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

POR MARES NUNCA DANTES NAVEGADOS LDA

Startup Plan - Por Mares Nunca Dantes Navegados

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009810

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

OLHOSDOMONDEGO, LDA

Plano de Negócios para Arranque e Internacionalização da Empresa --

15.750,00

FEDER

11.812,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009847

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SHARP MINDS - CONSULTORIA E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA, LDA

Business Plan

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009850

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

WISEBUY, LDA

Desenvolvimento da Área de Comércio de Telecomunicações Plano de Negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009947

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CÁLCULO PRIMORDIAL - UNIPESSOAL LDA

Cálculo Primordial Inova

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-009979

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SPECIFIKLINES - LDA

Plataforma Specifik

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010015

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SIMBIOSPORT - SERVIÇOS DESPORTIVOS,
UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios da Simbiosport

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010019

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GRANDINSTANTE - UNIPESSOAL LDA

Start-up Digital Grandinstante

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010034

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CACUT TOOLS, UNIPESSOAL LDA

Plano de Ação na área da economia digital e imagem institucional

--

4.385,00

FEDER

3.288,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/08

2017/01/07

Portugal
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CENTRO-02-0651-FEDER-010068

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RUSTIKEVIDENCE TURISMO RURAL LDA

Plano de Negócios da Rustikevidence

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010069

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SANTOS & CALADO, LDA

Plano de Negócios da Santos & Calado, Lda.

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010073

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ACNP Digital Lda

ACNP Digital empreendedorismo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010076

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GIVE2GIVE - INOVAÇÃO, LDA

Give2Give - projeto de Consultoria de Gestão

--

7.000,00

FEDER

5.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010129

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SUBLIMECONTACTO - LDA

Start-Up Sublimecontacto

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010181

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DESAFIACONTECE LDA

VUUK - The new cycling brand

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010217

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CASA AGRICOLA QUINTA DA RETORTA, LDA

Elaboração do plano de negócios e apoio de consultoria
especializada no arranque da atividade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010229

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ASK PURE LDA

Consultoria para a economia digital de nova marca de calçado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/29

2016/10/28

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010235

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ALODUCE - DESIGN E DECORAÇÃO, LDA

Loja de Comércio Eletrónico

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010251

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SYNCICLO.ENERGIA, LDA

Synciclo Digital

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010269

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BENJAS-MEAT, HAMBURGUERIA E PREGARIA,
UNIPESSOAL LDA

Planear e Projetar Imagem

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010278

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

HEABOO, LDA

Consultoria Estratégica para o Lançamento no mercado de Heaboo Dispositivo autónomo de gestão passiva para correção local do
-tempo de resposta dos circuitos de água quente sanitária, evitando
o uso

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/13

2016/11/14

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010287

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Privado

TDCS Digital

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010298

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PLASTICPRO, LDA

Consultoria para criação de site e loja online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010317

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MÉTODO E PRESTÍGIO - UNIPESSOAL LDA

Serviços de Consultadoria especializados

--

14.000,00

FEDER

10.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010359

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ARISTOMETRIA - UNIPESSOAL LDA

O passo certo para o salto futuro

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/04

2016/07/27

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010392

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

COURTESYLEGACY - UNIPESSOAL, LDA

COURTESY LEGACY _ Empreendedorismo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010405

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BAGNO INTERIORES, LDA

Elaboração de um plano de negócios para a Bagno Intereiores, Lda. --

17.200,00

FEDER

12.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010408

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MOVING SOMETHING LDA

Mo(o)ving to Sucess - Plano de Negócios e Merketing

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010431

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ESPALHA ESTRELAS LDA

Estudo com o objetivo de avaliar e compreender todo o potencial e
-definir o melhor posicionamento da empresa no mercado das TIC.

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010465

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FLIPARMU - UNIPESSOAL LDA

Plano de negócios e economia digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/26

2017/02/25

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010467

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

P DE PAIXÃO, UNIPESSOAL LDA

Plano Estratégico de Negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010482

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

WEXCEDO, LDA

Designação: HOLMES - Handling On Learn Market Entrepreneur
Strategy

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010485

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ADVANCED GREEN - ENGENHARIA NATURAL E
URBANA, LDA

Plano de Negócio - Advanced Green

--

14.000,00

FEDER

10.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010496

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

HORIZONTE D'EMOÇÕES - AGÊNCIA DE VIAGENS
UNIPESSOAL LDA

Planear e Executar para o Sucesso

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010513

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AUTO FALHA, UNIPESSOAL LDA

Start-Up Auto Falha

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010586

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SURPRISE2YOU, LDA

Surprise2You

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010608

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PIXELFORMULA - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
LDA

PLANO DE ARRANQUE DA PIXELFORMULA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/23

2016/11/22

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010612

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Ana Margarida Matos Lda

Universo Cuidadores

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010634

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RODOLFO LUÍS, UNIPESSOAL LDA

RL

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010660

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DOMINIMIX MARKETING SOLUTIONS LDA

DOMINIMIX WEB

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/31

2016/10/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010668

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

POÇAS PEREIRA SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

Monfortinho House

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/10

2016/12/09

Portugal
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CENTRO-02-0651-FEDER-010708

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

T.A.W. - TOOL AT WEB, LDA

Consultoria para a Implementação da Plataforma Digital Online da
-T.A.W.

19.300,00

FEDER

14.475,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010730

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

OPTIMALMAKER - UNIPESSOAL LDA

OPTIMAL COMERCIAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010814

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TEOREMAPERFIL LDA

Solid Blue

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/19

2016/10/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010817

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AREDE & INÁCIO, LDA

Desenvolvimento de plano de negócios,plano de marketing e
website

--

18.850,00

FEDER

14.137,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010825

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AD & WIN, UNIPESSOAL LDA

Estudo, desenho e implementação de uma plataforma online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/08

2016/11/07

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010840

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TABLE & FUN, UNIPESSOAL LDA

Plano de Desenvolvimento/Expansão da Table & Fun

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010846

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Privado

Plano de negócios e criação de site com loja online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010854

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FRIDAYLICIOUS LDA

Fast Natas

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/06

2017/02/05

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010877

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DIAGONAL DO SABER LDA

Elaboração de um plano de negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010885

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DOCES & DESEJOS, LDA

Desenvolver Estrategia e Marketing

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010888

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RICARDO MIGUEL NOGUEIRA, UNIPESSOAL LDA

Atividades de Animação Turistica para Regiões Rurais

--

18.950,00

FEDER

14.212,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010903

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ISOTHERMIX, LDA

New Home

--

8.550,00

FEDER

6.412,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010907

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ACERCA DO UNIVERSO, UNIPESSOAL LDA

Vale Empreendedorismo Universo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010908

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FUNGIPERFECT, LDA

Fungiplan

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010919

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BULL MARKETING, LDA

Plano de Negócio e Plano Estratégico 2016-2018

--

13.500,00

FEDER

10.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/03

2016/11/10

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-010927

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GLOCALTIM, LDA

Glocaltim

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011017

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VANGUARDACANELA LDA

Elaboração de Plano de Marketing e Comunicação Digital da
VANGUARDACANELA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011021

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Zoom Notes Lda

Zoom 1.0

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011052

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

REWP - RENEWABLE ENERGY PERFORMANCE, LDA

Desenvolvimento de Portal com área reservada

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011096

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SIERRAPUB, LDA

The North Walls - Inovação Turistica Diferenciada

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011103

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Privado

SPGP Digital

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011121

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

EMBRACEDEDICATION, LDA

Consultoria relativa ao planeamento estratégico e implementação --

11.950,00

FEDER

8.962,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011134

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TERTÚLIA EXÓTICA - UNIPESSOAL LDA

Inovação no setor restauração

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/11

2016/12/10

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011158

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MMSTEEL, LDA

A MMSteel no Digital

--

17.200,00

FEDER

12.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011159

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

JG CONSULTADORIA E EVENTOS, LDA

JG || Agência de Viagens e Eventos na Era Digital

--

13.000,00

FEDER

9.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011251

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ZILVAGLOBAL, UNIPESSOAL LDA

ESTUDO PARA AUMENTO PARA A CAPACIDADE OPERACIONAL

--

17.890,00

FEDER

13.417,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011328

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TRENDY INGREDIENT - LDA

Trendy Ingredients Empreende

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011337

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Privado

VINUS_OH

--

5.500,00

FEDER

4.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011378

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RUI TAROUCO - CIGARROS ELETRÓNICOS,
UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios da empresa Rui Tarouco - Cigarros Eletrónicos
Unipessoal, Lda.

--

15.800,00

FEDER

11.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011440

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DONA OTÍLIA , LDA

Vinhos D. Otília

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011441

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TRUPE DOS NÚMEROS CONSULTORIA DE GESTÃO
LDA

DIGITAL TRUPE

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/31

2016/10/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011539

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GREEN BRIGHT, UNIPESSOAL LDA

Elaboração do Plano de Negócios da Green Bright

--

8.000,00

FEDER

6.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/13

2017/01/12

Portugal
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CENTRO-02-0651-FEDER-011546

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Oceano Fresco Unipessoal, Lda

Elaboração de Plano de Negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/31

2016/10/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011583

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NÚMEROS CORRENTES - SERVIÇOS DE GESTÃO
UNIPESSOAL LDA

Alargar Atividade Económica para os PALOP (Angola)

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/02

2017/02/01

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-011738

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

JORGE SILVA TAVARES UNIPESSOAL LDA

Tijosa Eco House Camp

--

980.012,80

FEDER

729.384,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-012172

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ESTÓRIAS E PROTAGONISTAS, UNIPESSOAL LDA

Tesouros de Penha Garcia

--

8.000,00

FEDER

6.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/05

2017/02/04

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-012449

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

REPMAQ, LDA

Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow,
intranet e extranet (via portal colaborativo WEB)

--

13.500,00

FEDER

10.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/29

2017/01/28

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-012494

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

QUINTA DAS BORDALEIRAS, UNIPESSOAL LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E
PLANO DE COMUNICAÇÃO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/08

2017/01/07

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-014245

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RJC - SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, S.A.

RJC - Soluções industriais para mercado externo

--

398.895,06

FEDER

279.226,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-014422

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DESTINY VISION, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Empreendedorismo - Destiny Vision

--

202.310,00

FEDER

141.617,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-014603

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

EMERTECH PROJECT - TRANSFORMAÇÃO DE
VIATURAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

EMERTECH PROJECT

--

135.350,00

FEDER

94.745,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-014605

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MWS - MASTER WELDING SOLUTIONS, LDA

Start-Up MWS

--

214.684,10

FEDER

161.013,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-014786

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BEECORK, LDA

Criação de uma empresa para desenvolvimento e produção de
colmeias com materiais compósitos/poliméricos e cortiça

--

584.857,44

FEDER

438.643,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-014911

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

OCIDENTAL FILMES, LDA

Produção de Documentários Natureza de Referência Internacional --

163.096,00

FEDER

122.322,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/01

2017/05/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-015047

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PROENTIA, LDA

Proentia

--

61.290,00

FEDER

45.967,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/05/01

2017/03/01

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-015154

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BILD CORP, LDA

BILS SUSTENTAVEL E PORTAL INFATIMA

--

209.500,00

FEDER

146.650,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/23

2017/06/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-017368

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ANTÓNIO CONSTANTINO SANTOS, UNIPESSOAL LDA Mobiliario Inovador à Medida dos Mercados

--

274.787,77

FEDER

192.351,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2017/12/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-017419

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DECOCODE - STYLING & PRODUCTIONS, LDA

Criação do Estudio Fotografico da +MorMor e capacitação e
inovação produtiva

--

133.771,10

FEDER

93.639,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/22

2017/11/23

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-017491

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CLASSIC BELMONTE SHOES, UNIPESSOAL LDA

Criação de novo estabelecimento de fabricação de calçado

--

1.639.758,33

FEDER

1.229.818,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-018397

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

IMP - INDUSTRIA DE MUNIÇÕES DE PORTUGAL, LDA

Criação de unidade de produção de cartuchos de caça de tiro
desportivo

--

2.146.400,00

FEDER

1.609.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/01

2018/03/02

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-018452

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

S.P.I. PORTUGUESA - SURFACE PROCESS
INNOVATION, LDA

Criação de empresa tratadora de superfícies para a indústria
aeronáutica

--

1.092.205,00

FEDER

764.543,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-018514

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ODISSEIA VIVA, LDA

Odisseia Viva

--

361.807,52

FEDER

271.355,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/29

2018/02/28

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-018611

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MEDIATEL - TELECOMUNICAÇÕES E AUDIOVISUAIS
LDA

Mediatel ? Lançamento de uma oferta de OTT para divulgação de
conteúdos em streaming nas comunidades de língua portuguesa e -para a hotelaria

934.862,91

FEDER

701.147,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-018646

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

M.A.P. - MANUFACTURING AERONAUTICAL
PRODUCTS, LDA

Criação de empresa para fabrico de componentes aeronáuticos

--

1.083.890,00

FEDER

758.723,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/30

2018/04/29

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-018749

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NEWOXYGEN - CONSULTORIA DE ESTRATÉGIA E
MARKETING LDA

WINVOICE APP - Gestão Financeira Pessoal

--

261.690,87

FEDER

183.183,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/05/25

2018/02/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-019205

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DRT MICRO PRECISION, S.A.

Criação de uma unidade de micro e nanotecnologia para produção
-de moldes de elevado rigor dimensional

2.989.500,00

FEDER

2.092.650,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-019293

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BELORA II - Indústria, Lda

Criação e desenvolvimento de unidade fabril destinada à produção
-de massas alimentícias sem glúten

393.000,00

FEDER

294.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/01

2018/03/02

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-019498

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DRAGONCHALLENGE UNIPESSOAL LDA

APP iOS e ANDROID - Dragonchallenge

--

66.837,84

FEDER

50.128,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/08

2018/03/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-019507

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Atlanticourtesy, S.A.

Nova Geração de Produtos de Produtos de Beleza e Higiene Pessoal
e de Saúde e Bem-Estar: 1ª Fábrica de Biocosméticos e
-Nutracêuticos Biológicos em Portugal

722.500,00

FEDER

541.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/15

2018/06/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-019559

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VETHERAPY - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO Criação de Unidade de Isolamento e Criopreservação de células
EM BIOTECNOLOGIA, LDA
estaminais e PrP

--

132.162,41

FEDER

92.513,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-019599

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SANTAR GARDEN VILLAGE, LDA

CRIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO LÚDICO SANTAR GARDEN
VILLAGE

--

555.229,42

FEDER

416.422,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/01

2018/10/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-019626

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

INCREDIBLE VANGUARD LDA

Tecnologias Inovadoras a Nível Mundial Aplicadas à Saúde

--

2.588.416,04

FEDER

1.941.312,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-019636

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

OVERLAND CHALLENGES UNIPESSOAL LDA

Overland Challenges Saude - 1ª Fábrica de Fraldas Recicladas

--

2.730.840,00

FEDER

2.048.130,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ECO SOLUTIONS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA,
UNIPESSOAL LDA

Produção e comercialização de produtos Eco Sustentáveis

Concretização e consolidação de uma ideia inovadora e sustentável de produção de
pavimento de conforto e segurança em borracha reproduzindo a ?Calçada à
Portuguesa?, designado EcoKalçada, cujo processo de Pedido de Patente de Invenção
Nacional está em curso encontrando-se em fase bastante avançada.

516.637,79

FEDER

387.478,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-023390
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79%

W- ILAP 2 - INTEGRATED LIGHTING & POWER
MANUFACTURERS, LDA

Criação de nova empresa direcionada com processo produtivo
inovador, novos produtos, direcionada para mercados
internacionais e aposta em tecnologias de ponta integrando
comunicação via Internet ( ioT

Resumo | Summary

A empresa pretende eleger como linhas de produtos inovadores a desenvolver aqueles
que estão relacionados com iluminação em tecnologia LED, contadores electrónicos
para fluidos ( combustíveis, água, gás ) e os conversores DC/DC e DC/AC para os
sistemas com tecnologia solar fotovoltaica.
O projecto representa um forte contributo para a complementaridade da oferta
turística, o combate ao isolamento, à proximidade das pessoas e ao seu Bem-estar,
contributo também geográfico importante para a cidade em especial e para a região,
em geral.
O presente projeto visa dotar a Prinemo dos meios necessários para desenvolver a
atividade de base tecnológica e com forte intensidade de conhecimento direcionada
para a concepção e desenvolvimento de produtos industriais principalmente para a
indústria automóvel.
O projeto prevê a criação de uma unidade fabril dotada de uma nova tecnologia
patenteada com o nome de Injeção de massa celulósica, que consiste em injetar pasta à
base de celulose em moldes de grandes formatos capazes de criar produtos
diferenciados e inovadores face ao estado de arte.

CENTRO-02-0651-FEDER-023528

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0651-FEDER-023743

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NEPTUNE MOMENT

Projecto Oficina da Cultura em Leiria

CENTRO-02-0651-FEDER-023881

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PRINEMO, LDA

PRINEMO START

CENTRO-02-0651-FEDER-024057

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CONVERTERITMO - INDÚSTRIA E COMERCIO
UNIPESSOAL LDA

Unidade industrial para nova tecnologia de injeção de massa
celulosa

CENTRO-02-0651-FEDER-024230

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LIGHTENJIN II - INDUSTRIA DE ILUMINAÇÃO, LDA

Lightenjin II - Criação de nova unidade produtiva para
desenvolvimento, industrialização e comercialização de soluções
de iluminação

Criação de nova unidade produtiva para desenvolvimento, industrialização e
comercialização de soluções de iluminação incluindo sistemas de controlo inovadores

CENTRO-02-0651-FEDER-026228

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

EXPERTESTREIA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
LDA

CENTRO-02-0651-FEDER-026251

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

KILOMETER LOW COST, S.A.

CENTRO-02-0651-FEDER-026260

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0651-FEDER-026281

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0651-FEDER-026285

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0651-FEDER-026337

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

1.129.187,13

FEDER

790.430,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

299.794,14

FEDER

224.845,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/03/01

2018/02/26

Portugal

323.010,07

FEDER

193.806,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

1.010.760,00

FEDER

758.070,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/03

2018/11/01

Portugal

744.940,29

FEDER

521.458,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/02/18

2019/02/17

Portugal

Expertestreia

A Expertestreia desenvolve tecnologia, aplicações informáticas e consultoria na área do
ambiente, recursos naturais, riscos, gestão de emergência e do território. Desenvolveu
como primeiro produto uma App - o FIRERISK, que é uma aplicação para a área da
comunicação do risco de incêndio florestal.

6.460,00

FEDER

4.845,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/12

2018/05/11

Portugal

KLC

Oferta de soluções integradas de mobilidade elétrica adaptadas às necessidades de
cada utilizador ao melhor preço por km do mercado.

6.675,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/21

2018/04/20

Portugal

Chemical Nature, LDA

ChemicalNature ? Incubação

O projeto ?ChemicalNature ? Incubação? visa a obtenção de serviços duma incubadora
acreditada,que permita a instalação e incremento da atividade da empresa, através da
realização de atividades de investigação cientifica e tecnológica para o desenvolvimento
de produtos inovadores de origem biológica.

6.666,66

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/13

2018/04/12

Portugal

79%

BIND UP TECHNOLOGIES, LDA

BINDUP2017

BIND UP Incubação, desenvolvimento de novas soluções e aplicações moveis na area de
jogos, gestão empresarial, industrial e saúde.

6.666,00

FEDER

4.999,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/08

2018/06/07

Portugal

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

UPSTREAM - VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO, LDA

UPSTREAM - Vale Incubação

A presente operação visa a candidatura aos serviços de incubação, designadamente os
fornecidos pela IUPEN ? Incubadora Urbana Polinucleada de Empresas e Negócios, sob
gestão do Município do Fundão (entidade acreditada).

6.795,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/27

2018/04/26

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LVS - UNIVERSAL, LDA

LVS

A LVS desenvolve, integra e implementa sistemas de informação e aplicações para
organizações, marcas ou projetos do sector da Saúde, para já, com especial enfoque no
segmento veterinário.

6.675,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/18

2018/05/17

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026441

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SOUND PARTICLES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Sound Particles

O projeto consiste na comercialização do Sound Particles, um software 3D para pósprodução áudio (cinema, TV, videojogos, VR), desenvolvido originalmente pelo
promotor da empresa, e que já se encontra a ser usado em Hollywood, tendo sido
usado em filmes como ?Steve Jobs?, ?Batman v Superman?, etc.

5.000,00

FEDER

3.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/06

2018/05/05

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026646

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RAVARA DESIGN, LDA

ASHA

A ASHA - All Shoes Adaptable , tem um carácter inclusivo e sustentável no design
modular, baseando-se na transformabilidade do calçado, desde a parte estética até à
palmilha, não esquecendo a altura do salto/tacão fisiologicamente adequado.

6.675,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/16

2018/05/15

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026647

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

JOSE AUGUSTO GUEDES DE SOUZA UNIPESSOAL LDA José Augusto Guedes de Souza Unip Lda

A José Augusto Guedes de Souza Unip Lda. oferece um conjunto de serviços que
abrangem a conceção, edição e gravação de spots publicitários, programas de autor
para rádios e ainda captação em estúdio apropriado para gravação, edição e produção
de áudio para os vários tipos de vídeos.

6.710,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026659

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ALMEIDA & SILVESTRE - COSMÉTICA, LDA

DAMOR - Vale Incubação

A presente operação visa a candidatura aos serviços de incubação, designadamente os
fornecidos pela IUPEN - Incubadora Urbana Polinucleada de Empresas e Negócios, sob
gestão do Município do Fundão (entidade acreditada)

6.670,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/11

2018/04/10

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026662

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AMARKT, LDA

AMARKT

Plataforma de crowdfunding com foco no mercado asiático e europeu.

6.675,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/16

2018/05/15

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026667

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BEEPENGER - ENGENHARIA, CLIMATIZAÇÃO E
MANUTENÇÃO, LDA

Beepenger - Engenharia, Climatização e Manutenção, Lda.

A Beepenger concebe soluções de climatização, ventilação e desenfumagem baseadas
na combinação de várias energias renováveis com vista ao aumento da eficiência
energética da indústria.

6.670,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/29

2018/04/28

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026679

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DYNAMIS - IT SOLUTIONS, UNIPESSOAL, LDA

Dynamis - IT Solutions

A Dynamis desenvolve conectores para softwares de gestão, que permitem a
digitalização de processos, aproveitando sistemas de informação já existentes.

6.710,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/19

2018/04/18

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026712

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PORTELINHA & CORREIA, LDA

SEA - Incubação

O projeto ?SEA ? Incubação? visa a obtenção de serviço especializados duma
incubadora acreditada, que permita a instalação e incremento da atividade da empresa,
através da realização de atividades de investigação científica e tecnológica para o
desenvolvimento de um sistema inovador de aquicultura.

6.666,66

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/12

2018/05/11

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026735

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Privado

Coração Bobo

O Coração Bobo comercializa fatos de banho confecionados com tecido patenteado,
que permite um bronzeado uniforme.

6.670,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/17

2018/05/16

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026771

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VOLTAIR, LDA

VoltAir

6.666,67

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/18

2018/05/17

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026776

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LUSALGAE, LDA

Inovar em Biotecnologia Marinha

6.600,00

FEDER

4.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/13

2018/05/12

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026800

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TRYWEST - PORTUGAL EXPERIENCES, LDA

Contratação de serviços de gestão, marketing e de assessoria
jurídica para a empresa TryWest ? Portugal Experiencies, Lda.

Esta candidatura visa a solicitação de incentivos para a contração de serviços em três
áreas distintas, nomeadamente, serviços de gestão, marketing e de assessoria jurídica,
imprescindíveis para um correto planeamento da atividade da empresa.

5.000,00

FEDER

3.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/13

2018/06/12

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

3810 Consulting

A 3810 Consulting é uma nova empresa, fundada por alunos de Doutoramento da
Universidade de Aveiro, que tem como missão promover a valorização económica do
conhecimento científico e promover a aplicação de resultados de I&D na produção de
novos bens e serviços, especialmente na indústria dos Media.

6.700,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/25

2018/04/24

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026823

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TALENT INGREDIENT - LDA

Talent incubation

6.700,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/16

2018/05/15

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026824

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CRAZY ONES STUDIO, LDA

cron.studio

6.666,66

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/08

2018/04/07

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026838

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FOMENTAR SONHOS - UNIPESSOAL, LDA

Fomentar sonhos

O projeto consiste na prestação de consultoria e na formação de profissionais nas áreas
do marketing e vendas online.

5.440,00

FEDER

4.080,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/17

2018/05/16

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026839

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Horta da Ria, Lda.

Incubação da empresa Horta da Ria, Lda. no CIEMar - Ílhavo

A Horta da Ria, Lda. produz e comercializa salicórnia, uma planta natural da Ria de
Aveiro que cresce em terrenos alagados por águas salobres. A atividade será dirigida
para consumo Humano como vegetal verde, em pó como substituto do sal e outros
produtos transformados que queremos desenvolver.

6.500,00

FEDER

4.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/12

2018/05/11

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026840

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SUZANBOKK, UNIPESSOAL LDA

BOKK

A BOKK cria soluções inovadoras para mobiliário de interior e urbano.

6.700,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/16

2018/05/15

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026859

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TRYANGLE, LDA

Tryangle

A Tryangle oferece soluções SaaS (Software as a Service) para o mercado B2B.

6.700,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/03

2018/05/02

Portugal

AgroCentro

O AgroCentro é um projeto de apoio à internacionalização das PME’s e tem por objetivo
a definição de uma estratégia de internacionalização para o setor agroalimentar da
região Centro, a criação de condições envolventes para a promoção internacional de
produtos regionais agroalimentares, alinhado com as prioridades da RIS 3 regional, e a
capacitação dos agentes regionais para a implementação de estratégias concertadas de
internacionalização

248.178,42

FEDER

210.951,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

CENTRO-02-0651-FEDER-026808

CENTRO-02-0752-FEDER-000003

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

79%

3810 CONSULTING, LDA

INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGROINDUSTRIAL DO CENTRO

A Voltair é uma empresa especializada na investigação e desenvolvimento de sistemas
computacionais interactivos que associa uma rigorosa abordagem tecnológica com
metodologias de user-centered design e de criação artística, criando um sólido território
de inovação.
A Lusalgae, empresa de biotecnologia marinha, necessita do apoio dos serviços da
incubadora para a fase de lançamento no mercado da sua primeira gama cosmética
natural - Sealgae, desenhada para tratamentos de talassoterapia e desenvolvida à base
de extratos de algas marinhas.

O presente projeto visa a contratação de serviços de incubação que terão como objetivo
principal a criação de condições para potenciar a fase de arranque da Talent Ingredient,
designadamente: gestão e contabilidade; estratégia de negócio; desenvolvimento de
produto; investimento e financiamento.
1 em cada 3 startups morre no início da atividade e a maioria das ideias nem chegam a
ser transformadas em startups. A cron.studio trabalha com os mentores de cada ideia
na validação de modelos de negócio e produtos para posterior criação de startups de
sucesso e com maior hipótese de sobrevivência.
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-02-0752-FEDER-000004

CENTRO-02-0752-FEDER-000005

CENTRO-02-0752-FEDER-000007

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

CENTRO-02-0752-FEDER-000021

CENTRO-02-0752-FEDER-000024

CENTRO-02-0752-FEDER-000026

CENTRO-02-0752-FEDER-000027

CENTRO-02-0752-FEDER-000028

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-000032

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-000162

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-000163

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-000871

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-000886

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-000922

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001092

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001108

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001152

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001153

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001212

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001255

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001274

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001281

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001284

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001286

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001302

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001311

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

79%

79%

79%

FEDER

599.241,80

Portugal

148.795,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

FEDER

509.355,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2018/04/30

Portugal

441.267,85

FEDER

375.077,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

Fátima 2017: Ações para consolidar uma marca

Conjunto de atividades internacionais, nomeadamente participações em feiras
internacionais de turismo, roadshows, fam trips e press trips, e nacionais,
designadamente os Workshops Internacionais de Turismo Religioso que visam
aumentar o número de turistas que visitam Fátima e a região centro e,
consequentemente, Portugal, aumentando ainda o tempo de permanência média na
região e o revpar das unidades hoteleiras.

310.746,97

FEDER

264.134,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/25

2018/06/30

Portugal

Idanha Made In

O Projeto Idanha Made In concorre para o reforço das atividades económicas de base
rural (em especial, sector agroalimentar e do turismo) através da execução um plano
estratégico para a internacionalização. Trabalhando em estreita relação com as PME
locais em ações de promoção externa e sensibilização, objetiva-se a promoção e
projeção da cultura, produtos e serviços de Idanha-a-Nova, focados no campo, na
natureza e na inovação.

233.262,32

FEDER

198.272,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/02

2017/10/31

Portugal

INTER AVEIRO - Internacionalizar a Região de Aveiro

Afirmar Aveiro como região empreendedora e competitiva ao nível do
conhecimento,produtos e serviços de valor acrescentado promovendo-a como centro
de saber-fazer,evidenciando dinâmica empresarial e conhecimento produzido através
de intercâmbios empresariais e entre entidades do Sistema Científico e Tecnológico,
recorrendo aos “empresários da diáspora” enquanto embaixadores e interlocutores
privilegiados com os mercados nos quais exercem atividade

420.856,08

FEDER

357.727,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
LINK LUSA
LEIRIA

O projeto pretende criar uma rede de Agentes Exportadores (personalidades relevantes
nas comunidades emigrantes que sejam agentes facilitadores de contactos e troca de
informações nas exportações). O projeto irá desenvolver ações no sentido de criar mais
informação que facilite o acesso a mercados internacionais, aproveitando o potencial
das comunidades emigrantes.

239.573,46

FEDER

203.637,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO BEIRA ATLÂNTICO PARQUE

BIOTECH@CENTRO

O BIOCANT@CENTRO compreende um extenso conjunto de ações de
internacionalização que permitirão aumentar a competitividade do setor da
Biotecnologia. Ao promover a atração de investimento direto estrangeiro, as
exportações e a criação de parcerias internacionais, o BIOCANT@CENTRO confirmará a
liderança da Região neste setor, afirmando-a no mercado global.

348.055,70

FEDER

295.847,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

D2IN – Double Degrees para a Investigação, Inovação e
Internacionalização das Indústrias da Região de Leiria

O projeto D2IN propõe uma abordagem inovadora para acelerar a internacionalização
das empresas da região Centro, através de uma metodologia coletiva entre o IPLeiria e
a NERLEI: “multicultural training experience” nas empresas. A estratégia passa por criar
condições e mecanismos de difusão e estabelecer parcerias para proporcionar a
formação de estudantes em mercados-alvo e integrar nas empresas valências
avançadas de estudantes internacionais.

238.244,99

FEDER

202.508,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

Tradição Lusa

O presente projeto “TRADIÇÃO LUSA” contempla ações que visam apoiar as empresas
da região ligadas à atividade de ofícios e comercialização dos produtos tradicionais a
exportar, através da criação de uma rede de sinergias, a criação e divulgação de um guia
de apoio ao exportador, criação de uma plataforma tecnológica que agregue diversos
mecanismos de apoio à exportação, entre outras ações definidas nesta candidatura.

249.483,77

FEDER

212.061,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

Powered by Portugal

O presente projeto tem como alicerce ações devidamente estruturadas e desenvolvidas
para dar às empresas da fileira do Habitat da Região Centro as condições de contexto
suficientes para que estas reforcem a sua presença internacional, nomeadamente
através da Exportação para os Mercados do México e Perú.

355.905,50

FEDER

302.519,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE AGUEDA

APTECE - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TURISMO
DE CULINÁRIA E ECONOMIA

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

175.052,95

2018/02/28

79%

Programa Operacional Regional do Centro

Projeto Inter Home & Office Industry – Internacionalização da
fileira da Casa e Escritório da Região Centro

O projeto destina-se a alavancar a internacionalização das empresas da fileira Home &
Office Industry da região Centro no mercado alemão, através de ações de prospeção,
conhecimento e acesso ao mercado alemão e de processos colaborativos de partilha de
conhecimento e capacidade para a internacionalização da referida fileira e que visam
dar a conhecer e promover as potencialidades portuguesas junto de públicos-alvo do
mercado alemão.

2016/03/01

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-000015

362.129,88

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Programa Operacional Regional do Centro

79%

FEDER

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

79%

CENTRO-02-0752-FEDER-000009

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

426.035,15

Portugal

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE VISEU

Programa Operacional Regional do Centro

USABEIRA - DOING BUSINESS

Este projeto pretende dotar os empresários da região da Guarda e Fundão do
conhecimento e das ferramentas necessárias para promover a internacionalização da
sua oferta no mercado dos EUA, através da comunidade lusa aí instalada, potenciando
as relações económicas já existentes.

2017/12/31

79%

CENTRO-02-0752-FEDER-000013

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/01/01

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO
DISTRITO DA GUARDA - ACG

79%

269.398,99

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NERC - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

FEDER

País |
Country

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

316.939,99

Data Fim |
Finish Date

CENTRO-02-0752-FEDER-000008

CENTRO-02-0752-FEDER-000012

E-COIMBRA - A China à distância de um clique: plataforma de ecommerce para o mercado chinês

Este projecto tem como grande objectivo a criação de ferramentas colectivas e
colaborativas, nomeadamente uma plataforma de comércio electrónico, facilitadoras
dos processos de internacionalização para os nichos do mercado chinês alvo, com vista
ao aumento directo do valor das exportações no volume de negócios das empresas e
sectores definidos. O projecto contempla, também, a realização de acções de
capacitação das empresas e sectores envolvidos.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

79%

79%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ACISO - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL OURÉM FÁTIMA

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA E
DESENVOLVIMENTO DE IDANHA-A-NOVA

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Nome da Operação | Operation Name

O Projeto contempla uma abordagem metodológica que combina uma intervenção de
base territorial, permitindo a realização de ações desconcentradas nos concelhos das
EXPORTAR + | Valorização dos recursos das regiões de Viseu, Dão, NUTS III referidas, e uma intervenção de base sectorial em que aplicando os princípios
Lafões, Beiras e Serra da Estrela
da smart specialisation, se definirem estratégias de colaboração empresarial assente
numa visão global dos mercados e das cadeias de valor, para promover a
internacionalização das PMEs.
O Projeto Centro Faz Bem visa promover o turismo gastronómico da região Centro, com
O Centro Faz Bem
destaque para a promoção do seu património gastronómico, com vista à diversificação
da oferta turística e do aumento do número de turistas.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

79%

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DA SERRA DA ESTRELA

79%

AMOG - ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

79%

O projeto BB.Foods tem como objetivo reforçar a competitividade regional e a dinâmica
empresarial, através de uma estratégia conjunta, agregadora de sinergias, visando a
Beira Baixa Foods - Amazing Foods from Genuine Lands (Estratégia
promoção dos produtos da região, nos mercados internacionais, sob uma identidade
AEBB - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA BEIRA BAIXA Coletiva de Internacionalização de Produtos Alimentares da Beira
coletiva, alocada à marca e identidade do produtor. Esta aproximação metodológica
Baixa)
constitui um ponto de referência para que progressivamente seja possível agregar
outros setores de atividade.

472.217,55

FEDER

401.384,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

GLOBALPROUD S.A.

Projeto de internacionalização Global Proud

--

431.878,62

FEDER

194.345,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/04/18

2017/12/31

Portugal

79%

MÉTODENSAIO, LDA

Estratégia de Expansão de Mercado numa Dinâmica Internacional

--

945.293,96

FEDER

425.382,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/04/18

2017/03/31

Portugal

79%

WHALE, S.A.

Projeto de internacionalização da Whale

--

1.107.010,55

FEDER

498.154,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/04/27

2017/10/26

Portugal

79%

ENG & STEEL, LDA

Estratégia de Internacionalização da Eng&Steel

--

82.484,22

FEDER

37.117,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

79%

F. S. - CONFECÇÕES LDA

F.S. Global

--

366.238,46

FEDER

164.807,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/08

2017/05/07

Portugal

79%

METALOMECÂNICA - VICTOR MONTEIRO LDA

MVM fora de portas: comercialização dos produtos ? sistemas de
chaminés e sistemas de aquecimento nos mercados Reino Unido;
Suíça e França (presença e participação em feiras internacionais;
promoção e

--

373.500,00

FEDER

168.075,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

M4K, LDA

Internacionalização da marca Metro Kids Company

--

741.334,00

FEDER

333.600,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

MOLDES D4 - INDÚSTRIA DE MOLDES LDA

IMPLEMENTAÇÃO NOVAS FERRAMENTAS DE MARKETING,
PROSPECÇÃO PARA NOVAS ABORDAGENS AOS MERCADOS E
CRIAÇÃO DEPARTAMENTO COMERCIAL

--

65.551,50

FEDER

29.498,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

SOBIOMASSA, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de um Plano de Ação para a Internacionalização

--

456.213,51

FEDER

205.296,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/19

2017/05/18

Portugal

79%

Y FARMA, S.A.

Projeto de Internacionalização da YFarma

--

840.856,41

FEDER

378.385,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/15

2017/03/26

Portugal

79%

STAGRIC, LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA STAGRIC

--

251.400,00

FEDER

113.130,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/09

2017/09/08

Portugal

79%

DOINN, S.A.

DOINN WORLDWIDE

--

225.155,00

FEDER

101.319,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

JOÃO OLIVEIRA LDA

Projecto de Internacionalização Maquinol

--

166.071,05

FEDER

74.731,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

BGUESTNOW, S.A.

B-GUEST NOW WORLDWIDE

--

337.505,00

FEDER

151.877,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

IMPLASYSTEM - IMPLANTOLOGY SYSTEMS, LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
oferta de Implantes Dentários e Componentes Protéticos,
-apostando em fatores dinâmicos de competitividade e em modelos
empresariais inovad

198.125,00

FEDER

89.156,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

79%

ITP-INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE PLASTICOS
S.A.

ITP - Plano de internacionalização 2015-2017

--

109.809,04

FEDER

49.414,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/28

2017/05/27

Portugal

79%

CTB7 - GOLFE E TURISMO, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da CTB7

--

275.867,50

FEDER

124.140,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/15

2018/09/14

Portugal

133

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-001316

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001357

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001358

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001361

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001445

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001497

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001501

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001502

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001515

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001540

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001547

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001556

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001565

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-001579

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-001622

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-001624

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001627

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001631

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001633

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001663

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001680

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001694

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001697

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001704

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001738

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001740

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001755

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001756

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001782

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001788

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001795

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001817

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001819

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001835

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001850

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001887

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001929

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001970

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001980

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001981

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001982

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

COBERMAT, S.A.

Reforço da capacitação da empresa para a Internacionalização, por
via da valorização dos fatores imateriais de competitividade,
-procurando obter uma maior orientação para os mercados
externos e increm

79%

VENTILÁQUA, S.A.

VentilAqua - Internacional 2015-2017

--

148.800,00

FEDER

66.960,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

UOY, LDA

UOY - Uncover the Original YOU

--

401.521,24

FEDER

180.684,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/04/30

Portugal

79%

BINDOPOR, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERNACIONAL LDA

Reforço da capacitação empresarial da Bindopor para a
Internacionalização, com vista a promover o aumento das
exportações através do desenvolvimento e aplicação de novos
modelos empresariais e de proc

--

253.025,50

FEDER

113.861,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

LUX INVICTA - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO,
Lux Invicta - Internacionalização 15-17
LDA

--

70.199,00

FEDER

31.589,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

PHARDEVELOPMENT TRIALS, LDA

Projeto de Internacionalização da Phardevelopment Trials, Lda

--

79.899,94

FEDER

35.954,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

79%

CASA DO CRESPO - FÁBRICA DE DOÇARIA LDA

Casa do Crespo - Internacionalização

--

659.025,00

FEDER

296.561,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

79%

MAGNUM - CARLOS LUCAS, VINHOS LDA

Internacionalização

--

231.225,31

FEDER

104.051,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

INNOVATION MAKERS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Diversificação de mercados geográficos e clientes da empresa da
EM INOVAÇÃO , LDA
Innovation Makers

--

790.910,02

FEDER

355.909,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

79%

TECSISEL - TECNOLOGIA, SISTEMAS ELÉCTRICOS LDA Tecsisel - Incremento na Internacionalização

--

402.497,50

FEDER

181.123,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

79%

OMS-TRATAMENTO DE AGUAS, LDA

Internacionalização da empresa e certificação do seu Sistema de
Gestão da Qualidade

--

43.700,00

FEDER

19.665,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

79%

PEARLMASTER, LDA

PEARLMASTER INTERNACIONALIZAÇÃO

--

186.900,00

FEDER

84.105,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

FUTURVIDA - FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS,
FUTURVIDA
LDA

--

680.247,00

FEDER

306.111,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

LATOURRETTE CONSULTING - CONSULTORIA DE
INOVAÇÃO EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO, LDA

--

549.000,00

FEDER

247.050,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

LEONOR CONCEPT, LDA

--

508.206,26

FEDER

228.692,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

BISELARTE - SOCIEDADE DE VIDROS S.A.

Internacionalização de novos produtos de conceito de mobiliário de
-banho

269.531,44

FEDER

121.289,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

DEARTIS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CERÂMICA
ARTÍSTICA LDA

Internacionalização de novos produtos em grés com pasta
desgaseificada.

--

247.394,35

FEDER

111.327,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/13

2017/12/31

Portugal

79%

IMTEC - INDÚSTRIA MOLDES TÉCNICOS LDA

IMTEC INTERNACIONALIZAÇÃO

--

434.800,00

FEDER

195.660,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

SINEPOWER - SOCIEDADE DE CONSULTORIA E
PROJECTOS DE ENGENHARIA ELECTRÓNICA LDA

Impulso na competitividade internacional

--

204.583,85

FEDER

92.062,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

CARLOS ALBERTO COELHO, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Padaria Nova Caseira

--

488.005,00

FEDER

219.602,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

ZEOCEL LDA

International Zeocel

--

146.300,00

FEDER

65.835,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

ONLYELLOW - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Onlyellow

--

185.653,82

FEDER

83.544,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/30

2017/11/29

Portugal

79%

LUMARCA, S.A.

Internacionalização ancorada na criação de 4 novas marcas que
venderá sob marca própria

--

362.815,00

FEDER

163.266,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

FASTSTEEL LDA

Internacionalização da empresa para novos mercados e segmentos
-de aglomeração e elevado potencial

123.519,06

FEDER

55.583,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

79%

ROOTS OF CONNECTION LDA

Criação de empresa exportadora e ligada as TIC, á economia digital,
criação de marcas, inovação em marketing e organizacional e com -produtos inovadores.

164.127,50

FEDER

73.857,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

79%

FAVICRI-FÁBRICA DE VIDROS E CRISTAIS LDA

EVOLUTION GlASS - Internacionalização

--

198.953,13

FEDER

89.528,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

PEREIRA & GUERRA LDA

Projeto de Internacionalização do Hotel Cinquentenário

--

197.400,00

FEDER

88.830,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2018/03/31

Portugal

79%

LPS - LOGISTIC, PACKAGING SOLUTIONS, S.A.

LPS - Plano de Internacionalização

--

474.694,74

FEDER

213.612,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/10/30

Portugal

79%

ENERPLURAL, SISTEMAS DE ENERGIA E
CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Divulgação dos Produtos na Web e Internacionalização da Empresa --

87.426,25

FEDER

39.341,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

YESOLS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

YESols INTERNACIONALIZAÇÃO

--

155.000,00

FEDER

69.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

COLQUIDA, LDA

XISTO2020

--

131.758,37

FEDER

59.291,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/30

Portugal

79%

MARMOCAN-MÁRMORES DOS CANDEEIROS LDA

Especialização Internacional

--

213.065,26

FEDER

95.879,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

MIRAPACK, LDA

Mirapack Novo Futuro II

--

381.150,77

FEDER

171.517,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

FOLLOW INSPIRATION, S.A.

Internacionalização do wiiGO Retail

--

293.775,19

FEDER

132.198,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

79%

DOM MIRA LDA

Internacionalização das novas linhas de tecnologia de fusão em
novos materiais para desenvolvimento de novos produtos

--

332.601,30

FEDER

149.670,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

79%

COIMFOR - SOCIEDADE DE GESTÃO E INFORMÁTICA
Coimfor Global
LDA

--

493.152,50

FEDER

221.918,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

CAVEDIGITAL - CONSULTADORIA E SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS LDA

216.430,00

FEDER

97.393,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/19

2017/08/31

Portugal

79%

WESTFIELD TECHNOLOGIES - PRODUTOS E
TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS LDA

71.100,00

FEDER

31.995,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

INCRÍVELFUTURO - CENTRO DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA, INVESTIGAÇÃO E PROJECTO, S.A.

Internacionalização Centro Produção 3D

--

411.455,00

FEDER

185.154,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

VESAM - ENGENHARIA, S.A.

Internacionalização do VESAM SIGMA

--

216.300,00

FEDER

97.335,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

79%

BIOTA - ESTUDOS E DIVULGAÇÃO EM AMBIENTE
LDA

Projecto de Internacionalização da Biota

--

532.705,00

FEDER

239.717,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

LC fora de portas: presença e participação em feiras; missões
empresariais; ações de prospeção/promoção nos mercados
identificados; reforço de presença na web através de economia
digital; conceção de
Conquista de uma presença fortemente dinâmica no mercado
internacional, visando a promoção e venda de produtos
alimentares naturais e biológicos dos segmentos premium e
gourmet, exclusivamente produto

Desmaterialização de Processos de Tomada de Decisão
Hierárquicos e Reuniões de Administração que poupam tempo e
-árvores
Implementação de um plano de prospeção e promoção
internacional para reforço da presença da empresa e sua marca em
-mercados de elevado valor acrescentado, valorizando a oferta
nacional.

369.695,00

FEDER

166.362,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/01

2017/07/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-001983

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-001991

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002015

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002042

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002065

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002068

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002112

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002117

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002118

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002121

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002122

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002138

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002164

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002175

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002176

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002185

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002192

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002194

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002198

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002209

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002226

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002232

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002323

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002330

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002345

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002392

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002395

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002403

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002409

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002414

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002423

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002427

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002432

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002444

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002484

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002489

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002493

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002494

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002521

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002522

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002546

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002563

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002582

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

JOSE SILVA VIEIRA RUIVO LDA

Projeto de internacionalização da JSVR

--

87.513,52

FEDER

39.381,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/23

2017/11/22

Portugal

79%

AMAZING WORLD PUBLICIDADE E MARKETING
UNIPESSOAL LDA

Extensão de mercado da Amazing Factory

--

203.104,26

FEDER

91.396,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/23

2017/05/22

Portugal

79%

UNISSIMA HOME COUTURE, LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO UNISSIMA

--

306.454,69

FEDER

137.904,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/28

2017/05/31

Portugal

79%

HSCHEM, LDA

Projecto de Internacionalização da HSCHEM

--

402.305,00

FEDER

181.037,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

79%

INOVOPEDRA - INDUSTRIA INOVADORA DE ROCHAS
Crescimento Internacional Sustentado
ORNAMENTAIS LDA

--

284.620,53

FEDER

128.079,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/15

2017/12/14

Portugal

79%

PROCIFISC - ENGENHARIA E CONSULTADORIA, LDA

PROCIFISC - Inovar para Crescer no Mercado Externo

--

210.587,50

FEDER

94.764,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

GUILHERME MANUEL DOMINGUES MARQUES,
UNIPESSOAL LIMITADA

GM Global

--

243.770,31

FEDER

109.696,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/04/01

Portugal

79%

ELASTICTEK - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, LDA

Plano Estratégico 2015-2017: Investir na Valorização, Crescimento
-e Internacionalização

666.455,00

FEDER

299.904,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

COOPERATIVA AGRICOLA DE MANGUALDE, CRL

Internacionalização dos produtos da Cooperativa, aposta em
campanahs de marketing, ações de prospeção e missões inversas

--

62.178,75

FEDER

27.980,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

MICROIO - SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA LDA

Internacionalização do SIGE WEB e Unicard Business para Brasil,
México e UK

--

207.785,63

FEDER

93.503,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

EXPOALUMÍNIOS - INDÚSTRIA E EXPOSIÇÃO DE
ALUMÍNIOS E FERRO LDA

Inovação pela criação de departamento comercial e nova política
na divulgação de produtos em novos mercados

--

97.716,52

FEDER

43.972,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

WORLDSUPPLY - LDA

Internacionalização da empresa

--

131.485,22

FEDER

59.168,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/27

2016/12/26

Portugal

79%

SKWIN - LABORATORIES, LDA

Aposta na Internacionalização da empresa com a marca da
SKSKWIN LABORATORIES LABORATORIES

--

300.310,00

FEDER

135.139,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

CONVERDE, S.A.

Certificação Problad Europa

--

1.006.200,00

FEDER

452.790,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

CAVES SÃO JOÃO - SOCIEDADE DOS VINHOS
IRMÃOS UNIDOS LDA

CSJ.2015 - Crescimento e consolidação do posicionamento no
mercado internacional

--

53.112,00

FEDER

23.900,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

FACEMATE - COMPONENTES PARA
COMUNICAÇÕES, LDA

Internacionalização Sistema BIS

--

142.795,21

FEDER

64.257,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

C&A CHAMA, LDA

Internacionalização e afirmação em Mercados Externos

--

225.337,45

FEDER

101.401,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

79%

CBRA GENOMICS, S.A.

International Expansion of the ELSIE System (INEXELSys)

--

312.826,00

FEDER

140.771,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

SEGREDOS IBÉRICOS - COMERCIALIZAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Internacionalização para 5 novos mercados ancorado na criação de
-3 novas marcas.

111.878,75

FEDER

50.345,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

STORYMATIK SOFTWARE, S.A.

Projeto de internacionalização Storyo

--

321.782,73

FEDER

144.802,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

79%

WEADD LDA

BICAS- Internacionalização pela Inovação, Desenvolvimento,
Design e Engenharia de Produto

--

163.535,00

FEDER

73.590,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

79%

E&T - ENGINEERING AND TOOLING LDA

InjectMarketing - Internacionalização para a Criação de valor
através do alargamento da atividade para o fornecimento de peças -injetadas para a indústria automóvel

136.760,00

FEDER

61.542,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

NUTRIVA - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR,
NUTRIVA INTERNACIONALIZAÇÃO
LDA

--

346.020,00

FEDER

155.709,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

AZULEJIBERICA-COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LDA

Azulejibérica - Exportação de Casas Click

--

913.225,00

FEDER

410.951,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

FRIJOBEL GLOBAL, LDA

Frijobel Global - the Portuguese Taste

--

319.434,69

FEDER

143.745,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

CROSSING ANSWERS LDA

Expansão e Posicionamento em mercados externos, via
exportação. Consolidação da ação no mercado via prospeção e
marketing digital

--

72.011,39

FEDER

32.405,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

I. N. TOURS - VIAGENS E TURISMO LDA

New Market for Portugal

--

335.553,13

FEDER

150.998,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

PORFIC - FUNDIÇÃO INJECTADA DE PORTUGAL LDA PORFIC + MERCADOS

--

156.977,82

FEDER

70.640,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/15

2018/04/14

Portugal

79%

UBIWHERE LDA

UW Road to 2020

--

224.200,00

FEDER

100.890,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

79%

ATOMIZE SOFTWARE, LDA

Internacionalização da Atomize Software

--

237.405,32

FEDER

106.832,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

79%

DASCAT, SOFTWARE, LDA

International Dascat

--

676.505,00

FEDER

304.427,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

79%

LISTOR S.A.

Projeto de Internacionalização da LISTOR

--

232.125,00

FEDER

104.456,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2018/05/31

Portugal

79%

TECNOCABEL - COMPONENTES ELÉCTRICOS LDA

Crecer pela via da internacionalização e forte aposta em marketing --

257.487,41

FEDER

115.869,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

TECNOCANTO - TECNOLOGIA DE SISTEMAS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA TECNOCANTO [20152017]

--

148.635,00

FEDER

66.885,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

79%

POWERGRID, LDA

Reforço da aposta na internacionalização da Powergrid e
introdução de novas formas de comunicação

--

450.465,00

FEDER

202.709,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

79%

JULIPEDRA-INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE
MARMORES, LDA.

Internacionalização Julipedra

--

262.055,00

FEDER

117.924,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/11/30

Portugal

79%

RIKOR - TINTAS E VERNIZES, LDA

Internacionalização Rikor 2015/2017

--

217.741,86

FEDER

97.983,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

SALVERDE, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

SalVerde Internacional

--

308.764,88

FEDER

138.944,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

FIPAL - FORNECIMENTO, INTERCÂMBIO E
PRODUÇÃO AVÍCOLA, S.A.

Projecto de Internacionalização - FIPAL

--

108.685,63

FEDER

48.908,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/22

2017/05/21

Portugal

79%

REDERIA - INNOVATION, S.A.

REDERIA 4Way

--

729.868,50

FEDER

328.440,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/20

2017/08/19

Portugal

79%

WATGRID, LDA

Plano de internacionalização da Watgrid

--

129.332,50

FEDER

58.199,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

RCSOFT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL
AbrirPortas2017
LDA

--

175.500,00

FEDER

78.975,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

79%

CHEER UP - VIAGENS E TURISMO, LDA

--

127.949,37

FEDER

57.577,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

Internacionalização da Ingolf no mercado francês
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-002586

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002591

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002592

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002600

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002602

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002654

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002688

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002693

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002698

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002714

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002720

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002761

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002764

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-002770

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-003954

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-003957

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-004195

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-004481

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-004542

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-004581

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-004688

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-004771

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-004975

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-005577

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-005615

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-005651

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-005666

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-005734

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-005746

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-005763

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-005965

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-005976

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-006268

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-006274

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-006765

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-006873

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-007096

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-007164

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-007228

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-007306

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-007354

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-007495

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

PRESENT TECHNOLOGIES, SERVIÇOS INFORMÁTICOS
Internacionalização da Presente Technologies
LDA

--

334.255,00

FEDER

150.414,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/20

2018/07/19

Portugal

79%

FUN E FITNESS - COMÉRCIO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, UNIPESSOAL LDA

Aposta em Fatores Dinâmicos de Competitividade
Internacionalização

--

263.351,56

FEDER

118.508,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/08/31

Portugal

79%

JUSTBIT, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E
GESTÃO INDUSTRIAL LDA

JUSTBIT ? The Next Step

--

35.360,00

FEDER

15.912,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/07/01

Portugal

79%

FONSECA & SILVA S.A.

Projecto Internacionalização e Promoção

--

111.125,00

FEDER

50.006,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/12/29

Portugal

79%

AWESOME SOFTWARE S.A.

Awesome - Internacionalização de Produtos Digitais

--

265.405,00

FEDER

119.432,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

TORBEL, S.A.

Torbel Rumo 2020 - Penetração e reforço de posição nos mercados
-internacionais

551.475,34

FEDER

248.163,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/30

2018/06/29

Portugal

79%

ACTIVE SPACE TECHNOLOGIES - ACTIVIDADES
AEROESPACIAIS, S.A.

Internacionalização para o Setor Aeroespacial

--

351.193,00

FEDER

158.036,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

79%

RIPÓRTICO - ENGENHARIA LDA

Expansão do Mercado Internacional pela via de estratégias
comunicacionais - abertura a novos Horizontes

--

753.048,48

FEDER

338.871,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

O2W, S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
comercialização de inovadores produtos Eco Friendly,
nomeadamente: i) de velas decorativas e aromatizadas
sustentáveis produzidas a partir

--

727.039,07

FEDER

327.167,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

79%

Privado

Ecolã Mountain Lifestyle

--

132.433,62

FEDER

59.595,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/29

2018/03/28

Portugal

79%

UX INTERACTIVE, LDA

Ux Interactive - Internacionalização

--

162.630,00

FEDER

73.183,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

SOFAMÓVEL-SOCIEDADE DE FABRICAÇÃO DE
MÓVEIS E MADEIRA LDA

SOFAMÓVEL Internacional

--

295.500,00

FEDER

132.975,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/25

2017/11/24

Portugal

79%

MEDSIMLAB, LDA

InterMedSim

--

154.451,56

FEDER

69.503,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

79%

INTENSIFICAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO COM
DIKAMAR - INDÚSTRIA DE PROTECÇÃO DE CALÇADO APOSTA EM NOVOS MERCADOS COM UMA OFERTA
-S.A.
DIFERENCIADORA, REFORÇO DA FUNÇÃO COMERCIAL E DE
MARKETING

207.730,00

FEDER

93.478,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

79%

INGENIARIUS, LDA

InPutter: Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/13

2016/08/12

Portugal

79%

TEKSAJO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA

Internacionalização Espanha

--

19.300,00

FEDER

14.475,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

79%

REALIDADE IMAGINÁREA - PROJECTOS DE
ARQUITECTURA, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LDA

Elaboração de um plano de internacionalização/ estudo de
mercado internacional e visita ao mercado Moçambicano

--

17.000,00

FEDER

12.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

79%

BINÓMIO - PRODUTOS ALIMENTARES LDA

CANDYCAT GLOBAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

79%

GWM - GREAT WHITE MEDICAL, LDA

Estudo do mercado Moçambicano e Angolano e viagem de
prospeção ao mercado

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

FERMENTO DE OBRA, LDA

Consultoria para a elaboração de um plano de internacionalização --

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

SENSING FUTURE TECHNOLOGIES, LDA

Sensing Future Export

--

19.947,00

FEDER

14.960,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/06

2016/08/05

Portugal

79%

SECAL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.

VALE INTERNACIONALIZAÇÃO - SECAL

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/18

2016/12/15

Portugal

79%

IMPACTWAVE, LDA

IMPACTWAVE Vale Internacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

79%

SMILEBELIEVER, LDA

Estudo dos mercados Moçambicano e Brasileiro e viagem de
prospeção aos mercados

--

17.000,00

FEDER

12.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

NUNO & AGNELO, LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/23

2017/02/22

Portugal

79%

J. E. - SOCIEDADE CONTABILÍSTICA LDA

Consultoria para a elaboração de um plano de internacionalização --

19.250,00

FEDER

14.437,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

79%

EARTH CONSULTERS , LDA

Consultoria para a elaboração de um plano de internacionalização
-da empresa para Moçambique

17.750,00

FEDER

13.312,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/14

2016/08/13

Portugal

79%

PSICO E SOMA - LIVRARIA, EDITORA, FORMAÇÃO E
EMPRESAS LDA

Projeto de internacionalização da PsicoSoma para a América Latina --

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/02

2017/02/11

Portugal

79%

AGOSTINHO & ALMEIDA LDA

A&A nos Mercados extra-comunitarios: parceiros e distribuidores
numa acção internacional

--

19.925,00

FEDER

14.943,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

BOCARTE MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Estudo de mercado do Brasil e viagem de prospeção

--

17.000,00

FEDER

12.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

VITICARVALHAL - SOCIEDADE DE VINHOS LDA

um novo olhar para o mundo: viticarvalhal

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

79%

GONÇALAGRO - SOCIEDADE AGRO-COMERCIAL LDA Prospecção de mercado externo para internacionalização

--

15.500,00

FEDER

11.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/11

2016/12/31

Portugal

79%

BRIGIDA & DINIS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
LDA

CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

79%

EXTRA MOTION, LDA

Extramotion Internacional

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

79%

FCARVALHO - PRODUTOS E SERVIÇOS AGRÍCOLAS,
UNIPESSOAL LDA

Prospeção de Mercados

--

19.100,00

FEDER

14.325,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

79%

XISTOPOR - INDUSTRIA EXTRATIVA, LDA

Guiné Equatorial: prospeção de mercado para a Xistopor

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

79%

F. B. INTERNACIONAL - UNIPESSOAL LDA

Contribuição para aumento das exportações, com benefício para a
-economia regional

245.074,09

FEDER

110.283,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/16

2017/07/15

Portugal

79%

TATIÉRICA II QUALITY WINES, LDA

TATIERICA - Internacionalização Alemanha

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/26

2016/12/25

Portugal

79%

GOTELECOM, LDA

GoContact Goes Global

--

328.061,75

FEDER

147.627,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/21

2017/10/20

Portugal

79%

NEWEMBA - SERVIÇOS, LDA

DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

79%

HEARTGENETICS GENETICS AND BIOTECHNOLOGY,
S.A.

Forward2Export

--

197.176,88

FEDER

88.729,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/24

2018/03/29

Portugal

79%

RAIZ DA AVENTURA-UNIPESSOAL, LDA

INTENACIONALIZAÇÃO - MARCA NEW RACE

--

203.611,05

FEDER

91.624,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/01

2017/10/31

Portugal

136

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-007582

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-007626

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-007691

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-007773

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-007839

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-007869

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-007871

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-007897

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-008655

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-008773

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-008810

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-008878

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009014

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009141

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009273

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009293

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009398

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009432

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009441

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009480

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009516

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009554

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009576

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009590

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009760

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009763

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009834

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-009937

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-010008

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-010170

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-010189

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-010395

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-010461

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-010591

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-010595

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-010744

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-010754

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-010855

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-010989

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-011005

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-011022

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-011032

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-011262

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

CASA AGRÍCOLA RUI BATEL LDA

Internacionalização alargada em 12 mercados externos no
segmento gourmet

--

542.961,97

FEDER

244.332,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/30

2018/07/29

Portugal

79%

D.M.D.I. ARTIGOS ÓPTICOS LDA

Expansão e Internacionalização do negócio da DMDI

--

245.173,28

FEDER

110.327,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

79%

MONTEJUNTOLAR - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E
DECORAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da MonteJuntoLar

--

62.118,75

FEDER

27.953,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

79%

FAREM- SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS, LDA Vale Internacionalização - Farem

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

79%

INTERGATE - INTERNATIONAL BUSINESS LDA

InterGate

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

79%

VARELA ESTEVES & RUI - MULTI ASSISTANCE, LDA

Projecto de Internacionalização da V.E.R.

--

369.320,26

FEDER

166.194,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/03

2018/01/31

Portugal

79%

TRAVEL BIZ, LDA

Travel Biz Internacionalização para o mercado Escandinavo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

79%

Aumentar a capacitação da empresa para a internacionalização,
PRODYALCA - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS visando a conquista de uma presença dinâmica no mercado
LDA
internacional, tendo como base a promoção e venda de produtos
químicos para tratam

--

433.334,91

FEDER

195.000,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/04

2017/08/03

Portugal

79%

GLOBALMOLDE - COMÉRCIO INTERNACIONAL LDA

Globalsolutions - Soluções integradas para o mercado Internacionalização

--

64.773,00

FEDER

29.147,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/09

2017/11/08

Portugal

79%

INREIS - UNIPESSOAL LDA

Plano de Internacionalização da INREIS, Lda.

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

79%

EPISÓDIO - DESIGN E CRIAÇÃO DE AMBIENTES LDA

Episódio Internacional 2015-2016

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

79%

KORISANA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE
MOBILIÁRIO LDA

Plano de Internacionalização da KORISANA

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

79%

FIO BLUE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL LDA

FIO BLUE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

79%

NEOCOM - DISTRIBUIÇÃO COMPONENTES
AUTOMÓVEL LDA

Plano de Internacionalização da NEOCOM

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

79%

CURIOSIDADE DIGITAL, LDA

Internacionalizar para Crescer

--

19.675,00

FEDER

14.756,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

79%

GLASSMUNDI - VIDROS DO MUNDO, UNIPESSOAL
LDA

Consultoria para o desenvolvimento de estratégia de
internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

79%

FILOSOFT-SOLUÇÕES INFORMATICAS LDA

Estratégia de expansão do negócio numa ótica de reforço da
dinâmica comercial no domínio internacional

--

206.344,66

FEDER

92.855,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/09

2018/01/08

Portugal

79%

CAMB CONSULTING, LDA

Camb Consulting - Desenvolvimento de marca comercial
internacional

--

37.800,00

FEDER

17.010,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

COOLFARM, S.A.

CoolFarm going Global

--

542.135,64

FEDER

243.961,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/13

2018/11/12

Portugal

79%

AMETIC - APOIO MÓVEL ESPECIAL À TERCEIRA
IDADE E CONVALESCENTES LDA

Internacionalização do Turismo de Saúde Sénior

--

18.950,00

FEDER

14.212,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/23

2017/02/22

Portugal

79%

SMARTZENER LDA

Processo de Internacionalização Smartzener

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

79%

JECA LDA

JECA International Medical Services

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

79%

ALL HOUSE LEIRIA ALML, LDA

Internacionalização All House

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

79%

MAGIKARGUMENT - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização PALOP

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/31

2016/10/30

Portugal

79%

ORAL PLAN - CONSULTADORIA NA ÁREA DA SAÚDE
?Caldas da Rainha no Mapa do Turismo Estética e Saúde Oral?
LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/29

2016/12/28

Portugal

79%

ONE TO FOUR - DESIGN E CONSULTORIA LDA

Design Português no Mundo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

79%

SOCIEDADE AGRÍCOLA BOAS QUINTAS, LIMITADA

Investimento em Internacionalização, Prospeção e Certificação

--

172.423,75

FEDER

77.590,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

IGUARIAS DO TEMPO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS
LDA, UNIPESSOAL LDA

Iguarias do Tempo Internacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

79%

ROYAL SOFT, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da empresa Royal Soft

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

79%

DARDO - FÁBRICA DE FERRAGENS LDA

INTERNACIONALIZAR DARDO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

79%

DESPERTEVOLUTION LDA

Internacionalização da Despertevolution, Lda.

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

79%

FUNSPRING - UNIPESSOAL LDA

Funspring Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

79%

EUROFRENTE - SOCIEDADE COMERCIAL DE TÊXTEIS
Consultoria para a elaboração de um plano de internacionalização -S.A.

19.750,00

FEDER

14.812,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

79%

STEP2SUCCESS - UNIPESSOAL LDA

step internacionalização 2015

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/27

2017/01/26

Portugal

79%

CONFRARIA DA HORTA - COMÉRCIO, IMPORTEXPORT DE FRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS,
LIMITADA

CONFRARIA DA HORTA: Procura de novos mercados

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

79%

TEMA CENTRAL, LDA

Tema Central International Val

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

79%

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA CIDADOURA,
LIMITADA

QUINTA DA CIDADOURA: MERCADO EUROPEU

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/08

2018/02/07

Portugal

79%

WHITE DETAILS, LDA

Início de processo de internacioalização ibérico

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

79%

MONDEGO NETWORKS - SERVIÇOS MULTIMÉDIA E
EVENTOS LDA

O caminho faz-se? Exportando!

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

79%

TULAMOVE, LDA

MoveOut

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/26

2017/02/25

Portugal

79%

VANGUARDACANELA LDA

KICKOFF@MEDIOORIENTE - Arranque da Internacionalização da
VANGUARDACANELA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

79%

ANTONINO DIAS FERNANDES LDA

ADF Internacional 2015-2017

--

242.715,00

FEDER

109.221,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

DSE - DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS, LDA

DSE Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/28

2016/11/27

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-011332

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-011391

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-011401

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-011471

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-011557

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-011568

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-011575

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-011857

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-011877

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-011928

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-011995

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012134

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012148

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012180

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012185

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012208

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012228

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012320

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012583

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012699

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012705

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012707

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012720

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012745

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012779

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012781

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012799

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012872

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012883

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012904

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012916

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012922

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012972

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-012987

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013009

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013033

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-013034

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-013052

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-013069

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-013071

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013076

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013085

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

JA ELECTRONICA, LDA

Ja-Electronica - Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

79%

WHATMAT, UNIPESSOAL LDA

das Whatmat

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

79%

BILD CORP, LDA

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE PORTUGUESAS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

79%

SOLFAESTOFO, LDA

Solfaestofo Internacionaliza

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/11

2017/02/10

Portugal

108.313,93

FEDER

48.741,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Internacionalização do equipamento de captação de energia solar,
de elevada tecnologia desenvolvido e patenteado pela empresa
-portuguesa Sunaitec e respectivas soluções energéticas
complementares
REFORÇO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMPRESA,
IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DE MARKETING,
-FEIRAS INTERNACIONAIS E PROSPECÇÃO DE MERCADOS E
CRIAÇÃO DE DEPARTAMENTO COMERCIAL

79%

SUINATEC, LDA

79%

V.L. - MOLDES LDA

79%

CIMAVE-CONSTRUTORA E IMOBILIARIA DE AVEIRO
LDA

Reforço da capacidade internacional

--

234.447,50

FEDER

105.501,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

APROVEITA AGORA LDA

AproveitaAgora Europa

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/27

2017/01/26

Portugal

79%

SAFEMOBILITY - TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS
ESPECIAIS, UNIPESSOAL LDA

Teclife - Internacionalização

--

931.118,26

FEDER

419.003,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/19

2018/09/18

Portugal

79%

MIDLANDCOM CONSULTORES DE COMUNICAÇÃO
LDA

Projeto de Internacionalização Midlandcom

--

217.200,00

FEDER

97.740,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

79%

PLANIFLEX - INDÚSTRIA DE COLCHÕES LDA

Diversificação de mercados externos, reforço da notoriedade da
marca e inovação organizacional da PLANIFLEX

--

264.302,08

FEDER

118.935,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/03

2017/11/30

Portugal

79%

DESTILATUM - DESTILARIA PORTUGUESA, LDA

Destilatum - Internacionalizar

--

396.352,50

FEDER

178.358,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/14

2017/09/13

Portugal

79%

INVENTA REGRAS LDA

Alargamento da gama de produtos e expansão internacional da
marca Green Boots

--

355.475,00

FEDER

159.963,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/10

2017/12/31

Portugal

79%

CONMARFEL II - SOLUÇÕES HABITACIONAIS, LDA

Conmarfel II - Internacionalização

--

684.650,19

FEDER

308.092,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/15

2017/09/14

Portugal

79%

PROM BEAUTY, LDA

Make it Happen

--

339.830,63

FEDER

152.923,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/30

2018/03/15

Portugal

79%

INDÚSTRIA DE CARNES DA GÂNDARA LDA

Aquisição de competências internacionais

--

115.550,00

FEDER

51.997,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

ENGING - MAKE SOLUTIONS, LDA

EMS Internacionalização

--

138.302,01

FEDER

62.235,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/07

2018/01/06

Portugal

79%

DREAMELEMENT - UNIPESSOAL LDA

Dream Stand Internacional

--

442.962,50

FEDER

199.333,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

79%

SKILLS WORKFLOW, LDA

Engagement Worldwide

--

342.005,00

FEDER

153.902,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/05/31

Portugal

79%

RJC - SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, S.A.

RJC - Internacionalização

--

257.167,50

FEDER

115.725,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

EDUBOX, S.A.

Interbox Education

--

354.656,26

FEDER

159.595,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/30

2017/09/29

Portugal

79%

MULTIWINES, LDA

Projeto Internacionalização Multiwines

--

197.136,22

FEDER

88.711,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

79%

CORTIMÓVEIS - COMERCIALIZAÇÃO E FABRICAÇÃO
DE MÓVEIS LDA

CORTI 2020

--

388.583,88

FEDER

174.862,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/19

2018/03/15

Portugal

79%

RAMOS & RAMOS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LDA

SMF - PROJECTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO @ 2018

--

592.512,95

FEDER

266.630,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

ABC CARGO TRANSITÁRIOS, UNIPESSOAL LDA

Reforço das capacidades de gestão e de marketing e expansão
internacional

--

448.770,40

FEDER

201.946,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

AGRIKPRODUCTS, S.A.

AGRIK é agricolage ? Internacionalização - soluções de estruturas
agrícolas integradas, em modelo «do it yourself»

--

623.109,84

FEDER

280.399,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/31

2017/12/30

Portugal

79%

SIB-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE BRITAGEM DE
PEDRA LDA

SIBECO - Entrada em novos mercados e lançamento de novos
produtos

--

600.522,82

FEDER

270.235,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

79%

PLASTDIVERSITY - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
PLÁSTICO LDA

Reforço do processo de internacionalização e reconhecimento
internacional de marca e empresa

--

138.435,00

FEDER

62.295,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/11/30

Portugal

79%

PANTEST, S.A.

Internacionalização dos Testes Rápidos de Diagnóstico por
imunocromatografia para a medicina humana da Pantest

--

558.007,65

FEDER

251.103,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

79%

CODE ALERT - CONSULTORIA E AUDITORIA EM
SEGURANÇA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA

Projeto de Internacionalização da Code Alert

--

322.000,00

FEDER

144.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/07/31

Portugal

79%

TÍTULO GENUÍNO LDA

Projeto de Internacionalização da Título Genuíno

--

466.390,00

FEDER

209.875,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

CHIC BY CHOICE, S.A.

Chic by Choice 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização,
Crescimento e Internacionalização

--

1.109.705,00

FEDER

499.367,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

79%

PROCERAMICA - CERAMICA DE MESA, S.A.

Criação de uma nova fábrica de Grés, com implementação de
novas tecnologias e sistemas de produção

--

526.315,00

FEDER

236.841,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/06/30

Portugal

79%

HIPERAFRICA LDA

Internacionalização com entrada em 10 novos mercados

--

315.532,04

FEDER

141.989,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/02

2017/11/01

Portugal

79%

LUFADA DE TERNURAS - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da marca Baby Gi

--

275.565,56

FEDER

124.004,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

MÓDULOGREEN VERTICAL SOLUTIONS, LDA

Modulogreen - Vertical Solutions Worldwide

--

493.080,00

FEDER

221.886,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

--

412.088,75

FEDER

185.439,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

INTERAÇO - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S.A.

Capacitação da empresa para a Internacionalização, induzido pela
inovação de produtos e processos, por via da valorização dos
fatores imateriais de competitividade, procurando obter uma
maior orientaç

79%

AGPL, LDA

Internacionalizar AGPL

--

45.160,00

FEDER

20.322,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2017/12/31

Portugal

79%

SOCALEIRAS III, LDA

Desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais e
processos de qualificação, capacitando a empresa para a
-Internacionalização por via da valorização dos fatores imateriais de
competitividade

329.168,91

FEDER

148.126,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/29

Portugal

79%

BI-OFFICE-SOLUÇÕES COLABORATIVAS, S.A.

Abstratimagistral Internacionalização

--

1.144.605,00

FEDER

483.494,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

MAGNUM CAP - ELECTRICAL POWER SOLUTIONS,
LDA

Magnum Cap - Internacionalização

--

505.219,13

FEDER

227.348,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/19

2017/12/18

Portugal

79%

DOM GONÇALO HOTÉIS - SOCIEDADE DE
HOTELARIA E TURISMO S.A.

Reposicionamento no mercado do Dom Gonçalo Hotel & SPA 4** -Internacionalização

117.545,17

FEDER

52.895,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/17

2019/03/08

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-013087

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013096

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013105

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013119

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013192

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013207

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013214

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013231

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013254

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013260

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013268

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013291

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013295

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013297

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013309

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013318

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013322

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013407

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013419

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013420

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013433

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013434

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013448

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013475

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013477

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013482

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013492

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013506

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013508

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013562

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013582

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013598

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013601

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013613

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013615

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013632

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013642

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013645

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013672

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013680

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013686

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013701

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013726

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

FÁBRICAS J. R. SILVA S.A.

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO JRSILVA

--

302.946,21

FEDER

136.325,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/30

2017/09/30

Portugal

79%

MUXAGAT - VINHOS LDA

Muxagat - WINE

--

320.403,00

FEDER

144.181,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

SOITO WINES, LDA

Processo de internacionalização da empresa SOITO WINES, LDA

--

170.007,73

FEDER

76.503,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/20

2017/12/19

Portugal

79%

CERÂMICA DA BORRALHEIRA S.A.

Diversificação de Mercado da Borralheira

--

114.090,00

FEDER

51.340,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/19

2017/09/18

Portugal

79%

PEDRO BRENHA, LDA.

Estratégia de Internacionalização Direta

--

106.735,59

FEDER

48.031,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/17

2017/11/16

Portugal

79%

CELSTONE S.A.

CellStone - O2

--

321.490,00

FEDER

144.670,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

SMARTIDIOM, LDA

Internacionalização Smartidiom

--

91.745,56

FEDER

41.285,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

79%

MWS - MASTER WELDING SOLUTIONS, LDA

Internacionalização MWS

--

289.850,00

FEDER

130.432,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

KEY SPOT - MARKETING LDA

Plano Estratégico de Internacionalização Key Spot

--

187.054,09

FEDER

84.174,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

ADVS, LDA

InterMototours

--

60.782,03

FEDER

27.351,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/18

2017/03/17

Portugal

79%

VALENTE & LOPES, LDA

Plano de internacionalização da Valente & Lopes

--

210.767,77

FEDER

94.845,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/18

2018/01/17

Portugal

79%

BLEACH DESIGN UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Bleach PT2020

--

568.425,00

FEDER

255.791,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/10

2018/02/28

Portugal

79%

SEGIMPRIMA, UNIPESSOAL, LDA

Segimprima Internacionalização

--

252.378,76

FEDER

113.570,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

TEORIALÍQUIDA - LDA

Lenticular ? A STATIC MOVEMENT FOR THE WORLD

--

116.328,00

FEDER

52.347,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/03

2018/04/03

Portugal

79%

BILHARES CARRINHO - SOCARESE - FABRICAÇÃO DE
Crescimento por diversificação horizontal
BILHARES LDA

--

111.735,00

FEDER

50.280,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

FCRO - GESTÃO DE BENS, LDA

FCRO Global

--

296.160,00

FEDER

133.272,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

MEDIAWEB CREATIONS, LDA

Processo de Internacionalização GOCRM

--

283.984,12

FEDER

127.792,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/02

2018/01/01

Portugal

79%

SUNLIVE - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA

SUNLIVE Internacionaliza

--

53.765,00

FEDER

24.194,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/25

2018/09/30

Portugal

79%

GROUPACK - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LDA

Alargamento a mercados externos, participação em feiras
internacionais, Inovação organizaçional (CRM)

--

286.027,50

FEDER

128.712,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

MOVING SOMETHING LDA

Moving Something - Estratégia de Internacionalização

--

367.200,00

FEDER

165.240,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

VADIO WINES, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da empresa VADIO Wines Unipessoal Lda

--

73.915,14

FEDER

33.261,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/30

2018/03/30

Portugal

79%

TUCAB - EXTRUSÃO DE TUBOS E VEDANTES, LDA

Internacionalização na entrada em 7 novos mercados e penetração
no mercado atual - Espanha, ancorados na criação de 3 novas
-marcas

238.855,00

FEDER

107.484,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

79%

MARIA VASCONCELOS, MARKETING UNIPESSOAL
LDA

Internacionalização de Maria do Céu Vasconcelos

--

313.900,00

FEDER

141.255,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

79%

ALCIDES DOS SANTOS ANTUNES LDA

S ASA INTERNACIONAIS

--

1.043.219,99

FEDER

469.449,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

SRFAM - SERVIÇOS E FABRICAÇÃO DE MOLDES,
UNIPESSOAL LDA

I-IMAVS: Internationalization for Integrated Mould Added Value
Solutinos

--

204.049,00

FEDER

91.822,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

79%

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA QUINTA DO
Internacionalização do Colmeal - Countryside Hotel
COLMEAL, LDA

--

190.081,25

FEDER

85.536,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

ALEXANDRA MOURA & ASSOCIADOS LDA

Internacionalização de Alexandra Moura

--

347.910,00

FEDER

156.559,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/04

2018/01/03

Portugal

79%

ELECTROREP-SOCIEDADE DE ELECTRICIDADE DE
AVEIRO LDA

ElectroREP - Internacionalização

--

38.000,00

FEDER

17.100,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/09/30

Portugal

79%

OUROGAL - SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO E
Internacionalização da Ourogal
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS, S.A.

--

239.170,00

FEDER

107.626,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

79%

BRANDSPACE, LDA

Internacionalização da BrandSpace, LDA

--

139.213,32

FEDER

62.645,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

79%

DIGIBOOK PRODUTOS DIGITAIS, LDA

Investimento para internacionalização da empresa e seus produtos
-em novos mercados.

151.220,36

FEDER

68.049,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

ALUMINALLUX LDA

Plano de Internacionalização da Aluminallux

--

82.903,43

FEDER

37.306,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

79%

Embraceprofit, Lda

EXINET Promoção e internacionalização

--

1.132.175,13

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

79%

TOJALMAR - TRANSFORMAÇÃO DE MÁRMORES LDA

Promoção de Fatores Imateriais de Competitividade e Potenciação
-da Internacionalização da Tojalmar

214.877,50

FEDER

96.694,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

ALWAYS REBEL - LDA

International ALWAYS REBEL

--

566.405,00

FEDER

254.882,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

MÁRIO F. RINO LDA

Internacionalização para expansão e modernização sustentada

--

215.188,23

FEDER

96.834,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

Wineland, Lda.

Criação de empresa exportadora de vinhos nacionais

--

239.674,00

FEDER

107.853,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

SILVA & VENTURA - TORNEARIA MECÂNICA LDA

Expansão da atividade Internacional

--

172.676,00

FEDER

77.704,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/28

2017/10/27

Portugal

79%

IDEIAS & DETALHES, LDA

Ideias & Detalhes 2020 ? O desafio da internacionalização

--

204.837,50

FEDER

92.176,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

79%

PROSIDE - CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE
SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDA

Today for a Better Tomorrow 2020

--

453.155,00

FEDER

203.919,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

79%

BEEVC - ELECTRONIC SYSTEMS, LDA

BEEVC: Projeto de Expansão Internacional 3D

--

195.415,27

FEDER

87.936,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2016/12/31

Portugal

79%

CLÍNICA DE CERTOMA - CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA Internacionalização para mercados de Suíça, EUA, Brasil e Angola e
-DE ANADIA LDA
Certificação de Qualidade

190.847,52

FEDER

85.881,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

DESTINY VISION, UNIPESSOAL LDA

231.533,13

FEDER

104.189,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

Projeto de Internacionalização DESTINY VISION

--
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-013744

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013749

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013762

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013764

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013776

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013777

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013780

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013799

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013810

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013834

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013836

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013841

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013862

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013876

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013897

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013900

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013911

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013925

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013935

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013954

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-013955

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014012

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014019

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014022

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014040

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014043

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014068

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014075

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014079

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014081

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014092

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014100

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014110

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014118

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-014263

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015344

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015454

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015596

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015747

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015783

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015916

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015928

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015930

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

AQUIMAR-MARMORES DE CUMIEIRA LDA

Aquim@r STONE - Internacionalização da Pedra Portuguesa

--

202.372,00

FEDER

91.067,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/10

2018/01/09

Portugal

79%

SMARTINJECT, LDA

SMARTINJECT Export

--

151.159,37

FEDER

68.021,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

79%

CARTIG, CARTÃO E ARTIGOS PARA EMBALAGEM LDA

Desenvolvimento e capacitação da empresa para a
internacionalização

--

58.885,00

FEDER

26.498,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/08

2017/07/23

Portugal

79%

ATLANTICEAGLE SHIPBUILDING, LDA

GLOBAL AES IPME ? Reforço da Internacionalização & posição
sólida no mercado de navios de grande incorporação tecnológica

--

631.413,71

FEDER

284.136,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/28

2018/01/27

Portugal

79%

RUBICER - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
ARTIGOS SANITÁRIOS LDA

RUBIWORLD

--

895.440,00

FEDER

402.948,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/26

2018/10/25

Portugal

79%

ACTIVE AEROGELS, LDA

AEROINT

--

164.598,33

FEDER

74.069,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/31

2018/08/30

Portugal

79%

CARPIMODERNA - CARPINTARIA MECÂNICA, DE
DECORAÇÃO E FERRAGENS LDA

WOODGLAM by Carpimoderna

--

293.410,00

FEDER

132.034,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

ALBISABORES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL LDA

Promoção da Competitividade no Mercado Externo das Marcas
Sabor Lusitano e Faralha

--

270.306,25

FEDER

121.637,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

FRIDAY: CIÊNCIA E ENGENHARIA DO LAZER, S.A.

Friday - Internacionalizar produtos para turismo e lazer em
ambiente aquático

--

267.892,56

FEDER

120.551,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/05

2017/09/30

Portugal

79%

SOPORMETAL-SOCIEDADE PORTUGUESA DE METAIS
Internacionalização
LDA

--

668.700,00

FEDER

300.915,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

REFLECTHERM, LDA

Internacionalização Reflectherm

--

182.283,13

FEDER

82.027,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/04

2018/03/31

Portugal

79%

BRANDTELLERS STUDIO LDA

Internacionalizar para vencer

--

206.837,97

FEDER

93.077,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

79%

PETER ECKERT - VINHOS, LDA

Consolidação Internacional da Quinta das Marias

--

168.287,50

FEDER

75.729,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

CASTELHANO & FERREIRA-INDÚSTRIA DE TECTOS
FALSOS E DIVISÓRIAS S.A.

OUTBOUND C&F

--

364.876,02

FEDER

164.194,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A.

WAVECOM +INTER - Consolidação da internacionalização

--

396.244,00

FEDER

178.309,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/21

2017/12/20

Portugal

79%

SANREMO BLUE - INDÚSTRIA NÁUTICA, LDA

Internacionalização de barcos amigos do ambiente

--

223.190,00

FEDER

100.435,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

FERNANDO MIGUEL LOPES PEREIRA & IRMÃO LDA

Projeto de expansão Internacional da FMLP

--

212.513,16

FEDER

95.630,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

79%

IGENMAI, UNIPESSOAL LDA

Expansão e Diversificação Internacional da CSI - IGENMAI

--

871.460,00

FEDER

392.157,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

79%

CHOCOLATERIA DELÍCIA, UNIPESSOAL LDA

Chocolateria Delicia Internacionalização

--

251.530,00

FEDER

113.188,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/18

2017/12/17

Portugal

79%

MOLDIJECT, LDA

Investimento na área organizacional e de marketing com vista à
diversificação dos mercados internacionais

--

183.025,00

FEDER

82.361,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

TOMI WORLD LDA

TOMI WORLD - INTERNACIONALIZAÇÃO

--

837.248,74

FEDER

376.761,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

79%

BMNS - BUSINESS MANAGEMENT AND SERVICES,
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização BMNS

--

321.550,00

FEDER

144.697,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

79%

WATT-IS, S.A.

WATT-IS2018

--

116.852,00

FEDER

52.583,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2018/02/28

Portugal

79%

SÍTIOS E FORMAS - PROJECTO E CONSULTORIA, LDA S&F - Expandir a Internacionalização
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO

--

229.089,69

FEDER

103.090,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/08/31

Portugal

79%

100 DOÇURAS PASTELARIA, LDA

100 DOçuras Internacionalização

--

395.105,00

FEDER

177.797,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

BINARY SUBJECT, S.A.

360imprimir Internacional

--

1.403.302,69

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

VISA OESTE, COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
SEGURANÇA LDA

Projeto de Internacionalização VisaOeste

--

130.987,06

FEDER

58.944,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

INDICE ICT & MANAGEMENT LDA

Reforço da competitividade e da presença nos mercados externos

--

279.577,50

FEDER

125.809,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

79%

SPEEDSUN - ENERGIAS RENOVAVEIS, LDA

Kit Fotovoltáico Autosustentável

--

522.550,00

FEDER

235.147,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

DONA OTÍLIA , LDA

VINHOS D.OTÍLIA

--

70.035,00

FEDER

31.515,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/31

2017/10/30

Portugal

79%

SIMÕES & RODRIGUES S.A.

Reforço da Estratégia da Internacionalização da Empresa

--

411.280,94

FEDER

185.076,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/20

Portugal

79%

GPH - LABORATORY SERVICES, LDA

Mercados Externos

--

180.952,57

FEDER

81.428,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/25

2018/07/24

Portugal

79%

BIOMIMETX,S.A.

Plano de Internacionalização da BioMimetx

--

369.080,00

FEDER

166.086,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/25

2018/11/24

Portugal

79%

DETRIGO - PADARIA PASTELARIA LDA

Detrigo ? De Portugal para o mundo

--

154.230,48

FEDER

69.403,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

TIPANADIA - FIRMINO SILVA & FILHOS, LDA

Plano de Internacionalização da Firmino Silva & Filhos, Lda.

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/16

2017/01/15

Portugal

79%

GBSO SOLUTIONS LDA

Vale Internacionalização - GBSO

--

14.200,00

FEDER

10.650,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/04

2017/02/15

Portugal

79%

CASA DE BAIXO - TURISMO, AGRICULTURA,
FLORESTA E DESENVOLVIMENTO RURAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

De Alvoco para o Mundo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/12

2017/05/11

Portugal

79%

FORMA Z - ENGENHARIA, LDA

GO iFORMA Z

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/18

2017/08/17

Portugal

79%

ESMONORT LDA

Definição e implementação de plano estratégico de
internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/19

2017/01/18

Portugal

79%

ABRASGESTE - CONTABILIDADE, GESTÃO E
AUDITORIA LDA

Serviço de consultoria para elaboração de um plano de
internacionalização/ estudo de mercado internacional e visita ao
mercado Moçambicano

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/18

2017/02/17

Portugal

79%

EDILOGOS - CONSTRUÇÕES, LDA

ETILOGOS - INTERNACIONALIZAÇÃO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/03

2017/02/02

Portugal

79%

QUEIJARIA QUINTA DA PENA, LDA

Plano Estratégico de Internacionalização - Queijaria Quinta da Pena --

19.450,00

FEDER

14.587,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/15

2017/01/14

Portugal

79%

PLACOSONHO-CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, LDA

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de
Internacionalização

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/14

2017/01/13

Portugal

--
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-015933

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015935

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015941

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015950

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015954

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015970

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015983

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-015989

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016000

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016004

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016007

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016015

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016017

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016018

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016024

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016025

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016034

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016048

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016058

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016067

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016068

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016089

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016118

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016124

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016155

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016161

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016193

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016202

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016242

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016313

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016322

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016328

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016339

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016344

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016624

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016926

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016936

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016950

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016965

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016977

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-016987

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017001

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017031

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

AUGUSTO MARQUES & FILHOS LDA

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de
Internacionalização

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/30

2017/01/29

Portugal

79%

SABOR A MERENDA, LDA

Internacionalizar para Conquistar o Médio Oriente e os Estados
Unidos

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/13

2017/02/12

Portugal

79%

J M MARUJO - CONSTRUÇÕES, LDA

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de
Internacionalização

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/27

2017/01/26

Portugal

79%

Privado

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de
Internacionalização

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/03

2017/02/02

Portugal

79%

PEDRO J. F. VIDEIRA, UNIPESSOAL LDA

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de
Internacionalização

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/03

2017/02/02

Portugal

79%

EDICAD - COMPUTAÇÃO GRAFICA E IMAGEM LDA

Edicad - Exportação de Serviços Tecnologicos

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/03

2017/02/02

Portugal

79%

LENADAIS - COMÉRCIO MATERIAL MÉDICO,
UNIPESSOAL LDA

Elaboração de Estudo de Mercado Internacional - Cabo Verde e
Plano de Ação e Viabilidade para Processo de Prospecção e
Promoção Externa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/23

2016/12/22

Portugal

79%

POIARMEX - INDÚSTRIA DE CARPINTARIA E
MOBILIÁRIO DE POIARES LDA

POIARMEX ? O Primeiro passo para internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/12

2017/02/11

Portugal

79%

EDKID - OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES LDA

Edkid - Internacionalização de serviços linguisticos

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/03

2017/02/02

Portugal

79%

C. T. G. A. - CENTRO TECNOLÓGICO DE GESTÃO
AMBIENTAL LDA

Ambiente Sem Fronteiras

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/17

2017/03/16

Portugal

79%

GRANIPOIO - EXTRACÇÃO E EXPLORAÇÃO DE
GRANITOS, LDA

Consultoria para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de
Internacionalização

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/04

2017/02/03

Portugal

79%

POR MARES NUNCA DANTES NAVEGADOS LDA

PMNDN Study

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/29

2017/01/28

Portugal

79%

FONSECA SANTOS - INFORMÁTICA E
CONTABILIDADE, LDA

Internacionalizar para Crescer

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/18

2017/02/17

Portugal

79%

ADELAIDE SILVA & IRMÃOS LDA

Plano de Internacionalização da LAIFER

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/21

2017/01/20

Portugal

79%

CANOLIVA - EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DE
CANALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LDA

Serviço de consultoria para elaboração de um plano de
internacionalização/ estudo de mercado internacional.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/30

2017/04/29

Portugal

79%

TRAÇOS E ESPAÇOS - DESIGN E DECORAÇÃO LDA

Início do processo de internacionalização para Espanha e Brasil

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/13

2017/01/12

Portugal

79%

QUINTA DO PRADO VERDE - RESTAURANTES LDA

Consultoria para a Elaboração de um Estudo de Mercado
Internacional

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/30

2017/01/29

Portugal

79%

RLFG CONSULTING, LDA

Estudo do Mercado Brasileiro

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/06

2017/02/05

Portugal

79%

AZEVAGRO - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS LDA

AZEVAGRO UK - New Flavor, Same Fruit

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/06

2017/02/05

Portugal

79%

GUTENIMAGEM - ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL
LDA

Internacionalização GUTENIMAGEM

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/19

2017/01/18

Portugal

79%

PERFORMANCE FOR LEADING BUSINESSES CONSULTORIA, FORMAÇÃO E ESTUDOS DE
MERCADO, LDA

Projeto Internacionalização Performance for Leading Businesses

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/09

2017/01/08

Portugal

79%

SICÓESTUQUES LDA

Sicóestuques, Lda - Arranque do Processo de Internacionalização

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/03

2017/02/02

Portugal

79%

SEROLF-ROLAMENTOS E BORRACHAS LDA

Apoiar a Industria Global

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/05

2017/02/04

Portugal

79%

VALFIRMA - UNIPESSOAL LDA

Apoio para prospecção de mercado em Angola e Moçambique

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/29

2017/01/28

Portugal

79%

SANTOS E FERREIRA LDA

Início do processo de internacioanlização para França e Espanha

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/12

2017/02/11

Portugal

79%

GRANDEME - DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LDA

Início do processo de exportação para França

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/14

2017/01/13

Portugal

79%

YTVS - TRAVEL SHOP LDA

Consultoria para conhecimento do mercado em termos de
agencias de viagens e participação em feiras de turismo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/23

2017/01/22

Portugal

79%

INFORDIO - UNIPESSOAL, LDA

Consultoria, estudos de mercado e prospecção de clientes

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/21

2017/01/20

Portugal

79%

BYONE - CONSULTORIA E COMERCIALIZAÇÃO, LDA

DESIGN EM PRODUTOS PORTUGUESES

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/16

2017/01/15

Portugal

79%

CONTINWEB - CONTABILIDADE, SISTEMAS
INFORMÁTICOS E WEB DESIGNER LDA

SOFTWARE ADAPTADO E CUSTOMIZADO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/16

2017/01/15

Portugal

79%

SER E PARECER - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LDA

Ser e Parecer - Plano Estratégico de Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/12

2017/01/11

Portugal

79%

ISO-MAT - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

ISOMAT ELECTRICAL

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/17

2017/02/16

Portugal

79%

ARMANDO JOSÉ RODRIGUES, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização do CADmeter

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/16

2017/02/15

Portugal

79%

GLAMOUR D'XISTO, LDA

Estudo de Caracterização do Mercado Espanhol e Francês

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/11

2017/02/10

Portugal

79%

SILVI CARE, LDA

SilviCare Internacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/14

2017/04/13

Portugal

79%

SOCERTIMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO
CERTIMA LDA

Socertima - Internacionalização da Construção

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/17

2017/03/16

Portugal

79%

VOZ DA NATUREZA, LDA

MicoMarket: mercados internacionais de qualidade para Micologia --

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/06

2017/04/05

Portugal

79%

P. SELLECTION, LDA

Internacionalização para Espanha

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/17

2017/03/16

Portugal

79%

BOLT, LDA

Bolt for the World - Vale internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/16

2017/04/15

Portugal

79%

NUNO LIMA, UNIPESSOAL LDA

Kiosk Digital - Plano Estratégico de Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/20

2017/05/19

Portugal

79%

CÓDIGOS & LOGARITMOS CONSULTORIA LDA

C&L MKT.INT.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/16

2017/03/15

Portugal

79%

BINARY EMOTION, LDA

Concepção do estudo de Marketing Internacional - Binary Emotion --

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/15

2017/03/14

Portugal

79%

SEGURANÇA 24 LDA

Consultoria para a realização de estudos de caracterização dos
mercados, aquisição de informação do mercado espanhol

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/18

2017/03/17

Portugal

--
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-017033

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017049

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017060

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017103

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017167

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017178

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017188

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017192

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017206

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017229

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017293

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017294

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017300

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017317

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017319

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017331

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017342

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017378

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017407

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017411

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017426

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017431

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017486

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-017546

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018052

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018086

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018093

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018095

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018162

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018178

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018189

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018203

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018209

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018227

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018324

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018349

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018413

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018459

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018478

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018501

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018556

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018572

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018665

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

ANTÓNIO LUÍS NEVES, UNIPESSOAL LDA

Processo de Internacionalização - Mercado Espanhol

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/19

2017/03/18

Portugal

79%

GOCAVALINHOS, LDA

Internacionalização Guiné-Bissau

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/13

2017/04/12

Portugal

79%

EXPERADVICE UNIPESSOAL LDA

Conhecer para Crescer

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/19

2017/04/18

Portugal

79%

WEB WINNER AGENCY - CONSULTORIA EM
MARKETING DIGITAL , UNIPESSOAL, LDA

WWA Global e Digital: uma porta para o mundo

--

19.950,00

FEDER

14.962,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/08

2017/03/07

Portugal

79%

NATURALLY SPRING - UNIPESSOAL LDA

VIDA - Internacionalização para o mercado chinês

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/14

2017/04/13

Portugal

79%

CLOTHING CONCEPT, UNIPESSOAL LDA

Estudo de Caracterização para Processo de Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/30

2017/03/29

Portugal

79%

FERNANDO PEDRO GOMES, UNIPESSOAL LDA

Quinta das Pontes - Aposta na Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/22

2017/03/21

Portugal

79%

K-ÍMPAR, LDA

Estratégia de Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/19

2017/03/18

Portugal

79%

JJESTEEL, LDA

Estudos de Caracterização do mercado e viagens de prospecção
para o mercado francês

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/18

2017/03/17

Portugal

79%

BERJAR, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA

Início de processo de Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/12

2017/03/11

Portugal

79%

SISTAY, S.A.

Estudo de mercados Argelino e Marroquino

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/10

2017/07/05

Portugal

79%

NUNO JORGE COSTA, UNIPESSOAL LDA

Laboratório Próteses Nuno Jorge Costa - Plano Estratégico de
Internacionalização

--

19.850,00

FEDER

14.887,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/14

2017/07/13

Portugal

79%

RÉGUADEDICADA - UNIPESSOAL LDA

RÉGUA DEDICADA - PLANO ESTRATÉGICO DE
INTERNACIONALIZAÇÃO

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/13

2017/07/12

Portugal

79%

OLIVIS - COMÉRCIO MATERIAIS DE DECORAÇÃO
UNIPESSOAL, LDA

OLIVIS - PLANO ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/13

2017/07/12

Portugal

79%

Privado

MRE - PLANO ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/13

2017/07/12

Portugal

79%

RSOCIALFORM - GERIATRIA, LDA

EUROREPLICAR

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/08

2017/06/07

Portugal

79%

TEOREMAPERFIL LDA

Soluções A+Zero

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/16

2017/06/15

Portugal

79%

S.2.L.-SOFTWARE E SISTEMAS LDA

Viabilização CPLP

--

18.650,00

FEDER

13.987,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/03

2017/06/02

Portugal

79%

SEGMENTO POSITIVO - UNIPESSOAL LDA

Plano Estratégico de Internacionalização - Segmento Positivo

--

19.860,00

FEDER

14.895,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/24

2017/06/23

Portugal

79%

KLIMBTWO, LDA - EM LIQUIDAÇÂO

Klimbtwo - Plano Estratégico de Internacionalização

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/28

2017/06/27

Portugal

79%

SINERGIAE - AMBIENTE, LDA

Estudo de Caracterização de Mercado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/22

2017/06/21

Portugal

79%

OMICOM - TECTOS E INTERIORES LDA

Estudos de mercado para captação de clientes a nível
internacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/10

2017/07/05

Portugal

79%

TERMOBOX - PRODUTOS EPS, S.A.

Concepção do estudo de Marketing Internacional - Termobox

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/22

2017/06/21

Portugal

79%

NUTRIALIZ, LDA

Nutrializ Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/29

2017/06/28

Portugal

79%

ETAPAS COM SABOR, UNIPESSOAL LDA

Iniciar a Internaçionalizar

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/30

2017/06/29

Portugal

79%

ALERTA DIRECTO - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA,
UNIPESSOAL LDA

IBERSEGUR - Estudo de Caracterização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/17

2017/06/16

Portugal

79%

SILABAMATRIZ - UNIPESSOAL LDA

INTERSILABA - Estratégia de Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/15

2017/06/14

Portugal

79%

LEADERFOOD-AGÊNCIA DE COMÉRCIO AGROALIMENTAR, LDA

Projeto de Internacionalização LEADERFOOD

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/11

2018/02/10

Portugal

79%

LEAIS & OLIVEIRA - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA

Plano de Internacioalização da Leais e Oliveira

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/02

2017/07/01

Portugal

79%

YELLOWTREE, UNIPESSOAL LDA

Plano de Internacionalização da Chão do Rio - turismo de aldeia

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/09

2017/07/08

Portugal

79%

NÚMERO SENSAÇÃO LDA

Internacionalização segmentada

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/07

2018/03/06

Portugal

79%

IMPRILAR - UNIPESSOAL LDA

Imprilar - Estratégia de Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/02

2017/07/01

Portugal

79%

PALAVRAS FRESCAS - LDA

Estudo de Caracterização e Prospeção de Mercado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/19

2017/06/18

Portugal

79%

APLAUDIR SEMPRE UNIPESSOAL, LDA

Internacionalização - Moving Work

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/07

2017/07/06

Portugal

79%

TRUE SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA

True Solutions - Vale Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/30

2017/06/29

Portugal

79%

TRAÇOCIVIL, LDA

Processo de Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/16

2017/06/15

Portugal

79%

SOUSA & TOMÁS - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA LDA

Aquisição de serviços de consultoria para caracterização dos
mercados

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/13

2017/06/12

Portugal

79%

SUSTENTAVELÁXIA PAPEL ESPECIAL LDA

SUSTENTAVELÁXIA Vale Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/02

2017/06/01

Portugal

79%

ELECTROJARM LDA

Estudo de Caracterização de Mercado - Processo de
Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/16

2017/06/15

Portugal

79%

MYCLICKBOX, S.A.

Projeto de internacionalização Clickly

--

1.021.250,31

FEDER

459.562,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/31

2018/03/30

Portugal

79%

SITACIM, UNIPESSOAL LDA

Serviços de Assistência técnica, consultoria especializada e estudos
de caraterização de mercados para prospeção e presença em
-mercados internacionais

19.950,00

FEDER

14.962,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/09

2017/06/08

Portugal

79%

DALIFAL-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Inter Neutura

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/16

2017/07/15

Portugal

79%

BLAZINGFAST, LDA

BlazingFast e a abordagem ao mercado internacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/14

2017/07/13

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-018679

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018709

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018719

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018742

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018750

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018756

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018779

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018783

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018806

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018807

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018900

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018907

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018956

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018960

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-018970

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019028

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019029

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019049

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019061

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019070

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019073

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019077

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019126

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019158

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019272

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019673

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019699

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019700

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019703

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019704

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019719

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019723

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019725

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019726

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019731

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019749

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019754

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019757

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019761

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019767

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019772

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019783

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019785

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

VIVA DOCE - PADARIA E PASTELARIA, LDA

PLANO ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZAÇÃO ? VIVA DOCE

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/16

2017/06/15

Portugal

79%

JFOH, LDA

Dent Hi-Tech - Global Market

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/28

2017/06/27

Portugal

79%

SIMPLYLUXO - UNIPESSOAL LDA

Prospecção mercado Francês

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/18

2017/06/17

Portugal

79%

PILHABLOCOS CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Prospecção do Mercado Francês

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/30

2017/08/29

Portugal

79%

DECORINPLACE LDA

Estudos de Mercado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/18

2017/06/17

Portugal

79%

HYDROGREEN, LDA

Projecto de prospeção e captação de clientes em mercado
internacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/12

2018/05/11

Portugal

79%

PICLIMA, PROJECTOS E INSTALAÇÕES DE
CLIMATIZAÇÃO LDA

Internacionalização da Piclima

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/13

2017/07/12

Portugal

79%

PEDROSA & MATOS, LDA

Prospecção mercado francês

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/23

2017/06/22

Portugal

79%

MATIRUNIX UNIPESSOAL LDA

Prospecção Espanha e França

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/20

2017/09/19

Portugal

79%

CURACTIVA, SISTEMAS INTEGRADOS DE SAÚDE S.A. Internacionalização da Curactiva para Espanha e Itália.

--

19.850,00

FEDER

14.887,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/07

2017/06/06

Portugal

79%

VALAMB, LDA

Valamb Internacional

--

17.850,00

FEDER

13.387,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/20

2018/05/19

Portugal

79%

GARFIVE UNIPESSOAL,LDA

Gar-Five Internacionalização

--

18.350,00

FEDER

13.762,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/08

2017/07/07

Portugal

79%

MARINHA FOSCO - FOSCAGEM DE VIDRO LDA

Decoração de Vidro para Espanha

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/10

2017/06/09

Portugal

79%

ISAÍAS & ISAAC PORTELA, LDA

Estratégia de internacionalização do negócio com o
desenvolvimento de equipamento especializado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/08

2017/06/07

Portugal

79%

UNVEILING, LDA

Unveiling - Mercado América do Norte

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/13

2017/07/12

Portugal

79%

IMOPÁDUA, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S.A.

Herdade do Clube de Tiro de Monfortinho - Estudo de mercado e
de potencial de penetração no mercado espanhol

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/31

2017/08/30

Portugal

79%

FARMACIA SAUDE LDA

QR Pharma International

--

19.400,00

FEDER

14.550,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/09

2017/07/08

Portugal

79%

I. M. C. L. - INDÚSTRIA DE MOLDES CERÂMICOS
LIMITADA

Projeto de Internacionalização da IMCL: Serviço de consultoria para
-elaboração de um plano de internacionalização

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/14

2017/07/13

Portugal

79%

ATELIER DE ARQUITECTURA E DESENHO URBANO
POMPÍLIO SOUTO LDA

Início de processo de Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/04

2017/06/03

Portugal

79%

BTS - BIOTECHNOLOGY AND SENSING FOR FOOD
SAFETY AND HEALTH, LDA

BiosensMarket

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/16

2017/06/15

Portugal

79%

NOW WHAT? - CONSULTORIA LDA

SAS - Segurança Alimentar

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/29

2017/06/28

Portugal

79%

CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO DE ALCANENA DRº
FLÁVIO ROSA, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização do CMVA Dr. Flávio Rosa

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/13

2017/07/12

Portugal

79%

MADETOHELP - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
LDA

Novos Mercados

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/12

2017/07/11

Portugal

79%

CEFORCIVIL - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA

Internacionalização Ceforcivil SST

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/12

2017/07/11

Portugal

79%

ILHAPLAST-SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE
PLÁSTICOS, S.A.

Ilhaplast 2020 (Internacionalização) ? Expansão e eficiência
operacional

--

50.416,00

FEDER

22.687,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/04

2017/06/30

Portugal

79%

UDACA-UNIÃO DAS ADEGAS COOPERATIVAS DO
DÃO UNIÃO DE COOPERATIVAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Intensificação das Exportações

--

95.691,88

FEDER

43.061,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/08

2018/03/31

Portugal

79%

ADEGA COOPERATIVA DA VERMELHA CRL

Internacionalização da Adega Cooperativa da Vermelha

--

318.005,00

FEDER

143.102,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/27

2019/02/26

Portugal

79%

O ABRIGO DA PASSARELA, LDA

Processo de internacionalização da empresa

--

222.639,37

FEDER

100.187,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/11

2018/04/10

Portugal

79%

EUROSURFACES PORTUGAL, S.A.

Eurosurfaces - Internacionalização - Soluções Competitivas e
Inovadoras em Mármore Compacto

--

231.815,97

FEDER

104.317,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/11

2018/04/10

Portugal

79%

SIRE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE REFRIGERAÇÃO
LDA

Projeto de Internacionalização da SIRE

--

251.154,70

FEDER

113.019,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

79%

MAJORA, UNIPESSOAL LDA

MAJORA Internacionalização

--

184.999,92

FEDER

83.249,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/19

2018/09/30

Portugal

79%

SPEEDTURTLE, LDA

Expansão da atividade internacional da SpeedTurtle

--

209.810,79

FEDER

94.414,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/12

2018/04/10

Portugal

79%

MANUEL CARLOS PAIVA FERREIRA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Innovative Moulds Solutions

--

473.482,90

FEDER

213.067,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/13

2018/03/31

Portugal

79%

CUBIQUE SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA

Expansão internacional da CUBIQUE para Moçambique, Cabo
Verde, Guiné-Bissau e Luxemburgo

--

147.325,62

FEDER

66.296,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/24

Portugal

79%

MÁRMORES FERRAR LDA

Potenciação da Internacionalização dos produtos decorrentes da
extração e transformação de rochas ornamentais da Mármores
Ferrar.

--

108.182,09

FEDER

48.681,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/15

2018/07/14

Portugal

79%

SAUDADE LUSA, PRODUTOS DE PORTUGAL,
UNIPESSOAL LDA

Saudade Lusa ? Internacionalização de produtos artesanais ?made
-in Serra da Estrela?

157.630,00

FEDER

70.933,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/16

2018/04/30

Portugal

79%

ATELIER D'ARQUITECTURA J.A. LOPES DA COSTA
LDA

Internacionalização - um processo racional e coerente

--

76.357,67

FEDER

34.360,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/18

2018/04/17

Portugal

79%

NWT - NEW TERRACOTTA, LDA

NWT - Expansão Internacional do Azulejo Português Artesanal

--

249.002,50

FEDER

112.051,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/18

2018/04/17

Portugal

79%

NATURDERMO LDA

Naturdermo GLobal

--

507.900,00

FEDER

228.555,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA

Sinalarte Global

--

394.700,00

FEDER

177.615,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

DFK OFFICE, LDA

Projeto de Internacionalização da DFK

--

529.100,00

FEDER

238.095,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

KINYA SOLUTIONS, LDA

Entrada estruturada em 4 mercados internacionais ancorada no
reconhecimento da sua marca própria.

--

171.245,00

FEDER

77.060,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/11

2018/07/20

Portugal

79%

PAVIMENTOS SILVA - PAVIMENTOS EM MADEIRA E Internacionalização das Soluções de Marca Própria Tecnitiles e
OUTROS REVESTIMENTOS S.A.
Close'in

--

574.697,19

FEDER

258.613,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/22

2018/04/21

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-019794

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019839

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019840

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019841

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019848

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019861

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019870

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019877

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019882

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019886

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019890

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019909

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019926

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019930

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019931

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019934

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019935

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019956

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019965

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019974

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019980

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019981

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-019988

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020006

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020018

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020032

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020036

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020043

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020059

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020075

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020082

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020089

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020093

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020107

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020134

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020136

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020137

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020150

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020154

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020156

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020188

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020209

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

GUISOFT - COMÉRCIO EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO LDA

Aposta num processo sistematizado de Internacionalização e
Inovação de Marketing e Organizacional

--

260.650,00

FEDER

117.292,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

SOBMEDIDA - INDÚSTRIA E CONFEÇÃO DE MODA
PRAIA E FITINESS LDA

Desenvolvimento de um Plano de Ação para a Internacionaização
de pordutos de vestuário com elevados fatores de tecnicidade

--

529.679,59

FEDER

238.355,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/27

2018/07/26

Portugal

79%

QUINTA DOS ROQUES, LDA

MANTER O PERFIL EXPORTADOR DA EMPRESA

--

195.800,00

FEDER

88.110,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

79%

LANIFATO II, CONFECÇÕES LDA

Lanifato II - Internacionalização

--

221.980,00

FEDER

99.891,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/30

2018/12/31

Portugal

79%

OVERLAND CHALLENGES UNIPESSOAL LDA

Overland Challenges Internacionalização

--

250.950,00

FEDER

112.927,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

SILACO - NATURAL STONES LDA

Silaco fora de Portas

--

297.477,60

FEDER

133.864,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

CARLOS SILVA - MOLDES, UNIPESSOAL LDA

Exporting High Quality Precision Moulds

--

302.698,83

FEDER

136.214,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/02

2018/04/30

Portugal

79%

DAMAR - PRODUTORA DE QUEIJOS LDA

Internacionalização DAMAR

--

325.740,00

FEDER

146.583,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

79%

R3D , LDA

Tapa-Sol 2020

--

183.247,50

FEDER

82.461,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

79%

AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
MOBILIÁRIO LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMETO [2016-2018]

--

231.252,50

FEDER

104.063,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

BUZZSTREET, UNIPESSOAL LDA

BuzzStreet4World

--

280.445,00

FEDER

126.200,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

ISOLPORTA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA

Internacionalização da Isolporta

--

347.346,63

FEDER

156.305,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

M&T - MOULDS & TECHNOLOGY, LDA

Mentes Diligentes - Expansão Internacional

--

775.843,33

FEDER

349.129,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

TACHA-REPRESENTAÇÕES LDA

Processo de exportação e internacionalização de novo
revestimento/tinta com pigmento de terra, naturais e inorgânicos, -sem incorporação de sintéticos

198.145,31

FEDER

89.165,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

79%

ISA - INTELLIGENT SENSING ANYWHERE, S.A.

ISAGrow

--

472.999,61

FEDER

212.849,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

79%

GDS MOLDES, UNIPESSOAL LDA

GDS - INTENSIFICAÇÃO DE CONQUISTA NO MERCADO GLOBAL

--

152.606,53

FEDER

68.672,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

BEIRANOVA - INDÚSTRIA DE CONGELADOS S.A.

Consolidação Internacional Beiranova

--

429.640,00

FEDER

193.338,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/14

2018/07/13

Portugal

79%

KITSEC LDA

Implementação da WASHSTATION em novos mercados
internacionais, recorrendo a inovação Marketing e Organizacional

--

275.679,00

FEDER

124.055,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/30

Portugal

79%

IVENTIX LDA

Entrada estruturada em 5 novos mercados internacionais

--

150.845,30

FEDER

67.880,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

TECNO2004 - TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS
INDÚSTRIA ALIMENTAR LDA

Internacionalização Tecno2004

--

261.180,00

FEDER

117.531,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

BAIRRIMOLDES-FABRICA DE MOLDES CUNHOS E
CORTANTES LDA

Entrada estruturada em 5 mercados internacionais, com a marca
própria de fabricante, fornecendo às casas-mãe das tier's 2 e 3 do
setor automóvel internacional

--

222.200,00

FEDER

99.990,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/06

2018/07/31

Portugal

79%

CLASSIC BELMONTE SHOES, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Classic Belmonte Shoes

--

210.335,75

FEDER

94.651,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

79%

DAGOFORM - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO
METÁLICA LDA

Dagoform exporta

--

41.321,50

FEDER

18.594,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/13

2018/07/04

Portugal

79%

SPRING MARK - ESTRUTURAS DE MOLAS, S.A.

Spring Mark conquista

--

45.350,00

FEDER

20.407,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/04

2018/07/26

Portugal

79%

REAL CAVE DO CEDRO LDA

Internacionalização da Real Cave do Cedro

--

146.191,43

FEDER

65.786,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/18

2018/05/17

Portugal

79%

Entrada em 4 novos mercados internacionais e alargamento da
UEPRO - ENGENHARIA DE MOLDES, EXPORTAÇÃO E presença em novos segmentos dos 4 mercados atuais, partindo dos
-IMPORTAÇÃO LDA
processos de i&DT, dos novos produtos disruptivos (moldes e
injeção) e servi

134.180,00

FEDER

60.381,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

BELORA II - Indústria, Lda

--

370.600,00

FEDER

166.770,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

JAEXISTE - INDÚSTRIA DE TORNEARIA AUTOMÁTICA
Jaexiste Global
LDA

--

230.150,00

FEDER

103.567,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

GEOTERME - AUTOMAÇÃO, LDA

Internacionalização da Geoterme

--

365.142,50

FEDER

164.314,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

AC PARTNERS, LDA

AC Partners Internacionalização

--

189.740,00

FEDER

85.383,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/14

2018/12/31

Portugal

79%

METALÚRGICA FALCÃO & FILHOS LDA

Internacionalização e diversificação de mercados externos com a
Criação de 2 novas Marcas, novo segmento de produto e reforço
dos mercados existentes, TIC e Inovação Organizacional e
Marketing.

--

292.594,38

FEDER

131.667,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

PERFILKIT LDA

Internacionalização de marcas e dos seus novos produtos - perfis
LSF

--

134.025,00

FEDER

60.311,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

RECILEAD LDA

Recilead - Internacionalização

--

857.375,00

FEDER

385.818,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

TEORIAS INVULGARES - LDA

Expansão internacional da marca LABUTA e sua gama de produtos
-made in Portugal

284.200,00

FEDER

127.890,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/29

Portugal

79%

INTERESPUMA - INDUSTRIAS DE POLIURETANOS
LDA

ORTHIA IN EXPANSION (OIE)

--

76.400,00

FEDER

34.380,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

PRECISIONELITE - UNIPESSOAL LDA

PrecisionElite - Crescimento por via da Internacionalização

--

69.895,00

FEDER

31.452,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

ADEGA COOPERATIVA DE CANTANHEDE CRL

Projeto de Internacionalização A.C.Cantanhede

--

198.281,06

FEDER

89.226,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

79%

NAN AUDIOVISUAIS - REPRESENTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS,
LDA

Reforço da Competitividade e Expansão Através da
Internacionalização

--

417.323,05

FEDER

187.795,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/04

2018/07/03

Portugal

79%

PROCADIMOLDES - FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE
MOLDES LDA

Internacionalização com inovação

--

115.261,60

FEDER

51.867,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

IT PEOPLE - CONSULTORES, S.A.

IT People Internacionalização 2016

--

503.512,00

FEDER

226.580,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

DRILIMOLDE, UNIPESSOAL LDA

MOLDcomp - Internacionalização

--

141.282,50

FEDER

63.577,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

MYTRAVEL - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização serviços turisticos e inovação de Marketing e
Organizacional

--

128.086,25

FEDER

57.638,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/11

2018/08/10

Portugal

Projeto de internacionalização da Belora
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-020228

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020230

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020232

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020233

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020235

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020236

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020241

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020254

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020283

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020291

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020298

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020302

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020311

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020341

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020345

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020349

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020365

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020368

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020370

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020372

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020386

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020399

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020400

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020426

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020427

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020432

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020452

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020461

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020462

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020463

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020466

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020468

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020476

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020485

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020499

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020505

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020557

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020564

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020579

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020599

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020602

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020611

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020615

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

DreamFortune Unipessoal, Lda.

DreamFortune Next Future

--

302.333,15

FEDER

136.049,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

79%

VISICARNES 2013, LDA

Internacionalização Visicarnes

--

291.738,74

FEDER

131.282,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/04/30

Portugal

79%

CUT CUT, UNIPESSOAL LDA

Aumento das Exportações e da Presença internacional da CutCut

--

499.442,50

FEDER

224.749,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

79%

OPEN GROW, LDA

Open Grow Internacional

--

32.343,75

FEDER

14.554,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/05

2018/08/31

Portugal

79%

COZIFORM, LDA

Internacionalização da COZIFORM

--

341.400,00

FEDER

153.630,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

CERAGNI, LDA

CERAGNI - Diversificação de Mercados

--

523.445,50

FEDER

235.550,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/13

2017/12/31

Portugal

79%

SERRIALU - SERRALHARIA CIVIL LDA

Solidificar marca ALUEUROPE e alargar conceito a mais 4 mercados
-europeus

894.290,00

FEDER

402.430,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/25

2018/08/24

Portugal

79%

CASA DO APICULTOR - CARPINTARIA, PRODUÇÃO E
CASA DO APICULTOR INTERNACIONALIZAÇÃO
COMERCIALIZAÇÃO DE MEL LDA

--

319.629,00

FEDER

143.833,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

EPALFER - SERRALHARIA DE MOLDES, CUNHOS E
CORTANTES LDA

EPALFER _ MARKET

--

475.650,00

FEDER

214.042,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

EGG ELECTRONICS, S.A.

Projeto de Internacionalização EGG Electronics

--

259.842,50

FEDER

116.929,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

VECOURBANDESIGN, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da VECOURBANDESIGN

--

912.216,80

FEDER

410.497,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

GÁRGULA GÓTICA - ARTESANATO TRADICIONAL EM
Gárgula Gótica - Cantaria artística fora de portas
PEDRA LDA

--

138.745,61

FEDER

62.435,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

COURTESYLEGACY - UNIPESSOAL, LDA

Internacionalização da Courtesy Legacy com produtos de Moda de
-marca própria e fatores distintivos.

155.786,25

FEDER

70.103,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

BRITOMOLDES - FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Inicio da exportação direta para 6 novos mercados - México,
DE MOLDES METÁLICOS LDA
Alemanha, França, Polónia, Reino Unido, Escandinávia

--

315.917,65

FEDER

142.162,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/16

2018/08/15

Portugal

79%

QUALIFY JUST - IT SOLUTIONS AND CONSULTING
LDA

IPS - Internacionalização

--

264.379,18

FEDER

118.970,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/20

2018/05/31

Portugal

79%

CAVES PRIMAVERA S.A.

Projeto de Internacionalização de Caves Primavera

--

167.085,00

FEDER

75.188,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

Atlanticourtesy, S.A.

Internacionalização Atlanticourtesy

--

309.280,00

FEDER

139.176,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

RESITEC - COMPONENTES INDUSTRIAIS LDA

Resitec- Internacionalizar para ganhar

--

260.877,57

FEDER

117.394,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

79%

SEGURVEST - INDÚSTRIA PORTUGUESA DE
VESTUÁRIO LDA

Segurvest - Presença e promoção internacional

--

67.809,57

FEDER

30.514,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

79%

IMP - INDUSTRIA DE MUNIÇÕES DE PORTUGAL, LDA

Internacionalização de nova unidade de produção de cartuchos de
-caça de tiro desportivo

227.950,00

FEDER

102.577,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

THERMOQUIMICA - INDÚSTRIA DE DETERGENTES E
Plano de Internacionalização do negócio da Thermoquímica
LIXIVIAS, S.A.

--

139.822,50

FEDER

62.920,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/21

2018/10/20

Portugal

79%

SMARTHYDRO - TECNOLOGIA DE APOIO À
AGRICULTURA, LDA

Smarthydro Internacional

--

576.705,00

FEDER

259.517,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

EVASION CHAPTERS, UNIPESSOAL LDA

WEDOPHARMA WORLDWIDE

--

417.405,00

FEDER

187.832,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

ACUSTEKPRO - SOLUÇÕES TÉCNICAS DE
ISOLAMENTO LDA

Acustek Global

--

576.150,00

FEDER

259.267,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/19

2018/12/18

Portugal

79%

LIGHTARQ - ILUMINAÇÃO, LDA

Alargamento aos mercados externos, realização de feiras,
economia digital, certificação, marketing internacional, criação de
nova marca própria internacional

--

320.642,50

FEDER

144.289,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

TERMAS SULFUROSAS DE ALCAFACHE S.A.

TERMAS ALCAFACHE

--

150.975,00

FEDER

67.938,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

SAKPROJECT INTERNATIONAL, S.A.

Internacionalização da SAK

--

477.478,94

FEDER

214.865,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/13

2018/08/12

Portugal

79%

SCOPE, LDA

Projeto de Internacionalização da SCOPE

--

331.036,67

FEDER

148.966,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

79%

CROSSWORDS AVT, UNIPESSOAL LDA

Wordzilla - Wizzilla: Reforço das Dinâmicas de Internacionalização --

164.130,00

FEDER

73.858,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/16

2018/08/15

Portugal

79%

SMBP - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA

Marketing & Expansão internacional

--

179.730,00

FEDER

80.878,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

OLIVE & CROSS SERVICES, LDA

Projeto de Internacionalização da Olive & Cross Industry

--

107.656,25

FEDER

48.445,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

JG SWISSOPTI, LDA.

Internacionalização JGSwissopti

--

359.850,00

FEDER

161.932,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/15

2018/09/14

Portugal

79%

METAGLOBAL, LDA

Projeto de Internacionalização da METAGLOBAL

--

64.442,50

FEDER

28.999,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

KEMI - PINE ROSINS PORTUGAL, S.A.

KEMI - INTERNACIONALIZAÇÃO DE RESINAS INOVADORAS NO
MERCADO.

--

204.297,50

FEDER

91.933,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/02

2018/08/30

Portugal

79%

SYSTEEL, LDA

SYSTEEL - Soluções Avicolas Internacionais

--

668.705,00

FEDER

300.917,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

EDUCOACH, S.A.

Educoach

--

190.300,00

FEDER

85.635,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

MESACER CERAMICS, LDA

Mesacer 2016-2018: Plano Estratégico de Qualificação,
Capacitação e Internacionalização

--

301.600,00

FEDER

135.720,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

HUMAN PROFILER LDA

Promoção Internacional da Human Profiler

--

274.005,00

FEDER

123.302,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

VINOMATOS LDA

Promoção da internacionalização da empresa

--

283.668,00

FEDER

127.650,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

KATHERINE & CECÍLIA S.A.

Internacionalização do Santa Barbara HealthCare&Village

--

471.510,64

FEDER

212.179,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

79%

SERVIREBOQUES - SERVIÇOS DE REBOQUES LDA

SERVIREBOQUES - INTERNACIONALIZAÇÃO

--

257.218,75

FEDER

115.748,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

LUSOPÊRA - SOCIEDADE DE EXPORTAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
HORTOFRUTÍCOLAS LDA

Consolidar as marcas e produtos da LUSOPÊRA nos mercados
internacionais

--

218.303,75

FEDER

98.236,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

JAEL & MARTINS - RESTAURAÇÃO, LDA

Internacionalização de Produtos Gourmet

--

505.705,00

FEDER

227.567,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-020636

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020658

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020669

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020681

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020686

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020687

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020689

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020694

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020701

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020706

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020737

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020740

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020752

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020771

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020781

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020785

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020786

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020787

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020803

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020817

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020823

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020843

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020853

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020854

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020861

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020864

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020870

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020877

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020879

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020880

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-020903

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-020924

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-020935

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-020942

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020951

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020958

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020973

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020977

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020984

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020990

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020996

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-020998

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

MÉTRICA PARTILHADA - LDA

Lançamento da Farmcloud no Mundo

--

1.059.955,00

FEDER

476.979,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/17

2018/08/16

Portugal

79%

RESEARCHPACK LDA

A ResearchPack no Mundo!

--

385.906,79

FEDER

173.658,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

TENDERNESSCAPACITY - LDA

Desenvolver e Potenciar a Internacionalização da
Tendernesscapacity

--

64.320,00

FEDER

28.944,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

79%

ARTICIMENTOS LDA

Aumento da quota de exportação, através da implementação de
uma nova estratégia de marketing nos mercados internacionais

--

107.716,60

FEDER

48.472,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/02

2018/06/08

Portugal

79%

PALAVRAS CONTAGIANTES, LDA

Internacionalização de serviços coaching com base em plataforma
-tecnológica

307.560,00

FEDER

138.402,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

LITOGRAFIA COIMBRA S.A.

internacionalização Offset UV

--

314.800,00

FEDER

141.660,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

AVELFABRICS, S.A.

Internacionalização têxtil private label

--

407.132,50

FEDER

183.209,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

MODUPAINEL - SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS, LDA

MODUPAINEL - Afirmar a presença da Empresa no mercado
internacional

--

310.345,00

FEDER

139.655,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

SPACESILVER DRONES, LDA

Out-of-SpaceSilver Drones

--

351.455,00

FEDER

158.154,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

79%

C3T TECHNOLOGIES, S.A.

Dinamizar a Internacionalização para crescer

--

318.018,76

FEDER

143.108,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/11/30

Portugal

79%

RIVO PERFORMANCE PARTS, LDA

PROTOTYPE OUT

--

121.114,11

FEDER

54.501,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

TABLE & FUN, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Table & Fun

--

71.185,00

FEDER

32.033,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

MÓDULO GEOMÉTRICO - DESIGN, DECORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LDA

MÓDULO GEOMÉTRICO ? Plano de internacionalização 2016 /
2018

--

253.922,60

FEDER

114.265,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/08

2018/07/07

Portugal

79%

LURDES PERFEITO, UNIPESSOAL LDA

Lurdes Perfeito Internacionalização

--

530.600,04

FEDER

238.770,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

AM - ALFREDO MARQUES, S.A.

AM LOCKS

--

517.405,00

FEDER

232.832,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

UNLK, LDA

Projeto de internacionalização da UNLK

--

401.277,26

FEDER

180.574,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/14

2018/08/13

Portugal

79%

LOTUS ART - INVESTIMENTOS E PROMOÇÃO DE
Lotus Art - Da quinta para o mundo
ARTE E CONSULTORIA DE GESTÃO, UNIPESSOAL LDA

--

427.745,67

FEDER

192.485,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

VASCO NUNES DE ALMEIDA & FILHOS, LIMITADA

C.117 IN

--

455.034,00

FEDER

204.765,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

SETGEMFREE - JOALHARIA, LDA

Internacionalizar SETGEMFREE

--

176.322,50

FEDER

79.345,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

CANETASTUTA - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização das Casas do Sinhel

--

80.558,00

FEDER

36.251,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

CENATOLIM LDA

Promoção Cenasteel

--

180.540,00

FEDER

81.243,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

TUVMETALICA, LDA

More Europe and Beyond

--

1.006.341,00

FEDER

452.853,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

QUINTA DO MOLINU - TURISMO, S.A.

Internacionalização da marca/serviço Enjoy The Life

--

296.876,00

FEDER

133.594,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

CONCEIÇÃO, MÁRIO RUI & SANTIAGO - INDÚSTRIA
DE CAPACETES, LDA

CMS Helmets ? Internacionalização

--

200.546,00

FEDER

90.245,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

79%

FONTES DA CUNHA - CONSULTADORIA, ESTUDOS E Reforço da capacidade exportadora e de internacionalização da
GESTÃO S.A.
Empresa

--

188.478,79

FEDER

84.815,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

79%

R.T.M. - PRODUTOS LACTÉOS, LDA

Internacionalização Activa

--

217.425,64

FEDER

97.841,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/01

2017/11/30

Portugal

79%

QUINTA DOS ABIBES - VITIVINICULTURA, LDA

Quintas do abibes - Internacionalização

--

415.109,50

FEDER

186.799,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

NATURA EMPREENDIMENTO, S.A.

Internacionalização - Natura

--

426.363,50

FEDER

191.863,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

NOVADOLCI, S.A.

Internacionalização dos produtos NOVADOLCI

--

421.001,44

FEDER

189.450,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/15

2018/08/14

Portugal

79%

ESBOÇOS CONCRETOS - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização ESBOÇOS CONCRETOS

--

248.952,50

FEDER

112.028,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

--

189.986,44

FEDER

85.493,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

--

208.635,00

FEDER

93.885,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

1.095.520,63

FEDER

492.984,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

79%

FARPEDRA-EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS LDA

Reforço da capacitação Empresarial da FARPEDRA para a
Internacionalização, valorizando fatores imateriais de
competitividade, por forma a potenciar e aumentar a sua base e
capacidade exportadora.

79%

FAJOTA-FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA A
INDUSTRIA DE FRIO, S.A.

Consolidação Internacional FAJOTA

79%

VINIBATALHA-SOCIEDADE PRODUTORA E
ENGARRAFADORA DE VINHOS LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
oferta de vinhos de elevada qualidade, sustentados numa gama de
-produtos de marca própria, apostando em fatores dinâmicos de
competitivida

79%

WANDERCOLORS, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização FREAKLOSET

--

331.624,38

FEDER

149.230,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

FERREIRINHOS - CONSTRUÇÕES METÁLICAS S.A.

Projeto de Internacionalização da Ferreirinhos

--

256.999,31

FEDER

115.649,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

PLASDAN - AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, LDA

Plasdan - Consolidação do Processo de Internacionalização

--

490.845,00

FEDER

220.880,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/03

2018/06/30

Portugal

79%

FINDSTER TECHNOLOGIES, S.A.

Findster Kids & Pets

--

451.005,00

FEDER

202.952,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

SOLAR DO ALAMBIQUE - TURISMO RURAL, LDA

QUALISPIRIT

--

313.350,00

FEDER

141.007,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

LISDESIGNERS, COMUNICAÇÃO, DESIGN,
MULTIMÉDIA E CONSULTADORIA, LDA

Internacionalização da Lisdesigner

--

912.903,80

FEDER

410.806,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

RICARDO CARVALHO, SANDRA & ULPIANO, LDA

Internacionalização da Main Event

--

344.189,80

FEDER

154.885,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/05

2019/09/04

Portugal

79%

GEÓIDE - GEOSYSTEMS S.A.

Diversificar a marca Geoide em mercados europeus e da peninsula
-arábica

147.235,94

FEDER

66.256,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/04

2018/08/05

Portugal

79%

MYPORT FOOTWEAR PORTUGAL, LDA

Mundo Neoporto

424.587,50

FEDER

191.064,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

--
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-021000

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021005

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021014

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021017

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021026

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021027

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021031

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021034

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021045

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021053

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021057

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021064

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021091

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021097

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021099

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021108

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021109

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021118

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021125

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021155

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021160

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021178

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021201

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021207

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021259

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021277

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021291

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021302

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021315

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021332

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021342

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021344

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021362

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021434

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021493

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021526

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021527

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021534

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021541

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021544

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021550

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021579

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

79%

LABINOX - EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Labinox Internacional
LDA

79%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

--

193.970,00

FEDER

87.286,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

VÁRIOS SABORES - PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL LDA

Projecto de Internacionalização ? Vários Sabores Export 2016-2018 --

176.635,00

FEDER

79.485,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

INQUERITU, UNIPESSOAL LDA

InnerInterTastes

--

294.532,70

FEDER

132.539,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

CONSERCALDAS PRODUTOS ALIMENTARES, LDA

Consercaldas Abroad

--

93.490,00

FEDER

42.070,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

INSPIRAÇÕES PORTUGUESAS, UNIPESSOAL LDA

Inspirações Portuguesas - expansão internacional dos têxteis-lar
que personificam a herança cultural portuguesa.

--

282.928,00

FEDER

127.317,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/29

Portugal

79%

LEGNOKAPS M&C. - CÁPSULAS DE MADEIRA, LDA

International LegnoKaps

--

357.585,00

FEDER

160.913,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

MBM - METALÚRGICA BRIOSA DA MACEIRA , LDA

PMA - Implementação de novas dinâmicas de internacionalização

--

372.194,10

FEDER

167.487,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/17

2018/08/16

Portugal

79%

ZOOX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, LDA

Internacionalização Zoox

--

464.205,00

FEDER

208.892,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO
Play In Art International
E PAISAGISMO, LDA

--

362.704,21

FEDER

163.216,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

JATHOUSE - FABRICO DE ESTRUTURAS MODULARES,
Processo de internacionalização da empresa.
UNIPESSOAL LDA

--

133.269,09

FEDER

59.971,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

79%

CARVOPRATAS, LDA

Internacionalização para 4 novos mercados ancorada na produção
de carvão vegetal/biológico, pellets de carvão e ainda na criação e -promoção internacional de 2 novas marcas próprias

160.637,50

FEDER

72.286,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

MEDIATEL - TELECOMUNICAÇÕES E AUDIOVISUAIS
LDA

Mediatel - Lançamento de uma oferta de OTT para divulgação de
conteúdos em streaming nas comunidades de língua portuguesa e -para a hotelaria

1.135.505,00

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

CMFLEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, LDA

Internacionalização

--

473.205,00

FEDER

212.942,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

BIO3 - ESTUDOS E PROJECTOS EM BIOLOGIA E
VALORIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS LDA

BIO3 - Internacionalização

--

174.681,57

FEDER

78.606,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

WTB SOLUTIONS, LDA

Implementação de Sistemas saude e educação nos paises africanos --

54.429,39

FEDER

24.493,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2017/12/30

Portugal

79%

INSTALL EXPERT, SERVIÇOS E REVESTIMENTOS, IESR,
InstallExpert Global
LDA

--

474.750,00

FEDER

213.637,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

DANIEL BARROS, UNIPESSOAL LDA

DB Internacionaliza

--

154.800,00

FEDER

69.660,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

ARQUINEW - ARQUITECTURA E PROJECTOS LDA

ARQUINEW - Plano de internacionalização 2016 / 2018

--

260.267,60

FEDER

117.120,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/22

2018/06/21

Portugal

79%

Projecto de criação de um novo estabelecimento industrial
MAGROMÓVEL - FABRICAÇÃO E COMÉRCIO MÓVEIS equipado e especializado em produção flexível à medida e na
LDA
prestação de serviços de acabamentos de elevado valor
acrescentado

--

256.837,00

FEDER

115.576,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/23

2018/05/22

Portugal

79%

WONDERPRECISION UNIPESSOAL LDA

WonderPrecision - Internacionalização

--

302.083,15

FEDER

135.937,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/14

2018/08/13

Portugal

79%

FJ BIKES EUROPE, UNIPESSOAL, LDA

Potenciar e desenvolver a internacionalização na FJ Bikes Europe
Lda

--

399.105,00

FEDER

179.597,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

79%

LVS - UNIVERSAL, LDA

Internacionalização Pet universal

--

233.666,01

FEDER

105.149,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

ORGANIZAÇÕES BISCANA - COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

TH Clothes - Internacional

--

408.552,50

FEDER

183.848,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/19

2018/05/31

Portugal

79%

FERREIRA & CA LDA

Definição de uma estratégia, com vista à implementação do
processo de internacionalização da empresa e dinamização da
marca junto dos mais importantes mercados alvo.

--

180.320,00

FEDER

81.144,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

TAKE THE WIND - LDA

TAKE GLOBAL

--

264.542,19

FEDER

119.043,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

79%

LOUCICENTRO-CERAMICA DE LOUÇA DECORATIVA
LDA

Consolidação da Internacionalização

--

127.669,88

FEDER

57.451,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

PROMICMARIANOS - ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
LDA

ESSENCE INN MARIANOS **** Projeto de Internacionalização

--

258.999,00

FEDER

116.549,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

FAIANÇAS RAMOS LDA

FAIANÇAS RAMOS 2020 - Um projecto que visa reforçar a
capacitação para a internacionalização, promover o aumento das
exportações através do desenvolvimento e aplicação de novos
modelos empresariais e

--

61.881,80

FEDER

27.846,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/02/28

Portugal

79%

NECKMOLDE - MOLDES E ACESSÓRIOS PARA A
INDÚSTRIA DO VIDRO DE EMBALAGEM LDA

NECKMOLDE2THEWORLD - Consolidar e desenvolver novos
mercados

--

71.085,00

FEDER

31.988,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

79%

FOENG - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA

Internacionalização - FOENG

--

511.455,00

FEDER

230.154,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

NASCENTE DIVINA - ÁGUAS DO ALARDO LDA

Alardo 2020

--

194.438,75

FEDER

87.497,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/02

2018/08/01

Portugal

79%

CIELA MARE S.A.

Criação da capacidade exportadora e de internacionalização da
CIELA

--

470.912,29

FEDER

211.910,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

79%

UNISOLDA - COMÉRCIO E INDUSTRIA, LDA

Internacionalizar a oferta de tecnologias ambientais

--

137.244,00

FEDER

61.759,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

DODOC, UNIPESSOAL LDA

doDOC Internacionalização 2018

--

211.040,00

FEDER

94.968,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/05

2019/10/04

Portugal

79%

MINDTROOPER, LIMITADA

Aposta no processo de internacionalização para 7 mercados
internacionais

--

376.946,40

FEDER

169.625,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

TECPONTE - TECNOLOGIA EM ELEVAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Promoção internacional de equipamentos de elevação e
movimentação portuários: Guindastes e Pórticos Especiais

--

305.402,00

FEDER

137.430,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

AES ADVANCED ENGINEERING SOLUTIONS, MOLDES
Internacionalização 2016-2019
LDA

--

201.207,54

FEDER

90.543,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

DENSUS COATING, LDA

INTER-DENSUS ? Sustentabilidade do processo de
internacionalização

--

126.652,50

FEDER

56.993,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/15

2019/01/14

Portugal

79%

TWINTEX - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, LIMITADA

Twintex - Uma empresa global

--

440.801,50

FEDER

198.360,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

NIETO & FERNANDEZ - ACTIVIDADES TURISTICAS DE Internacionalização da Nieto & Fernandez - Hotel Ilhavo Plaza 4* e
-TORRES NOVAS LDA
Hotel Torres Novas 3*

169.939,84

FEDER

76.472,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/16

2018/08/15

Portugal

79%

PEGADA VERDE, LDA

ECOLIFE - PEGADA VERDE

--

236.453,75

FEDER

106.404,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/13

2018/05/12

Portugal

79%

Privado

Luís Miguel da Costa Martins New Future

--

117.548,63

FEDER

52.896,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/14

2018/08/13

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0752-FEDER-021593

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021602

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021608

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021612

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021624

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021631

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021634

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021641

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021651

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021658

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021664

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021686

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021687

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021738

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021752

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021757

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021765

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021767

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021775

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021781

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021814

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021825

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-021835

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-022317

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-022412

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-022922

CENTRO-02-0752-FEDER-022453

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

GRANIGUA - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE
GRANITOS, LDA

International Granigua

--

109.537,81

FEDER

49.292,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/14

2018/08/13

Portugal

79%

SLIDESHOW - UNIPESSOAL LDA

SLIDESHOW - Plano C: Internacionalização para mercados Europeu
-e Africano, e Promoção de Marca Própria

105.611,25

FEDER

47.525,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

MADRE DE ÁGUA LDA

Quinta Madre de Água Internacionalização

--

525.605,00

FEDER

236.522,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

FARMI - REPARAÇÕES LDA

FARMI-I18N

--

132.350,00

FEDER

59.557,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

BAGNO INTERIORES, LDA

BAGNO

--

431.196,67

FEDER

194.038,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

DIRECTDIALOGUE, UNIPESSOAL LDA

Devotion - Qualificação dos novos produtos e expansão
internacional

--

250.170,00

FEDER

112.576,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/28

2018/09/27

Portugal

79%

COSTA & IRMÃOS LDA

Reforço exportador e aumento de competências

--

201.290,00

FEDER

90.580,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

LUSOEVENTS - PRODUÇÕES MULTIMÉDIA LDA

International FireWorks Events

--

164.158,75

FEDER

73.871,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

INDUMAPE - INDUSTRIALIZAÇÃO DE FRUTA S.A.

Elevar a capacitação da empresa para a Internacionalização,
induzida pela inovação de produtos e processos, por via da
-valorização dos fatores imateriais de competitividade, procurando
obter uma maior

229.435,00

FEDER

103.245,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/21

2018/07/26

Portugal

79%

EMERTECH PROJECT - TRANSFORMAÇÃO DE
VIATURAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

EMERTECH Internacional

--

417.100,00

FEDER

187.695,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

LEVON AMBIENTE, S.A.

Internacionalização da Atividade da Levon Ambiente

--

820.755,00

FEDER

369.339,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/16

2018/08/15

Portugal

79%

ATP- ATLÂNTICO TRADE PARTNERS - IMPORTAÇÃO E ATP Global - Aposta na marca própria, promoção da oferta
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA
lusófona e diversificação de mercados internacionais

--

244.087,50

FEDER

109.839,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS LDA

Expansão de mercado

--

192.847,46

FEDER

86.781,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/23

2018/05/07

Portugal

79%

DOOR TRAVEL, LDA

Door travel- Internacionalização

--

508.260,00

FEDER

228.717,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

TAKENET, UNIPESSOAL LDA

TAKEMUSEUM

--

182.476,17

FEDER

82.114,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/19

2018/05/18

Portugal

79%

EXPOENTE MERIDIANO - TRADING LDA

Expoente Meridiano

--

498.138,27

FEDER

224.162,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

MVC - MÁRMORES DE ALCOBAÇA LDA

Promoçao e Internacionalação da MVC

--

201.450,00

FEDER

90.652,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/15

2018/10/14

Portugal

79%

GLOBALFOOD II - AGRO - COMMODITIES, LDA

PROJETO DE INTERNACIONLIZÇÃO GLOBALFOOD

--

205.690,00

FEDER

92.560,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

TRIEDE T TI - SISTEMAS DE GESTÃO, LDA

Projeto de expansão internacional da Triede T TI

--

227.000,31

FEDER

102.150,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

CAVES DA MONTANHA - A. HENRIQUES, S.A.

Caves da Montanha ? Valorização de produtos e diversificação de
mercados.

--

438.789,18

FEDER

197.455,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

79%

CONSTRIND LDA

Projeto de Internacionalização da CONSTRIND

--

165.030,00

FEDER

74.263,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

LIFEWAY LDA

Internacionalização para a América Latina

--

405.555,00

FEDER

182.499,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/06/30

Portugal

79%

ERGONÚCLEO LDA

ERGONUCLEO Internacionalização

--

148.293,13

FEDER

66.731,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

435.220,00

FEDER

195.849,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/30

Portugal

320.932,82

FEDER

144.419,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/24

2019/08/20

Portugal

280.191,88

FEDER

126.086,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/21

2018/10/20

Portugal

88.190,25

FEDER

39.685,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/23

2018/10/22

Portugal

127.671,88

FEDER

57.452,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/25

2019/01/22

Portugal

107.464,38

FEDER

48.358,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/15

2019/06/14

Portugal

154.135,00

FEDER

69.360,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/05

2018/11/29

Portugal

132.835,56

FEDER

59.776,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/10

2018/10/09

Portugal

196.032,02

FEDER

88.214,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

291.705,94

FEDER

131.267,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

446.875,00

FEDER

201.093,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

316.925,00

FEDER

142.616,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/25

2019/06/24

Portugal

452.160,00

FEDER

203.472,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

390.099,24

FEDER

175.544,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/17

2018/10/16

Portugal

215.920,62

FEDER

97.164,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/17

2018/10/16

Portugal

79%

PORLUX - TURISMO INCOMING, LDA

Aposta no Marketing Internacional para captação de novos
mercados

79%

PROJECTO 84, LDA

Aposta num inovador plano de internacionalização para captação
de novos mercados

LEADPRO_Internacionaliza

A PORLUX, L.da pretende captar novos mercados na sua área de atuação de forma a
diversificar o seu leque de exportações que se situa nos 100% e diminuir dependência
comercial nos mercados onde já atua recorrendo á inovação de Marketing
Inbound/Outbound e inovação Organizacional/gestão.
Aposta da PROJECTO 84 na sua expansão internacional a mercados europeus através da
inovação ao nível do Marketing inbound e outbound e inovação ao nível organizacional
e de gestão.
A presente candidatura traça um plano de internacionalização bem estruturado para a
empresa, tendo em conta os seus objetivos e a abordagem que a mesma pretende ter
no mercado. Tendo em conta o segmento de mercado a internacionalização mostra-se
como um imperativo para o crescimento sustentado.

79%

LEADPRO, LDA

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PORTUGUESE TABLE - EXPERIÊNCIAS
GASTRONÓMICAS, LDA

Portuguese Table

CENTRO-02-0752-FEDER-023113

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BARREIRINHAS - ARTEFACTOS EM CIMENTO LDA

Internacionalização, Dinamização e Consolidação de Mercados
Externos da Barreirinhas - Artefactos de Cimento, Lda.

CENTRO-02-0752-FEDER-024101

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SHIPNOW TECHNOLOGIES, UNIPESSOAL LDA

YOUSHIP

CENTRO-02-0752-FEDER-024171

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AFRIPARADISE - PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL LDA

Internacionalização da Afriparadise e divulgação da Dicarbo

CENTRO-02-0752-FEDER-024429

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

INAREL-INDUSTRIA DE LAVA LOUÇAS INOX E
ARTESANATO S.A.

Produção e Exportação de produtos inovadores, lava-louças e
tubos de extração em inox

CENTRO-02-0752-FEDER-024447

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

STEYLER FÁTIMA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA

STEYLER FÁTIMA HOTEL - Internacionalização

CENTRO-02-0752-FEDER-024456

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ENEIDA, WIRELESS & SENSORS, S.A.

O presente projeto visa potenciar a internacionalização da EWS com diversificação de
Projeto de potenciação da internacionalização da EWS baseado nas
mercados, assente nas suas soluções ?Energy Internet? com sensores e algoritmos
soluções ?Energy Internet? com sensores e algoritmos inteligentes.
inteligentes, permitindo um posicionamento de especialista na sua área de atuação.

CENTRO-02-0752-FEDER-024463

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GALAXIENCANTADA, LDA

Galaxiaencantada Global

CENTRO-02-0752-FEDER-024469

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

REQUINTES SUBLINHADOS - LDA

HOTEL RURAL MIRASERRA - INTERNACIONALIZAÇÃO

CENTRO-02-0752-FEDER-024472

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

OBVIOUSPICY, LDA

Obviospicy Global

CENTRO-02-0752-FEDER-024504

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MUNDIFOODS PORTUGAL, LDA

A Internacionalização da Mundifoods

CENTRO-02-0752-FEDER-024505

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PLASMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A
INDUSTRIA DE PLASTICOS LDA

PLASMAQ INTERNATIONAL EXPANSION, COMPETITIVE
DIFERENTIATION AND STAKEHOLDERS INVOLVEMENT

A Portuguese Table pretende divulgar internacionalmente a plataforma online (site) que
criou com o intuito de oferecer experiencias gastronómicas exclusivamente
portuguesas, reconhecendo o valor da hospitalidade nacional através de um processo
de socialização entre os anfitriões e os visitantes.
Este projeto tem como objetivo principal o reforço da capacidade empresarial da
Barreirinhas para a internacionalização, aumentando a exportação e o número de
países para os quais exporta e ainda o aumento da qualificação dos seus ativos através
do investimento a efetuar em formação profissional.
O projecto YOUSHIP pretende facilitar o envio de encomendas, promovendo o
transporte sustentável e a melhoria da qualidade de vida nas cidades.
O presente projeto visa incrementar o volume de negócios internacional da
Afriparadise, tanto nos mercados onde já atua, como nos novos mercados do Dubai e
Turquiai. Prevêm-se ações de desenvolvimento de novos modelos empresariais e
processos de qualificação para a internacionalização da Dicarbo.
Produção e Exportação de produtos inovadores, lava-louças e tubos de extração em
inox, com qualidade de excelência e forte fator diferenciador em 6 novos mercados e
nos 8 mercados atuais mais promissores, criando uma nova marca de produto para o
segmento de alta gama e exigência.
Com o presente projeto pretende-se implementar o plano de internacionalização que
permitirá ao STEYLER FÁTIMA HOTEL aumentar a sua internacionalização e, por
conseguinte, captar mais hóspedes estrangeiros.

A Galaxiaencantada atua na área agrícola, nomeadamente, na cultura de produtos
hortícolas, especiarias, plantas aromáticas e também na fabricação de doces, compotas
e geleias. Com o presente projeto, a empresa visa a internacionalização para os
mercados de Moçambique, Cabo Verde e Macau.
O principal Objectivo é transformar, através de inovadoras técnicas de Marketing, um
espaço de turismo regional numa oferta global privilegiada, dirigida a um segmento de
mercado emergente, que beneficiará além do promotor, a região e o próprio País.
Captação de fluxo de turismo internacional
Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da OBVIOUSPICY através
da entrada nos mercados de Cabo Verde, Moçambique e Colômbia.Para tal irá apostar
em politicas de fidelização do cliente, na melhoria da qualificação dos processos
administrativos e no investimento na formação.
A Mundifoods pretende transpor para um leque cada vez mais alargado de mercados,
os seus melhores produtos agroalimentares. A empresa adota uma estratégia de
internacionalização no sentido de captar potenciais clientes e distribuidores, com ações
personalizadas e inovadoras.
Projeto de investimento estratégico, direcionado a áreas de competitividade críticas
com vista a expandir a presença internacional da Plasmaq. Operação com timing
estratégico porque acompanha lançamento de produto altamente diferenciador no
mercado dos equipamentos para reciclagem, o PLASCOMPACT.
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Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-024557

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Diversificação dos mercados-alvo da Newger, com o alargamento a Marrocos, Argélia e
Internacionalização NG - Corticyte e EcoPUR, uma nova geração de Arábia Saudita, através de diversas formas de apresentação internacional da empresa e
produtos
dos produtos, incluindo os inovadores Corticyte e EcoPUR, e da comunicação de
melhoradas capacidades produtivas e laboratoriais.

79%

NEWGER - FABRICAÇÃO E COMERCIO DE TINTAS
PARA A CONSTRUÇÃO, REPRESENTAÇÕES LDA

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SOTEXFIL-SOCIEDADE TEXTIL DE FIBRAS E
FILAMENTOS LDA

CENTRO-02-0752-FEDER-024563

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BYCLASSY - DECORAÇÃO E INTERIORES, UNIPESSOAL Internacionalização das novas marcas da BY CLASSY e reforço da
LDA
FLAM & LUCE no mercado global

CENTRO-02-0752-FEDER-024568

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GREENDET, LDA

Greendet Internacional

CENTRO-02-0752-FEDER-024569

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FMUC LDA

Estratégia Internacional FMUC

CENTRO-02-0752-FEDER-024636

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AROUMOLD - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, LDA

AroundWorld Internacional

CENTRO-02-0752-FEDER-024645

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

IBTK, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de processos de exportação de novos conceitos
construtivos inovadores criando uma nova MDF assente em
características diferenciadoras.

CENTRO-02-0752-FEDER-024647

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VERDURE INOX, LDA

Desenvolvimento do processo de internacionalização e promoção
externa

CENTRO-02-0752-FEDER-024659

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SOLFAESTOFO, LDA

Solfaestofo Global

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LUXUS - MOBILIÁRIO DE CABELEIREIRO E ESTÉTICA
LDA

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

MUNDIFER ENGENHARIA, UNIPESSOAL, LDA

CENTRO-02-0752-FEDER-024674

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0752-FEDER-024693

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0752-FEDER-024716

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0752-FEDER-024765

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0752-FEDER-024782

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0752-FEDER-024784

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0752-FEDER-024803

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0752-FEDER-024825

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0752-FEDER-024844

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0752-FEDER-024852

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0752-FEDER-024871

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-024875

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-024514

CENTRO-02-0752-FEDER-024662

CENTRO-02-0752-FEDER-024668

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Resumo | Summary

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

57.391,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/10

2019/08/09

Portugal

495.875,00

FEDER

223.143,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

783.468,50

FEDER

352.560,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/16

2019/02/15

Portugal

62.802,81

FEDER

28.261,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/05

2019/07/26

Portugal

230.718,75

FEDER

103.823,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/25

2019/06/24

Portugal

132.712,50

FEDER

59.720,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

226.571,88

FEDER

101.957,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

144.600,00

FEDER

65.070,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2019/01/31

Portugal

334.120,00

FEDER

150.354,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

LUXUS EXPORTA MAIS

Luxus aposta na inovação de marketing e organizacional, desenvolvendo novos modelos
e processos de qualificação p/ a internacionalização permitindo aumentar a base e
capacidade exportadora p/ novos mercados externos e reforçar os existentes. Aumenta
a competitividade e a capacidade de criar riqueza.

129.619,50

FEDER

58.328,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/02

2019/03/01

Portugal

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
oferta de inovadores produtos em duas vertentes: (i) vigota em aço
que visa substituir os elementos de suporte correntes utilizados em
pav

Conquista de uma presença ativa no mercado global,mediante a oferta de inovadores
produtos:vigotas em aço que visam substituir os elementos de suporte correntes
utilizados em pavimentos e estruturas metálicas para construções de peq./média
dimensão,apostando em fatores dinâmicos de competitividade.

439.440,00

FEDER

197.748,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

681.500,00

FEDER

306.675,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/22

2019/05/21

Portugal

177.757,04

FEDER

79.990,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/28

2018/10/27

Portugal

282.705,00

FEDER

127.217,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

361.200,00

FEDER

162.540,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

261.687,50

FEDER

117.759,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

299.537,50

FEDER

134.791,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

163.752,50

FEDER

73.688,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

180.590,00

FEDER

81.265,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

531.478,15

FEDER

239.165,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

250.492,00

FEDER

112.721,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Sotexfil Global

A SOTEXFIL está vocacionada para a produção de fibra cortada de polipropileno, com
diferentes características e aplicações, bem como fios têxteis.Aproveitando as suas
vantagens competitivas, a empresa p retende internacionalizar os seus produtos para
os mercados de Colômbia, Moçambique e Macau.
Internacionalização das novas marcas da BY CLASSY e reforço da FLAM & LUCE no
mercado global recorrendo a investimento nas área de inovação de Marketing (inbound
e outbound) e inovação organizacional/gestão
O projecto de internacionalização a desenvolver pela Greendet, Lda. tem como
objectivo prioritário a internacionalização da empresa e dos seus produtos de cariz
inovador e de valor acrescentado no mercado exterior, através da exploração de
oportunidades e a procura de novas oportunidades de negócio.
O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano de expansão da FMUC para
os mercados de Espanha, Angola, Moçambique e Guiné Equatorial. Com os
investimentos traçados é objetivo da empresa atingir no pós-projeto um índice de
exportações de 36% do volume de negócios.
O projeto de internacionalização surge da necessidade da AROUMOLD se manter ativa
no mercado; como tal, tem vindo a desenvolver ações estratégicas, ao nível da inovação
e da prospeção internacional quer com recurso à Associação Nacional da Indústria de
Moldes, CEFAMOL, quer como idependente.
Desenvolvimento de processos de exportação de novos conceitos construtivos
inovadores a nível mundial, baseado em painéis pré-fabricados de poliuretano
expandido, montados por sistema click em 6 novos mercados e nos 2 mercados atuais,
criando uma nova MDF assente em características diferenciadoras.
Desenvolvimento do processo de internacionalização e promoção externa da Verdure
Inox e dos seus produtos: tinas para amassadeiras e batedeiras e acessórios para a
produção de máquinas da indústria de panificação e confeitaria, tendo por objetivo a
entrada qualificada em 5 mercados europeus
Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da SOLFAESTO através
da entrada nos mercados de Espanha, Reino Unido e Moçambique.Para tal irá apostar
em politicas de fidelização do cliente, na melhoria da qualificação dos processos
administrativos e no investimento na formação.

INTER.RIBADESIGN - Projecto internacionalização da RIBADÃO
DESIGN para a exportação de pavimentos flutuantes naturais e
ecológicos com acabamentos diferenciadores para o segmento
médio-alto, servindo

INTER.RIBADESIGN - Projecto internacionalização da RIBADÃO DESIGN para a
exportação de pavimentos flutuantes naturais e ecológicos com acabamentos
RIBADÃO DESIGN, LDA
diferenciadores para o segmento médio-alto, servindo de complemento perfeito
trabalho de decoradores e arquitectos em ambientes naturais.
Este projeto tem em vista apoiar uma empresa com menos de 1 ano a internacionalizar
as suas soluções de arquitetura e engenharia, em busca de um portefólio rico e
R5E CONSULTING ENGINEERS, LDA
Afirmação da R5E em contexto internacional
diversificado de clientes internacionais, espalhados por 9 mercados externos com um
peso de 35% do VN de 2019 da empresa.
CCKGate :: Capacitação ao nível dos métodos organizacionais e de marketing para
Reforço e Capacitação empresarial da CCK Gate para a
CCK GATE, LDA
prospeção, promoção e comunicação otimizada com o exterior de forma a promover a
internacionalização
sua expansão e entrada no mercado intenacional
Criação de nova empresa direcionada com processo produtivo
Internacionalização de nova empresa inovadora que desenvolverá novos produtos, com
W- ILAP 2 - INTEGRATED LIGHTING & POWER
inovador, novos produtos, direcionada para mercados
marca própria internacional para a iluminação em tecnologia LED, contadores
MANUFACTURERS, LDA
internacionais e aposta em tecnologias de ponta integrando
electrónicos para fluidos ( combustíveis, água, gás ) e os conversores DC/DC e DC/AC
comunicação via Internet ( ioT
para os sistemas com tecnologia solar fotovoltaica.
Desenvolvimento de fatores de competitividade internacional para a comercialização de
CIPECA - REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS E
Desenvolvimento de fatores de competitividade internacional para casas portáteis c/ características diferenciadas para o segmento dos empreendimentos
EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO LDA
a comercialização de casas portáteis
turísticos, condomínios e estabelecimentos comerciais para segmentos de nicho em 4
novos mercados externo.
Projeto nascente para a exportação de bens transacionáveis de
Projeto nascente para a exportação de bens transacionáveis de valor acrescentado para
valor acrescentado para segmentos especializados - unidades
segmentos especializados - unidades modulares-saúde; unifamiliares/plurifamiliares;
TÍTULO ALARGADO - LDA
modulares-saúde; unifamiliares/plurifamiliares; boxes para cavalos boxes para cavalos em aço enformado a frio LSF - em 6 novos mercados, criando uma
em aço enfo
nova marca de produto para o efeito.
O presente projeto tem como principal objetivo a capacitação empresarial da empresa
INSPIREAPPROACH CONSULTING para a Internacionalização, com vista a promover o
INSPIREAPPROACH CONSULTING, LDA
Promoção internacional da InspireApproach
aumento das suas exportações através da aplicação de novos modelos empresariais e
de processos de qualificação para a Internacionalização.
A Resultado Global, orienta com este projeto, as suas projeções de alcance e conquista
Nova Abordagem Mercado Internacional - Dinamização Produtos a nível internacional com a dinamização da sua atividade de trading especializado, onde
RESULTADO GLOBAL - CONSULTORIA E GESTÃO LDA
100% Nacionais
promove a divulgação e comercialização de produtos nacionais do ramo alimentar e
derivados, com foco em mercados alvos.
Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante o lançamento de uma
introdução no mercado de produtos premium de marca própria e nova gama de produtos premium, apostando numa nova marca direcionada para o
MAXIPET, LDA
reposicionamento da marca Campeão do segmento PET FOOD,
mercado global e no reposicionamento estratégico da marca Campeão para o mercado
apostando em fatores
externo, apostando em fatores dinâmicos de competitividade.
A JLW pretende transpor para um leque cada vez mais alargado de mercados, os seus
melhores vinhos biológicos. A empresa adota uma estratégia de internacionalização no
JULIA KEMPER WINES, S.A.
A internacionalização da Julia Kemper Wines
sentido de captar potenciais clientes e distribuidores, com ações personalizadas e
inovadoras.

79%

FORMATO ASTUTO LDA

Projeto de Internacionalização da empresa

O presente projeto de investimento visa a internacionalização de produtos portugueses
de elevada qualidade na área do mobiliário de expositores.

364.502,50

FEDER

164.026,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

79%

SACOPLEX - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LDA

Sacoplex :: Afirmação no mercado internacional

Sacoplex :: Capacitação organizacional e de marketing para afirmação no mercado
internacional

297.810,00

FEDER

134.014,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/20

2019/03/19

Portugal

79%

FEEDZAI - CONSULTADORIA E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA, S.A.

ExpansionZai

1.136.055,00

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

168.513,00

FEDER

75.830,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

147.702,50

FEDER

66.466,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

83.422,50

FEDER

37.540,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/12

2019/10/11

Portugal

70.305,00

FEDER

31.637,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

106.059,14

FEDER

47.726,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

72.600,00

FEDER

32.670,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/22

2019/09/21

Portugal

282.705,00

FEDER

127.217,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

60.927,50

FEDER

27.417,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

O projeto visa dotar a Feedzai dos meios para implementar certificações de segurança
informática essenciais ao seu processo de internacionalização, e alavancar o
crescimento observado nos últimos anos, com a expansão no mercado Europeu e a
entrada definitiva no mercado Asiático e do Pacífico Sul.
Trata-se de um projeto que visa o reforço do processo de Internacionalização, com
diversificação de mercados de uma PME que produz e comercializa materiais de
construção (argamassas).
A M.CENTRAL pretende com o projeto reforçar o seu posicionamento nos mercados e
segmentos-alvo, alargando a sua capacidade de cobertura ao nível internacional, nos
mercados onde atua e na conquista de novos mercados, reforçando o seu
posicionamento competitivo e sua quota de mercado.
Projeto de internacionalização da Quinta dos Currais assente na diversificação de
clientes distribuidores e na orientação das novas vendas para os mercados externos que
valorizam os vinhos premiados da empresa, num posicionamento WineMaker de
referência de ?Vinho Montanha? produzido em Portugal.

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-024892

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

COLALIZ - CIMENTO COLA DO LIZ LDA

Expansão da COLALIZ no mercado externo.

CENTRO-02-0752-FEDER-024912

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MÁRMORES CENTRAL DE PORTO DE MÓS LDA

Projeto de Internacionalização da MÁRMORES CENTRAL

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Projeto de internacionalização da Quinta dos Currais com vista à
diversificação de clientes distribuidores e à orientação das novas
QUINTA DOS CURRAIS - SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA
vendas para os mercados externos enquanto WineMaker de
referência de

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-024942

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PIN DROP, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização protal Portugal by Wine

CENTRO-02-0752-FEDER-024975

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TORMAP - TORNEARIA METÁLICA DE PRECISÃO, S.A.

Tormap Automotive - Sistemas de Fixação de Dupla Opção de
Aperto

CENTRO-02-0752-FEDER-024978

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

IMPRESCÍNDIVEL ALCANCE UNIPESSOAL LDA

Biotec - Imprescíndivel Alcance :: Capacitação ao nível dos métodos organizacionais e
Capacitação empresarial da Biotec - Imprescíndivel Alcance para a
de marketing para prospeção, promoção e comunicação otimizada com o exterior de
internacionalização
forma a promover a sua expansão e entrada no mercado intenacional

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-024998

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FEDER

CENTRO-02-0752-FEDER-024889

CENTRO-02-0752-FEDER-024931

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

127.537,50

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-024913

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

79%

79%

C.F.-MOLDES,CENTRO FRESAGEM MOLDES LDA

BETWEEN BROTHERS, LDA

Expansão da atividade da empresa por via da internacionalização

Projeto de Internacionalização - Hostel Between Brothers

O presente projeto tem em vista a divulgação e promoção da CFMoldes e das suas
soluções nos mercados internacionais, compreendendo investimento em diversas ações
de promoção.Assim, será possível consolidar a atividade internacional da empresa e
elevar o seu reconhecimento e o de Portugal no setor.
Promoção internacional da plataforma Portugal by Wine, direcionada para o setor do
Enoturismo, na qual serão comercializados tours vínicos e gastronómicos, visitas a
adegas, provas de vinho e gourmet, estadias em hotéis vínicos, refeições em
restaurantes, viagens de barco e cruzeiros, entre outros.
A Tormap pretende diferenciar-se na cadeia de fornecimento dos setores automóvel e
aeronáutico pela especialização e produção de Sistemas de Fecho com Duplo Aperto,
sob égide da marca TORMAUTOMOTIVE. Esta progressão na cadeia de valor alterará o
perfil da empresa para novo exportador.

O presente projeto de Internacionalização para 4 países europeus pretende ser a base
da Estratégia de Internacionalização de um Hostel com serviços de Bar/Rooftop e de
Mercearia Orgânica e Regional, o primeiro e único Hostel em Torres Vedras;
complementado por um projeto de Empreendedorismo.
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

CARLOS A. S. GODINHO - ARTEFACTOS DE CIMENTO,
Godinho horizonte 2020
LDA

Projeto de investimento inerente à execução da Estratégia de Internacionalização da
empresa Carlos Godinho, Lda. para 2017-2018, englobando Prospeção de Mercados,
Participação em Feiras, Formação Profissional, Rebranding e Contratação de Recursos
Humanos altamente qualificados.

214.708,61

FEDER

96.618,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

172.272,50

FEDER

77.522,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/25

2019/06/24

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-025039

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

3DTAV II, LDA

TERMOFORMING VALUE - INTERNACIONALIZAÇÃO

Capacitação da 3DTAV2, a partir de um conjunto de investimentos estruturados em
atividades que, valorizando os fatores imateriais da competitividade, permitirão
reforçar a sua intervenção nos mercados internacionais e aumentar a sua capacidade
exportadora.

CENTRO-02-0752-FEDER-025049

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PUR'BELLE COSMETICS, LDA

Projeto de Internacionalização Pur'Belle Cosmetics

Promover a empresa e divulgar os seus serviços nos mercados externos, de forma a
potenciar o aumento das exportações.

220.059,92

FEDER

99.026,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025053

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

APISB&O TECHNOLOGY, LIMITADA

Internacionalização APIS Technology

Este projeto visa a internacionalização das soluções desenvolvidas pela APIS
Technology, nomeadamente um sistema de monitorização, climatização e anti-roubo,
uma aplicação móvel e uma colmeia termicamente mais eficiente, fornecendo assim
aos apicultores ferramentas de trabalho mais eficientes

97.042,50

FEDER

43.669,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025068

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MGNT - APPS & CRAFTS, LDA

WonderCover

O projeto consiste na comercialização de um dispositivo e respetivos jogos inovadores
para o mercado internacional.

455.465,75

FEDER

204.959,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025070

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RODRIGUES & ALVES, UNIPESSOAL, LDA

Soluções

Executar um criterioso e ambicioso Plano de Internacionalização de forma a aumentar
a notoriedade nacional e internacional da empresa e dos seus inovadores produtos
(portões, divisórias e estruturas metálicas) , para atingir no ano pós-projeto 20 paises
(Europa , Médio Oriente América do Norte).

287.050,00

FEDER

129.172,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025074

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TINTURARIA ROSÁRIOS QUATRO, LDA

Projecto de Internacionalização para América Latina, Europa e
Oceania com oferta têxtil customizada e eco-friendly

Projecto de Internacionalização para América Latina, Europa e Oceania com oferta têxtil
customizada e eco-friendly

274.971,20

FEDER

123.737,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025090

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

REALBASE - SISTEMAS INFORMÁTICOS LDA

Aquisição de nova linha produtiva, criação de novo produto,
aquisição de tecnologia de ponta a montante da atual linha
produtiva. Aumento da capacidade produtiva e internacionalização
da empresa.

241.700,00

FEDER

108.765,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025100

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ENDIPREV, LDA

430.457,86

FEDER

193.706,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/31

2018/10/30

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025110

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ABSCISSAPOWER - LDA

287.155,00

FEDER

129.219,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/25

2019/06/24

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025132

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PANORAMA FOOD & DRINKS, LDA

241.003,00

FEDER

108.451,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025151

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NUTRINOVA - NUTRIÇÃO ANIMAL, S.A.

170.055,00

FEDER

76.524,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025159

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

STREAMVALUE CONSULTING LDA

232.326,30

FEDER

104.546,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/30

2018/10/29

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025169

Programa Operacional Regional do Centro

79%

BRASAVINI - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA

118.964,00

FEDER

53.533,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/25

2019/05/24

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025173

Programa Operacional Regional do Centro

79%

GRANETOS-MÁRMORES E GRANITOS,S.A.

152.332,58

FEDER

68.549,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/29

2018/11/30

Portugal

432.975,00

FEDER

194.838,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/13

2019/02/12

Portugal

105.290,22

FEDER

47.380,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

120.430,00

FEDER

54.193,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

353.162,50

FEDER

158.923,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/20

2019/04/19

Portugal

646.101,00

FEDER

290.745,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

184.707,50

FEDER

83.118,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

130.713,50

FEDER

58.821,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/25

2019/06/24

Portugal

276.666,50

FEDER

124.499,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

395.102,50

FEDER

177.796,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

226.666,64

FEDER

101.999,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/25

2019/06/24

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025032

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

A empresa ambiciona expandir o seu mercado internacional, pela via do
desenvolvimento numa nova área de negócio e reforço e alavancagem na cadeia de
valor de Impressão Digital Grande Escala e MKT Digital com Solução Verde e Reciclável
resultante da aquisição de nova linha produtiva inovadora.
Vencer os desafios da globalização com a engenharia portuguesa no âmbito da
Mais informação para uma expansão sustentada
operação, manutenção e consultoria nos mercados do off-shore wind, com recurso a
soluções de marketing inovadoras
O presente projeto da AbscissaPower surge como necessidade de implementar uma
estratégia de internacionalização fulcral para exponenciar no mercado a sua atividade
ABSCISSA INTERNACIONAL
que incide na reciclagem de cabos através de um processo completamente inovador a
nível mundial.
A PANORAMA - Foods & Drinks, Lda. visa criar necessidades e apetências nos nichos
potencialmente clientes e, por outro lado, descobrir e incentivar produtores artesanais
Descobrir o bom de Portugal para o levar ao Mundo
de pequenas produções , com qualidades intrínsecas de elevado nível, se possíve
biológicos, a avançar respondendo aqueles
Nutrinova :: Capacitação ao nível dos métodos organizacionais e de marketing para
prospeção, promoção e comunicação otimizada com o exterior de forma a promover a
Nutrinova :: Capacitação Empresarial para Expansão Internacional
sua expansão no mercado intenacional a um conjunto alargado e diversificado de
países, desconcentrando o seu âmbito de atuação geográfico
Valorização e desenvolvimento de conhecimentos e recursos que permitam capacitar a
Internacionalização de serviços de inovação tecnológica e
STREAM para a internacionalização, no domínio da sua área de atividade aplicada à
valorização de fatores imateriais da STREAM
inovação de processos produtivos e no desenvolvimento de uma nova área de negócio
orientada para a eficiência energética.
Com o presente projeto a BRASAVINI pretende impulsionar o seu processo de
BRASAVINI - INTERNACIONALIZAÇÃO
internacionalização, fundamental para garantir um crescimento sustentado da sua
atividade.
GRANETOS SA Processo de Internacionalização

GRANETOS SA Intensificar o processo de Internacionalização com aumento da
quota/penetração em mercados externos
A IWPS foi constituida em 2014 mas só iniciou a sua atividade comercial efetiva no
decorrer do presente ano. A empresa desenvolve produtos alimentares com base no
shiitake. Transforma e vende segundo marca própria e o principal destino é o mercado
internacional, com cerca de 67% do VN em 2019.
Este projecto pretende capacitar a empresa LUIS GUARDA, Lda, dos mecanismos e
infraestruturas que permitam o desenvolvimento e promoção internacional dos seus
produtos e da sua marca LG - Arts e Crafts, mais especificamente a prospecção e
presença em mercados internacionais.

CENTRO-02-0752-FEDER-025189

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-025190

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LUÍS GUARDA - ARTIGOS DECORATIVOS LDA

Internacionalizção das PME

CENTRO-02-0752-FEDER-025197

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CONTROLOFFICE, PLÁSTICOS E FERRAGENS DE
DECORAÇÃO LDA

Reforço e investimento transversal da estrutura internacional

CENTRO-02-0752-FEDER-025199

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MADE IN PORTUGAL, LDA

Expansão Internacional Made In Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025220

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NSE PRINT, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização NSE Print

CENTRO-02-0752-FEDER-025221

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BARROS & MATIAS S.A.

BARMAT - INVESTIR NO FUTURO

CENTRO-02-0752-FEDER-025225

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SOMAS E DETALHES - LDA

Somas e Detalhes Internacional

CENTRO-02-0752-FEDER-025239

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ECOFORLIFE, UNIPESSOAL LDA

EcoForLife - Internacionalização

CENTRO-02-0752-FEDER-025261

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ARTIPOL-ARTES TIPOGRAFICAS LDA

Projeto de internacionalização da Artipol através da Exportação
dos seus bens e Serviços para os Mercados-Alvo

CENTRO-02-0752-FEDER-025264

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LOGIK, LDA

Internacionalização - Uma aposta para a competitividade

CENTRO-02-0752-FEDER-025265

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RESDEVMED, UNIPESSOAL LDA

INCREMENTO DA CAPACIDADE DE INTERNACIONALIZAÇÃO

A Resdevmed com o presente projeto visa ter uma presença mais efetiva nos mercados
internacionais, onde colocará os seus produtos pela sua qualidade diferenciadora.

159.075,12

FEDER

71.583,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025282

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NAUTA - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA LDA

Inter-Nauta: Projeto de Internacionalização da Nauta

O projeto versa sobre o reforço da capacidade de internacionalização da Nauta,
dotando a empresa de ferramentas que possibilitem o aumento da sua base
exportadora. Estão previstas ações que fomentarão uma promoção eficaz da sua gama
de produtos e serviços em mercados considerados estratégicos.

955.505,00

FEDER

429.977,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025305

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VMRT FOOD SERVICES, LDA

VMRT global

O atual projeto de investimento pretende destacar internacionalmente a excelência dos
produtos Tutti-Smoothie e Chef-Point da VMRT, procurando atribuir-lhes alcance global
através da abordagem a diversas geografias: França,Espanha e Suécia.

339.600,00

FEDER

152.820,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025307

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SENSIT - HOME & HOTEL CONCEPT, LDA

SIKAWA_EXPORTA

112.221,50

FEDER

50.499,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/17

2019/03/16

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025315

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LIGER, UNIPESSOAL LDA

Crescer a Leste - Turismo

140.837,50

FEDER

63.376,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/30

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025317

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

OCCASIONAL DIAGRAM, LDA

OCCASIONAL GLOBAL

279.800,00

FEDER

125.910,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AEROHELICE - SOCIEDADE DE MANUTENÇÃO E
REVISÃO GERAL DE HÉLICES, LDA

410.000,00

FEDER

184.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/25

2019/06/24

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025323

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VANGUARD MOON, UNIPESSOAL LDA

285.550,00

FEDER

128.497,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025338

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

HUGO FERNANDES - PORTAS E AUTOMATISMOS S.A. Exportar HF

231.405,02

FEDER

104.132,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025318

79%

IWPS SOLUTIONS, LDA

IWPS Solutions International

AHigherFlight

VANGUARD GLOBAL

Reforço e investimento transversal da estrutura internacional da ControlOffice, com
vista à exploração de 5 novos mercados e 1 atual, apostado em novos produtos
inovadores em aço inox (artigos de iluminação) e uma política de marca própria.
O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano de expansão da Made In
Portugal para os mercados de Brasil, Espanha, Alemanha, Reino Unido, EUA e Japão.
Com os investimentos traçados é objetivo da empresa atingir no pós-projeto um índice
de exportações de 69% do volume de negócios.
O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano de expansão da NSE PRINT
para os mercados de Alemanha, Reino Unido, BENELUX e EUA. Com os investimentos
traçados é objetivo da empresa atingir no pós-projeto um índice de exportações de 81%
do volume de negócios.
A BARROS & MATIAS, SA, empresa situada no centro do país que se dedica à
comercialização e transformação de pedra natural. O grande objetivo é promover a
internacionalização alicerçada no desenvolvimento e produção de artigos de mobiliário
e decoração tendo a pedra natural como referência.
A Somas e Detalhes é uma empresa que atua no mercado como prestadora de serviços,
como sendo um facilitador de negócios com empresas ou particulares estrangeiros.
Com alguns contatos já estabelecidos no mercado internacional e com várias
prespetivas de negócio, pretende gerar um VNI superior a 36%.
Projeto de internacionalização no negócio ECOFORLIFE, assente num conceito inovador
de produtos éticos e ecológicos, assente num plano de ações diversificadas, integradas
e inovadoras, para abordagem a mercados externos qualificados e exigentes.
Com o objetivo de dar continuidade aos projetos de Qualificação e Inovação já
submetidos e aprovados, a Artipol delineou o presente projeto de Internacionalização,
que assenta numa estratégia de marketing sólida com o objetivvo de conseguir
impulsionar a exportação direta dos serviços da empresa.
O grande objetivo do presente projeto prende-se com a necessidade da empresa Logik,
Lda fortalecer a sua competitividade mediante a aposta na internacionalização
(Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda), através da implementação planeada de
diversas iniciativas de carácter internacional.

A Sikawa aposta na inovação de marketing e organizacional, desenvolvendo novos
modelos e processos de qualificação p a internacionaliz, permitindo aumentar a base e
capacid exportadora p novos clientes e novos mercados externos. Aumenta a
notoriedade, a competitividade e a capacid de criar riqueza
Liger oferece serviços a agencias de viagens estrangeiras que procuram parceiros em
Portugal para organizar e acompanhar Grupos. Com experiencia e a trabalhar em
exclusivo com França pretende intensificar as parcerias com França e conquistar 4
novos mercados: Russia, Ucrania, Estonia e Lituania.
O atual projeto de investimento pretende destacar internacionalmente a excelência dos
serviços de consultoria empresarial e do desenvolvimento e consultoria informática da
OCCASIONAL, procurando atribuir-lhes alcance global através da abordagem a diversas
geografias: Colômbia, Perú, Chile e Cuba.
AEROHELICE, referência nacional e internacional na manutenção de hélices, reguladores
de passo, rodas, travões, ensaios não destrutivos em todos os componentes das
aeronaves, investe em certificações internacionais para garantir posicionamento e
diversificação (ex: aeronaves ATR42/72, AVIOCAR C295).
O atual projeto de investimento pretende destacar internacionalmente a excelência das
soluções de Hardware e Software da Vanguard (assentes em TICE), procurando atribuirlhes alcance global através da abordagem a destinos internacionais estratégicos:
Moçambique, Cuba, México, Chile e Peru.
O presente projeto Exportar HF tem como objetivos centrais, o aumento volume de
negócios, essencialmente por via das exportações e alargamento das vendas para novos
mercados internacionais. Para tal a HF, S.A., propõe-se desenvolver atividades ao nível
do Marketing e da sua organização interna.
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Com o presente projeto de investimento a NSB, Lda., propõem-se desenvolver um
conjunto de atividades ao nível do marketing e comunicação e organização empresarial,
NSB - Consolidar e expandir
que lhe permitam aumentar o seu volume de negócio, através da consolidação e
alargamento da sua presença no mercado internacional.
Através do presente projeto a Cofimold Portugal pretende divulgar e promover
Internacionalização de gabaritos e moldes técnicos de grandes
internacionalmente a nova unidade de produção dedicada ao fabrico de moldes
dimensões para injeção multimaterial para a indústria automóvel metálicos de grandes dimensões (até 50 toneladas) e de gabaritos para controlo
dimensional de produção.
Potenciar a capacidade de Internacionalização da Imowood, por via Reforçar a base e capacidade exportadora da Imowood, por via de uma aposta e
do recurso a novos modelos empresariais e processos de
valorização dos fatores imateriais de competitividade, com vista ao aumento das
qualificação, ancorados na valorização de fatores imateriais de
exportações e, consequentemente, à conquista de uma presença ativa por parte da
competitividade
empresa no mercado global.
Executar um criterioso e ambicioso Plano de Internacionalização de forma a aumentar
a notoriedade nacional e internacional da empresa e dos seus inovadores produtos
CONMARFEL NO MERCADO GLOBAL
(casas modulares) , para atingir no ano pós-projeto a quota de 50% de exportação (7
países).

CENTRO-02-0752-FEDER-025345

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-025348

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

COFIMOLD PORTUGAL - INDÚSTRIA DE MOLDES E
PLÁSTICOS, LDA

CENTRO-02-0752-FEDER-025349

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

IMOWOOD - IMÓVEIS DE MADEIRA LDA

CENTRO-02-0752-FEDER-025351

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CONMARFEL -CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS,LDA

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-025383

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

EXSEPI-ESTUDOS E PROJECTOS INDUSTRIAIS, LDA

International Exsepi

CENTRO-02-0752-FEDER-025388

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Meridiano Singular Lda

Meridiano Singular - Inovação, design e diferenciação no mercado
global

CENTRO-02-0752-FEDER-025389

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FERBERTO - ESTRUTURAS METÁLICAS , S.A.

Promoção internacional de soluções eco-inovadoras Light Steel
Framing

CENTRO-02-0752-FEDER-025423

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MAMBO FACTORY, LDA

Mambo International

CENTRO-02-0752-FEDER-025426

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

EACH - ENGENHARIA, UNIPESSOAL LDA

Internacionalizar 2020

CENTRO-02-0752-FEDER-025428

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RODOLFO LUÍS, UNIPESSOAL LDA

TECH4FUTURE Worldwide

CENTRO-02-0752-FEDER-025443

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VALE DA CAPUCHA - AGRICULTURA E TURISMO
RURAL, LDA

Vale da Capucha - Internacionalização

CENTRO-02-0752-FEDER-025444

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

STREAK - ENGENHARIA EM AUTOMAÇÃO LDA

Streak Internacional

CENTRO-02-0752-FEDER-025456

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PRIORITY GOAL, S.A.

Capacitação empresarial da empresa para a Internacionalização
através da valorização de fatores imateriais de competitividade

CENTRO-02-0752-FEDER-025459

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

INOXANTUA - INSTALAÇÕES EM INOX LDA

INOXANTUÃ - Expansão Internacional de Soluções Metálicas
Inovadoras e Prospecção nos mercados de Marrocos e Argélia;

CENTRO-02-0752-FEDER-025460

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BALESTRAND - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
oferta de inovadores produtos farmacêuticos, nomeadamente:
Antimicrobianos e cicatrizantes, Biomaterial, Saúde Oral, Saúde
Feminina, Linha

CENTRO-02-0752-FEDER-025467

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

IMV - METALOMECÂNICA VIDREIRA LDA

Dinamização Internacional de Linhas Automatizadas Industriais

CENTRO-02-0752-FEDER-025475

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TSCG, LDA

Internacionalização do MTG Manager para os mercados de EUA,
China, e Alemanha

CENTRO-02-0752-FEDER-025481

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-025490

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-025493

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-025498

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-025501

CENTRO-02-0752-FEDER-025356

79%

NELSON S. BERNARDO LDA

79%

DAMÁSIO II, LDA.

Resumo | Summary

Internacionalização de nova unidade de maquinação subtrativa e
eletroerosão para zonas moldantes de elevadas dimensões e
complexidade

O presente projeto visa promover internacionalmente a nova empresa Damásio II, bem
como a sua área de atuação ao nível do desenvolvimento e fabrico de elétrodos e de
zonas moldantes de moldes de elevada dimensão e com exigência técnica superior,
direcionados para o fabrico de componentes automóveis.
Este projeto pretende auxiliar a empresa no início do seu processo de
internacionalização nomeadamente com o investimento em participação em feiras,
viagens para presença no estrangeiro, plano de marketing internacional, marketing
digital e a contratação de 1 técnico dedicado à internacionalização.
A Meridiano Singular com o seu projeto de inovação tecnológica e produtiva, de
qualificação e internacionalização, pretende dedicar-se à concepção e produção de
soluções de iluminação e estofo de luxo com um design exclusivo, diferenciador e
inovador para distribuição no mercado global.
Através do presente projeto a Ferberto pretende divulgar e promover
internacionalmente a sua nova área de atuação, ao nível do desenvolvimento e fabrico
de estruturas metálicas de Light Steel Framing, e desta forma contribuir com soluções
eco-sustentáveis para o setor de construção civil.
A Mambo Factory pretende com este projeto aumentar o seu volume de vendas através
da oferta de uma nova marca de soluções completas para o segmento residencial. O
volume de negócios internacional com este projeto irá chegar aos 87% das vendas
totais.
O presente projeto visa dotar a empresa das melhores ferramentas para a sua
consolidação internacional e ao mesmo tempo proporcionar um crescimento
sustentável.
A Rodolfo Luís pretende desenvolver uma estratégia de internacionalização para
comercializar produtos e serviços, passiveis de serem exportados, inovadores e de
elevada intensidade tecnológica, promovendo o conceito das Cidades Inteligentes
(Smart Cities).
A Vale da Capucha produz e comercializa vinhos biológicos de qualidade da região Oeste
em cerca de 16 países. Com o presente projeto pretende expandir e consolidar os seus
produtos nos mercados internacionais, captar novos clientes e consequentemente
aumentar as suas vendas.
Expandindo a sua atividade internacional, a STREAK pretende assumir-se como um
parceiro no mercado global especializado no desenvolvimento de sistemas de robótica,
de inspeção de qualidade por visão artificial e de processos de maquinação específicos a
cada projeto dos seus clientes.
Capacitação empresarial para a Internacionalização através da valorização de fatores
imateriais de competitividade, com vista à promoção e distribuição nos mercados-alvo
e por conseguinte a um posicionamento diferenciado e valioso junto dos clientes,
potenciando a capacidade exportadora da empresa.
A estratégia de internacionalização da Inoxantuã concretiza-se por um plano de acções
de divulgação das novas soluções desenvolvidas (TRANSTEC e JED) para a indústria
alimentar e de angariação de novos clientes nos actuais mercados e a entrada em novos
mercados: Marrocos e Argélia.
Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de inovadores
produtos farmacêuticos, devidamente certificados de acordo com os normativos
internacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos clientes,
apostando em fatores dinâmicos de competitividade.
Integrada no pólo das tecnologias de produção PRODUTECH, a IMV pretende qualificarse para a internacionalização para intervir de forma alargada nos mercados externos,
visando a divulgação e promoção internacional de linhas automatizadas customizadas
numa lógica de desconcentração de mercados.
A empresa pretende lançar projeto de internacionalização do MTG Manager, uma
solução de produtividade para jogadores ou colecionadores de Magic, direcionado para
os mercados dos EUA, China e Alemanha, com várias iniciativas de divulgação e com o
recrutamento de dois profissionais qualificados.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

278.685,00

FEDER

125.408,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

298.675,00

FEDER

134.403,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

798.294,37

FEDER

359.232,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/25

2019/06/24

Portugal

702.140,00

FEDER

315.963,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

144.430,00

FEDER

64.993,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

321.150,00

FEDER

144.517,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

315.737,50

FEDER

142.081,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/15

2019/08/13

Portugal

271.535,00

FEDER

122.190,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

249.705,00

FEDER

112.367,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

219.694,00

FEDER

98.862,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

152.752,50

FEDER

68.738,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

112.448,98

FEDER

50.602,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

128.575,00

FEDER

57.858,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/16

2019/09/15

Portugal

670.109,57

FEDER

301.549,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/20

2019/01/19

Portugal

70.400,00

FEDER

31.680,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

456.387,38

FEDER

205.374,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/22

2019/05/21

Portugal

242.971,25

FEDER

109.337,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

310.512,00

FEDER

139.730,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

190.132,50

FEDER

85.559,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

341.232,50

FEDER

153.554,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

303.414,81

FEDER

136.536,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/27

2019/01/26

Portugal

477.005,00

FEDER

214.652,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

323.250,00

FEDER

145.462,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/08

2019/03/07

Portugal

109.374,50

FEDER

49.218,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

79%

RED CUT TOOLS, LDA

Internacionalização de Ferramentas de Corte de Alta Precisão

O projeto surge da perceção dos criadores da Red Cut Tools de que o crescimento sólido
e sustentado num mercado cada vez mais global e internacional está dependente da
atuação além-fronteiras, representando e comercializando diversas marcas de
ferramentas para o arrancar e expandir do seu negócio.

79%

Paralelo Navegante Organização de Viagens
Turísticas Unipessoal, Lda

Internacionalização ENJOY PORTUGAL

Enjoy Portugal - o novo conceito de turismo em Portugal

79%

J.J.M. ESPERANÇA LDA

Expansão da atividade através do reforço da capacitação e
qualificação da empresa para a internacionalização em mercados
de proximidade geográfica

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PANIFICADORA REGIONAL DA VERMELHA,
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização - Vermelha

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PEARLIZPLAS - LDA

Internacionalização e Promoção das Soluções da Pearlizplas

CENTRO-02-0752-FEDER-025504

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MARMOBAÇA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS Internacionalização de Soluções de Alto Valor Acrescentado em
LDA
Pedra Ornamental

Expansão da atividade através do reforço da capacitação e qualificação da empresa
para a internacionalização em mercados de proximidade geográfica, designadamente
Espanha, França e Marrocos
Apoiar a VERMELHA para a iniciação de contatos em feiras internacionais/ações de
prospeção e posteriormente estreitar relações comerciais em ações de promoção para
atingir 1 IE de pelo menos 35% de vários tipos de massa de pão via métodos de
conservação de última geração - refrigeração e congelação.
Este projeto visa a divulgação e promoção das soluções da Pearlizplas, de forma a criar
novos canais de distribuição junto de cadeias internacionais de distribuição com alto
valor associado através de forte investimento em matéria organizacional e de
marketing.
Projeto de internacionalização que surge da aposta da Marmobaça em alargar a
atuação junto de mercados consumidores de artigos de elevado valor, potenciando o
aumento da capacidade e eficiência produtiva e o alargamento da gama de artigos
ornamentais preconizado.

CENTRO-02-0752-FEDER-025515

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ZONE SOFT - FABRICO DE PRODUTOS SOFTWARE,
UNIPESSOAL, LDA

Zone Soft Internacionalização

A Zone Soft pretende expandir o seu negócio com produtos inovadores na cloud e com
ligação às Autoridades Tributárias, para o mercado Espanhol, Belga e Francês.

634.505,00

FEDER

285.527,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025518

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

WAKARU, CONSULTING, LDA

W+INT: Reforço da capacitação empresarial da Wakaru para a
internacionalização

O presente projeto visa a consolidação da presença da Wakaru nos mercados externos,
prevendo o desenvolvimento de atividades de capacitação empresarial com vista à
entrada em novos mercados e ao reforço da posição nos mercados onde já atua.

290.652,50

FEDER

130.793,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/24

2019/08/23

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025544

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

JOSÉ DOS REIS FIALHO & FILHOS LDA

JRF&Filhos ? Reforço da Internacionalização da marca Montado

162.019,02

FEDER

72.908,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/26

2019/01/24

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025553

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PROEZA BINÁRIA, LDA.

296.780,00

FEDER

133.551,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025554

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

KOZEGHO, LDA

597.652,50

FEDER

268.943,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-025574

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-025575

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-025581

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-025556

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

O presente projeto traduz-se na capacitação da empresa JRF&Filhos para a expansão
das exportações da sua marca Montado nos mercados de França, Reino Unido,
Alemanha e Estados Unidos da América.
Por recurso ao presente projeto, a PB procura promover internacionalmente a nova
Promoção internacional de nova unidade industrial de fabrico de
área de atuação ao nível ao nível do fabrico eco-inovador de componentes plásticos ecocomponentes poliméricos eco-sustentáveis
sustentáveis para utilitários domésticos, tubagem para construção e mobiliário de
jardim reciclável.
Capacitação da empresa para a Internacionalização, induzido pela Oferta de equipamentos inovadores de alta tecnologia, tendo em vista a consolidação
oferta de equipamentos inovadores de alta tecnologia, por via da da presença da KOZEGHO nos mercados externos atuais e a entrada em novos
valorização dos fatores imateriais de competitividade, procurando mercados externos, mediante a valorização dos fatores imateriais de competitividade,
obte
reforçando a sua presença ativa no mercado global.

UPSTREAM - VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO, LDA

Aposta em modelos empresariais inovadores e na valorização dos
fatores imateriais de competitividade com vista à conquista de
uma presença ativa no mercado global, através da valorização do
Território

Valorização dos fatores dinâmicos de competitividade com vista à conquista de uma
presença ativa no mercado global, por via de uma aposta no desenvolvimento e
aplicação de novos modelos empresariais que permitam obter ganhos mais rápidos em
termos de uma maior orientação para os mercados externos.

457.720,62

FEDER

205.974,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/06

2019/05/05

Portugal

79%

TELÁGUEDA INOVAÇÃO LDA

Incrementar os fatores dinâmicos de competitividade e a base e
capacidade exportadora

Incrementar os fatores dinâmicos de competitividade e a base e capacidade
exportadora da Telágueda, elevando o seu posicionamento na cadeia de valor
evidenciando a diferenciação dos seus produtos tecnológicos inovadores e de
conhecimento intensivo em 5 mercados externos (europa e África).

225.303,75

FEDER

101.386,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

79%

R.A.I.O. - MÓVEIS METÁLICOS LDA

Internacionalização Industria Mobiliario

Este projeto destina-se a expandir a empresa para outros mercados e reforçar presença
em alguns mercados onde já tem uma presença significativa

111.663,82

FEDER

50.248,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/15

2018/11/14

Portugal

79%

MPL - ALARMES DE SEGURANÇA LDA

O presente projeto pretende promover internacionalmente a nova área de atuação da
Promoção internacional de nova unidade de produção para fabrico
MPL ao nível do fabrico de mangueiras de combate a incêndios e de tubagens de
de mangueiras de incêndio
anelados e isogris para o setor da construção civil.

235.216,75

FEDER

105.847,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

79%
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CENTRO-02-0752-FEDER-025589

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-025596

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CROSS-PRO - COMPONENTES PARA MOTOCICLOS
LDA

CENTRO-02-0752-FEDER-025617

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SUNVIENERGY - SOLUÇÕES DE ENERGIA, LDA

Sunvienergy

CENTRO-02-0752-FEDER-025625

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MAEIL, INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING, LDA MAEIL_Grow Further

CENTRO-02-0752-FEDER-025642

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FRESBEIRA - INDÚSTRIA DE CARNES LDA

Fresbeira - Incrementar e diversificar mercados externos

CENTRO-02-0752-FEDER-025647

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

S.I.E. - SOCIEDADE INTERNACIONAL DE
EMBALAGENS, S.A.

SIE - Crescer, Internacionalizar e Diversificar

CENTRO-02-0752-FEDER-025658

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PROCIBUILD - INVESTIMENTOS E ENGENHARIA
GLOBAL, LDA

PROCIBUILD INTERNATIONAL EXPANSION

CENTRO-02-0752-FEDER-025688

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PROVIDERESULTS LDA

Reforço de fatores imateriais de competitividade, apostando na
qualificação e internacionalização da Provide Results.

CENTRO-02-0752-FEDER-025689

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MOLDES CATARINO LDA

BIGGER INTERNATIONALIZATION

CENTRO-02-0752-FEDER-025694

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

WEPHARM - VETERINÁRIA, S.A.

WEPHARM INTERNACIONALIZAÇÃO

CENTRO-02-0752-FEDER-025697

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LONGLIFE . SABOARIA ARTESANAL PORTUGUESA,
LDA

Da Saboaria Artesanal Portuguesa, para uma LONGLIFE
Internacional

CENTRO-02-0752-FEDER-025698

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SCIEV - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
LDA

SCIEV 2019

CENTRO-02-0752-FEDER-025710

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

C.M.G. - CALCÁRIOS, MÁRMORES E GRANITOS LDA

CMG STONE - Internacionalização da Pedra Natural e Rochas
Ornamentais Portuguesas

CENTRO-02-0752-FEDER-025720

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LACTO SERRA-COMERCIALIZAÇÃO E FABRICO DE
LACTICINIOS, S.A.

Internacionalização 2017-2019

CENTRO-02-0752-FEDER-025726

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ANTÓNIO LOPES RIBEIRO, WINES LDA

Projeto de expansão internacional da Casa de Mouraz

CENTRO-02-0752-FEDER-025738

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MERCANTLIS - CONSTRUÇÕES LDA

Internacionalização e Valorização de Fatores Imateriais de
Competitividade da Mercantlis

CENTRO-02-0752-FEDER-025745

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FORDESI - FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E
INVESTIGAÇÃO S.A.

Estratégia de internacionalização e diversificação da empresa

CENTRO-02-0752-FEDER-025769

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

OPDA INVESTMENT S.A.

Promoção internacional de fábricas para construção de casas
modulares pré-fabricadas

CENTRO-02-0752-FEDER-025771

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DRINKS & FLAVOURS, LDA

DRINKS & FLAVOURS - SAY HELLO TO THE WORLD!

CENTRO-02-0752-FEDER-025784

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LOCA-LAGAR OLEICOLA DO CRUZAMENTO DE
ALCARIA LDA

Capacitação da LOCA para a Internacionalização - Aumento da
exprotação de azeite e compotas

CENTRO-02-0752-FEDER-025789

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ADEGA COOPERATIVA DE FIGUEIRA DE CASTELO
RODRIGO CRL

Internacionalização da Adega de Castelo Rodrigo

CENTRO-02-0752-FEDER-025790

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SALSICHARIA E FUMEIROS TRADICIONAIS DO ALTO
DO PAIVA LDA

Alavancagem e Diversificação de Mercados

CENTRO-02-0752-FEDER-025793

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

POW - PORTUGALONWATER, LDA

FBOW: Figueira Beach On World

CENTRO-02-0752-FEDER-025799

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

COSVALINOX - INDÚSTRIA METALÚRGICA E
EQUIPAMENTOS, LDA

Internacionalização da Cosvalinox

CENTRO-02-0752-FEDER-025823

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CERAMIFOR - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização de Fornos Indústria para Cerâmica e
Tratamento Térmico

CENTRO-02-0752-FEDER-025830

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MUTANTALENT LDA

LUOPE - Expansão e Penetração para Mercados Externos
Estratégicos

CENTRO-02-0752-FEDER-025838

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-025843

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-025844

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-025851

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ISICOM TEC - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL LDA

ISICOM TEC - Industria 4.0 feita por portugueses para o mundo

Resumo | Summary

A ISICOM TEC pretende internacionalizar a sua atividade através da divulgação e
comercialização das suas soluções tecnologicamente inovadoras, em especial os
produtos de marca própria, em mercados de referência no que respeita ao sector
Industrial.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

438.950,00

FEDER

197.527,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Reforço do posicionamento da CROSS PRO nos mercados
O objetivo do projeto é promover a Marca própria Cross Pro nos mercados
internacionais, através da introdução de novas gamas de produtos internacionais, potenciando a notoriedade da marca e o crescimento das exportações.

180.300,00

FEDER

81.135,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

O objetivo deste projeto é internacionalizar as soluções da Sunvienergy, o objetivo
passa por desenvolver uma estratégia integada assente nos vetores marketing online e
offline, sustentado por visitas clientes e participação eventos de relevo do setor.

915.009,00

FEDER

411.754,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

123.449,94

FEDER

55.552,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

209.886,40

FEDER

94.448,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/11/15

2019/11/14

Portugal

111.050,00

FEDER

49.972,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

192.400,00

FEDER

86.580,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/27

2019/06/25

Portugal

728.625,00

FEDER

327.881,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/10

2019/08/09

Portugal

219.700,00

FEDER

98.865,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

389.465,00

FEDER

175.259,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

356.105,00

FEDER

160.247,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

486.990,00

FEDER

219.145,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/20

2019/04/19

Portugal

261.968,76

FEDER

117.885,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/10

2019/05/09

Portugal

268.295,00

FEDER

120.732,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

125.728,00

FEDER

56.577,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

419.476,60

FEDER

188.764,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/21

2019/03/20

Portugal

295.460,00

FEDER

132.957,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/25

2019/06/24

Portugal

429.755,00

FEDER

193.389,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/16

2019/01/15

Portugal

672.452,50

FEDER

302.603,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

681.600,00

FEDER

306.720,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/25

2019/06/24

Portugal

78.203,50

FEDER

35.191,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/05/03

Portugal

396.825,00

FEDER

178.571,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

116.805,00

FEDER

52.562,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

97.350,00

FEDER

43.807,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

295.845,00

FEDER

133.130,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/31

2019/01/30

Portugal

175.700,00

FEDER

79.065,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

310.205,00

FEDER

139.592,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

O projeto de internacionalização que aqui é apresentado revela-se crucial para a
entrada da MAEIL em 2 mercados externos considerados prioritários para a empresa.
Adicionalmente, considera inúmeras iniciativas e investimentos de carácter disruptivo
que permitirão alcançar o posicionamento pretendid.
A Fresbeira propõe-se a realizar um conjunto de ações inovadoras de marketing e
organizacional para, com novos produtos e formatos diferenciados, diversificar
mercados e tornar-se num player no mercado internacional, contribuindo assim para o
dinamismo crescente do setor agroindustrial nacional.
Este projeto tem como objetivo promover o crescimento da SIE via mercados
internacionais e inclui participações e visitas a feiras internacionais, investimentos no
desenvolvimento do website e da imagem gráfica da SIE, e a contratação de um Técnico
de Marketing Internacional altamente qualificado.
Este projeto está alinhado com o plano estratégico da empresa, direcionado para as
áreas críticas de competitividade, com vista a expandir a presença internacional da
PROCIBUILD. Com investimentos em inovação de Marketing e organizacional ao nível da
empresa.
Internacionalização da primeira plataforma em tecnologia BIM nacional e colocação da
ProvideResults no mapa dos fornecedores de Bibliotecas BIM.
O BIGGER INTERNATIONALIZATION consiste na realização de um conjunto de inovações
de marketing e organizacional, de modo a promover internacionalmente a
diversificação da sua fabricação para o sector aeronáutico, com o objetivo de
conquistar novos mercados e clientes internacionais.
O presente projeto apresenta um conjunto estruturado de atividades que, ao
valorizarem fatores imateriais da competitividade, permitirão reforçar e capacitar a
intervenção da WePharm nos mercados internacionais e aumentar a sua capacidade
exportadora.
A LongLife, candidata-se a este programa de incentivos de reforço à competitividade
das PME, com o intuito de iniciar o seu processo de internacionalização, pretendendo
evoluir para mercados mais sofisticados na Ásia.
A estratégica subjacente aos investimentos apresentados nesta candidatura, objetiva a
capacitação da empresa, através de fatores dinâmicos de competitividade, no sentido
de assegurar ganhos mais rápidos em termos de uma maior orientação para os
mercados externos.
Integrada no cluster da PedraNatural, a CMG pretende qualificar-se para a
internacionalização para intervir de forma alargada nos mercados externos, visando a
divulgação e promoção internacional dos produtos em pedra natural e rochas
ornamentais.
O projecto apresentado pretende demonstrar que a execução do mesmo levará a
empresa promotora ao incremento do volume das vendas internacionais e que o
mesmo demonstra claramente o contributo para a prossecução dos objectivo e
prioridades referidas no aviso nº 17/SI/2016
O projeto de internacionalização da Casa de Mouraz visa aumentar as exportações e
notoriedade dos seus vinhos/marcas próprias através do investimento em visitas e
participações em certames internacionais com o objetivo de angariar novos clientes em
novos mercados externos.
Integrada no pólo das tecnologias de produção PRODUTECH, a MERCANTLIS pretende
qualificar-se para a internacionalização para intervir de forma alargada nos mercados
externos, visando a divulgação e promoção internacional da sua atividade numa lógica
de desconcentração de mercados.
A Fordesi é uma empresa que detém soluções com grande viabilidade comercial nos
países do centro da Europa e precisa de diversificar os seus mercados uma vez que está
muito exposta a Portugal e Angola
Através do presente projeto de internacionalização, a OPDA procura promover junto do
continente africano a criação de fábricas para produção de casas modulares préfabricadas eco-sustentáveis, contribuindo assim para a industrialização de África e para
a requalificação das zonas urbanas.
Com o presente projeto a DRINKS & FLAVOURS pretende reforçar a sua base e
capacidade exportadora de forma a conseguir exportar os seus produtos, com especial
destaque para o Gin AZOR, para o Mundo.
A LOCA pretende elevar a sua capacidade de internacionalização mediante o recurso a
apropriadas estratégias de marketing inbound e outbound, consultorias especializadas e
a contratação e formação de RH. Exportar os produtos e agir de forma concertada no
mercado são linhas estratégicas a seguir.
Projeto de Internacionalização da Adega de Castelo Rodrigo
A Salsicharia e Fumeiros Tradicionais do Alto Paiva, Lda., desenvolverá um conjunto de
ações concertadas que permitirão o alargamento e a diversificação dos mercados,
considerando a experiência e conhecimento dos mercados em que já opera,
alavancando em triplo as vendas internacionais atuais.
Promoção dos serviços de alojamento e atividades desportivas da POW no mercado
externo, com inerente divulgação da região do Baixo Mondego como zona de excelência
para a prática do surf.?
Este projeto permitirá a Internacionalização Cosvalinox,através presença em Feiras
Internacionais,proporcionando um aumento da visibilidade e notoriedade da marca no
exterior.Assim como um forte investimento em marketing internacional, no sentido de
captação de novos clientes, em novos mercados.
Este projeto visa qualificar a Ceramifor à promoção e captação de clientes em mercados
externos emergentes e de grande consumo de bens de tecnologia intermédia (fornos
industriais) em cadeias globais de fornecimento de setores caracterizados pela alta
exigência técnica e tecnológica.
O presente projeto visa apoiar uma primeira abordagem internacional da solução
LUOPE para os mercados de Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra. A LUOPE é uma
solução de gestão inteligente para as máquinas de vending, permitindo uma
monitorização integrada de toda a cadeia de valor da empresa.

79%

LISTORRES - ENGENHARIA E INVESTIMENTOS, S.A.

Portuguese Engineering

A Listorres, candidata-se ao programa de incentivos de reforço à competitividade das
PME, com o intuito de prestar os seus serviços de consultoria na área de conceção de
projetos de arquitetura e engenharia, consolidando o seu processo de
internacionalização e entrar em novos mercados internacionais

79%

MOREIRA, OLAZABAL & BORGES, LDA

Criação e internacionalização de marcas

O presente projeto tem como objetivo a criação e promoção internacional dos seis
novos vinhos da MOB.

138.502,50

FEDER

62.326,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/27

2019/06/26

Portugal

79%

DIVINIS - AGROPRODUTOS DE OURÉM, S.A.

Projeto de Internacionalização da Divinis

Com o presente projeto a Divinis pretende desenvolver a sua estratégia ao nível da
internacionalização de modo a reforçar a sua presença nos mercados e a desenvolver a
sua política de expansão.

107.883,00

FEDER

48.547,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/22

2019/05/21

Portugal

79%

STOFFUS, INDÚSTRIA PORTUGUESA DE SOFÁS LDA

Internacionalização da Stoffus - Indústria Portuguesa de Sofás, LDA Projeto de Internacionalização da Indústria de Sofás Stoffus

108.050,00

FEDER

48.622,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/02/27

Portugal

336.729,00

FEDER

151.528,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

255.825,00

FEDER

115.121,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/15

2019/04/14

Portugal

103.600,00

FEDER

46.620,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2018/11/30

Portugal

451.421,24

FEDER

203.139,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

339.310,00

FEDER

152.689,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

79%

ALMAREI, UNIPESSOAL LDA

Projecto de Internacionalização ALMAREI

A ALMAREI, que pretende ser reconhecida como uma empresa capaz de criar e
disponibilizar actividades de animação turística de qualidade e valorizadoras dos
recursos naturais de Vila de Rei, visa internacionalizar o seu negócio, com forte
captação de turistas oriundos de mercados internacionais.

79%

Privado

Taboadela Global Wines

Internacionalização dos vinhos da Quinta da Taboadela - Taboadela Global Wines

Inter Rangel

CENTRO-02-0752-FEDER-025865

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-025870

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-025880

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

QUINTA D/ RANGEL - EMPREENDIMENTOS AGROTURÍSTICOS LDA,

CENTRO-02-0752-FEDER-025887

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BS VILLAS - EXPLORAÇÃO TURÍSTICA, LDA

Bom Sucesso Resort - Internacionalização

CENTRO-02-0752-FEDER-025895

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PRESERVE FANTASY - SOCIEDADE TURÍSTICA LDA

Internacionalização de portal emarket place de tours citadinos

A Quinta d'Rangel é uma empresa vitivinícola com produção e comercialização de
vinhos de Quinta. Com o projeto Inter Rangel, pretende internacionalizar a
comercialização dos seus vinhos para os mercados do Japão, Estados Unidos da
América e Alemanha.
O Bom Sucesso Resort pretende internacionalizar o seu conceito integrado na região de
turismo do Oeste, através do aumento do número de clientes (turistas estrangeiros)
hospedados nas villas do resort e da promoção internacional do campo de golf junto dos
operadores e clientes internacionais.
A Preserve Fantasy com seu Portal etourstore.com pretende-se situar no mercado de
turismo como a plataforma que une os operadores turísticos de City Tours com os
Turistas, posicionando-se como o player especializado e de confiança, com ambição e se
tornar o portal de referencia a nível Mundial.
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79%

DOMÍNIO DO LIGANTE - ARGAMASSAS
TRADICIONAIS PRÉDOSEADAS, LDA

Internacionalização DDL

79%

MERCANCIA - REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Mercancia International

79%

SMARTALU, LDA

SmartAlu Internacional

79%

LIGHTENJIN II - INDUSTRIA DE ILUMINAÇÃO, LDA

Lightenjin II - Plano de internacionalização quadripartido:
prospeção, capacitação e presença

79%

O Benefício Existe Lda

O Beneficio existe

79%

MÓVEIS LUSIADAS - SOCIEDADE PRODUTORA DE
MÓVEIS LDA

Entrada no segmento de projetos de mobiliário engineer-to-order
para o segmento hospitality

IT'S REAL, LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
oferta de produtos genuinamente portugueses de marca própria,
direcionados para o segmento premium, sustentada pela
introdução no mercado

Neptunempathy, Unipessoal Lda.

Neptunempathy 2017-2019: Plano Estratégico de Qualificação,
Capacitação e Internacionalização

Resumo | Summary

Este projeto visa a internacionalização das soluções desenvolvidas pela DDL,
nomeadamente as argamassas tradicionais pré-doseadas com características ecoinovadoras para os mercados sueco, britânico e alemão.
Com este projeto a Mercancia pretende dotar-se de condições nos mercados externos
para a exportação de carvão vegetal altamente eficiente desenvolvido pela empresa,
chegando a um volume de negócios internacional de mais de 90%.
Este projeto pretende auxiliar a empresa no início do seu processo de
internacionalização nomeadamente com o investimento em participação em feiras,
viagens para presença no estrangeiro, marketing digital e a contratação de 1 técnico
dedicado à internacionalização, atingindo 40% VNi
Ações de marketing internacional e de prospeção, com vista a potenciar a oferta
diferenciadora da Lightenjin II na vertente de light design e iluminação inteligente
através uma abordagem estruturada a novos mercados alvo.
O Benefício é uma marca de referência na oferta de produtos locais, limitados e
personalizáveis, em estreita colaboração com o produtor, através de um processo de
criação de valor assente na exploração não intensiva do talento.
A Móveis Lusíadas vai desenvolver novos modelos e processos de negócios de maior
valor acrescentado, entrando no segmento de projetos de mobiliário engineer-to-order
para o segmento hospitality e a vender os seus produtos sobre marca própria em 6
mercados externos.

2019/05/31

Portugal

822.705,00

FEDER

370.217,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

189.952,50

FEDER

85.478,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

421.918,11

FEDER

189.863,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

144.087,50

FEDER

64.839,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

295.805,63

FEDER

133.112,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de inovadores
produtos tradicionais e de origem portuguesa, representativos do património humano e
cultural português, apostando em fatores dinâmicos de competitividade.

804.655,00

FEDER

362.094,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

O projeto decorre de uma aposta em domínios imateriais de competitividade, dando
corpo à sustentabilidade de uma estratégia de desenvolvimento competitivo e de
crescimento no mercado global, apoiada na qualificação, na capacitação comercial e no
conhecimento e internacionalização da Neptunempathy.

556.018,00

FEDER

250.208,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/27

2019/06/26

Portugal

357.290,00

FEDER

160.780,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

253.843,75

FEDER

114.229,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/23

2019/08/22

Portugal

66.970,19

FEDER

30.136,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/26

2019/07/25

Portugal

Complexo Empresarial SONUMA

Consiste na criação de zona industrial, mediante edificação de infraestruturas
permitindo a disponibilização de espaços de instalação industrial, cobertos,
individualizados, numa nave comum, assente num modelo de “chave na mão” mediante
arrendamento de longo prazo, permitindo a instalação célere e eficiente, constituindo
uma oferta diferenciadora à escala regional, alienáveis em processo concorrencial,
atrativos face ao interesse demonstrado.

1.073.151,79

FEDER

912.179,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/12/31

Portugal

Operação de Acolhimento Empresarial no concelho de Leiria

A operação refere-se à Ampliação da Zona Industrial da Cova das Faias, que assume
como principal objetivo a disponibilização de espaços de acolhimento empresarial de
qualidade e com características competitivas, adequadas às necessidades das
empresas, tirando partido dos fatores distintivos do território (localização, aglomeração
industrial e a presença de entidades estratégicas na ótica da inovação, cooperação e
incorporação de conhecimento).

617.470,84

FEDER

524.850,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2020/12/31

Portugal

Pré-qualificação da operação de Acolhimento Empresarial do
concelho de Proença-a-Nova

A operação prevê investimentos em três Áreas de Acolhimento Empresarial do
concelho, nomeadamente no Parque Empresarial de Proença-a-Nova, na Zona Industrial
de Proença-a-Nova e respetivo acesso, e no Polo II da Zona Industrial de Proença-aNova, tendo em vista criar condições de excelência no território para a atração de
investimento, no sentido de alavancar o desenvolvimento local e regional.

1.465.487,29

FEDER

1.245.664,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/01/01

2020/12/31

Portugal

Operação de Acolhimento Empresarial – Penela: Loteamento
Industrial Louriceira – Penela

A operação - Loteamento Industrial Louriceira – Penela, promovida pela Câmara
Municipal de Penela, deve potenciar a consolidação da estratégia municipal de
inovação, competitividade e empreendedorismo do município, pela disponibilização de
22 novos espaços de elevada qualidade que se articulam com os existentes. A operação
será promovida em duas fases, embora tenham prioridades diferenciadas e ocorram em
tempos de execução diferentes.

1.565.480,13

FEDER

1.330.658,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2020/12/31

Portugal

Beneficiação e Alargamento da Zona Industrial Tróia

Face à procura diagnosticada no que se refere a lotes e, fundamentalmente, devido ao
facto dos lotes existentes se encontrarem totalmente ocupados, os espaços industriais
existentes revelam-se manifestamente insuficientes para que a autarquia prossiga uma
estratégia de fomento da atividade empresarial no concelho, tornando-se indispensável
a criação de um espaço de acolhimento concentrado e mais sofisticado.

579.250,90

FEDER

492.363,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/27

2018/07/26

Portugal

Expansão Sul da Zona Industrial de Oliveira do Hospital

A Expansão Sul da Zona Industrial de Oliveira do Hospital prevê a criação de 27 lotes
para instalação de atividades de indústria, armazéns, comércio e serviços, incluindo
equipamentos e serviços de apoio; bem como a construção ou requalificação das
infraestruturas para ligação aos novos lotes e a incorporação de áreas para
equipamentos colectivos, espaços verdes e de recreio e lazer.

1.076.237,99

FEDER

914.802,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/02

2019/06/30

Portugal

MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

Área de Localização Empresarial de Pedrógão Grande

A Área de Localização Empresarial situar-se-á na Sede de Concelho terá 31 lotes e
gestão própria. O diagnóstico e SWOT da Estratégia Municipal atestam preponderâncias
deste espaço em termos económicos e sociais para o Concelho e para a competitividade
económica da Região Centro. Cooperações protocoladas desenvolverão a gestão e
estrutura da Área, para posteriormente disseminar as boas práticas a todas as
empresas do Concelho.

1.012.771,31

FEDER

860.855,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2018/01/01

Portugal

MUNICÍPIO DE ANSIÃO

A presente operação consiste na expansão do Parque Empresarial de Camporês,
operação prevista em sede de PDM, que contará com a implementação de 27 lotes e a
criação de infraestruturas a norte do IC8 em área anexa à atual, e que permitirá dar
Ampliação do Parque Empresarial do Camporês (Área Norte do IC8)
resposta às solicitações crescentes e manifestações de interesse concretas por parte de
empresas que se pretendem instalar na Região de Leiria e em particular, ao concelho de
Ansião.

1.102.999,92

FEDER

937.549,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

VILA NOVA DE POIARES – SMART GROWTH

Com o projeto de expansão da Zona Industrial Vila Nova de Poiares – polo II pretende-se
a qualificação e infraestruturação do espaço disponível, visando apoiar a criação e o
alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços.
Pretende-se assim que o Polo II se assuma como um exemplo de integração de boas
práticas em questões de sustentabilidade ambiental e de ecoeficiência.

1.791.784,42

FEDER

1.523.016,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2014/01/01

2020/12/31

Portugal

Área de Acolhimento e Inovação Empresarial da Gafanha de
Aquém, São Salvador, Ílhavo (AAIE)

O objetivo incide na infraestruturação desta AAIE, ambicionando-se o reforço do
desenvolvimento económico e social, amparado na criação de emprego, no
empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e na defesa da coesão social. Em
concreto, pretende-se possibilitar o acesso de empresas em setores competitivos e
internacionalizáveis da economia a serviços de apoio de referência e infraestruturas de
elevada qualidade urbanística.

653.117,68

FEDER

555.150,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/05/31

Portugal

AMPLIAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO

Pretende-se ampliar o PEC, constituindo, até, 61 novos lotes, permitindo a instalação
de, até, 61 novas empresas, pelo que é necessário a aquisição de terrenos, a elaboração
do estudo de sustentabilidade financeira, dos projetos de execução e a execução das
respetivas obras de urbanização. Pretende-se, ainda, dotar o PEC de abastecimento de
energia elétrica em Alta Tensão e de melhores acessos, de forma a colmatar as suas
maiores insuficiências.

2.154.500,21

FEDER

1.831.325,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/12

2020/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VOUZELA

VOUZELA INNOVATION PUSH

A presente intervenção tem como objetivo fundamental o reforço da capacitação
empresarial, através de um processo de expansão do Polo II da Zona Industrial de
Campia - Vouzela. Na materialização da presente intervenção, pretende-se melhorar a
competitividade do território, e facilitar a dinamização de bases de sustentação
propícias à existência de um ambiente empresarial dinâmico, resiliente e detentor de
uma capacidade de mudança.

863.628,44

FEDER

734.084,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/06/01

Portugal

MUNICIPIO DE MANGUALDE

A Operação integra duas ações:Ação 1: Gestão, monitorização e avaliaçãoIntegra as
atividades de preparação da Operação, o apoio técnico necessário para a sua
Criação e Infraestruturação do Polo de Fagilde da Zona Empresarial monitorização e avaliação e a criação de um sistema de informação de apoio à
de Mangualde
gestão.Ação 2: Infraestruturação do Polo de FagildeIntegra as atividades destinadas à
criação e infraestruturação do Polo de Fagilde: estudos e projetos, aquisição dos
terrenos e realização das obras.

1.260.413,45

FEDER

1.071.351,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/10

2020/12/31

Portugal

Parque Empresarial de São Pedro do Sul

O projeto de Área de Localização Empresarial situa-se em Pindelo dos Milagres,
município de São Pedro do Sul, a poucos metros do nó de Arcas da A25. A ALE vem
responder a uma carência de solo para a implantação de novas empresas e também
para expansão das empresas existentes. Terá um papel preponderante no ordenamento
do território com a relocalização e concentração de empresas num mesmo espaço
devidamente qualificado e infraestruturado.

1.013.998,76

FEDER

861.898,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

Ampliação da Zona Industrial de Albergaria-a-Velha - 1ª Fase

A “Ampliação da Zona Industrial de Albergaria-a-Velha - 1ªFase, visa a sua ampliação
existente em 30,3ha com a contemplação de novas infraestruturas e a disponibilização
de solo industrial de forma a potenciar a fixação e/ou ampliação de empresas sediadas
no concelho, bem como a construção do Edifício de Apoio Empresarial.

437.317,32

FEDER

371.719,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/02/01

2019/09/30

Portugal

CENTRO-02-0752-FEDER-025947

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-025964

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0752-FEDER-025969

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0752-FEDER-026018

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PICADVANCED, S.A.

Picadvanced International

CENTRO-02-0752-FEDER-026019

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

INOUTCISTER, LDA

InOutCister Global

CENTRO-02-0752-FEDER-026032

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ORIGENS LENDÁRIAS ACTIVIDADES HOTELEIRAS S.A. CERCA DESIGN HOUSE INTERNACIONALIZAÇÃO

Capacitação da CERCA DESIGN HOUSE para a internacionalização. Apoio ao
planeamento e execução do Plano de Internacionalização.

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CENTRO-02-0853-FEDER-000003

CENTRO-02-0853-FEDER-000005

CENTRO-02-0853-FEDER-000008

CENTRO-02-0853-FEDER-000010

CENTRO-02-0853-FEDER-000013

CENTRO-02-0853-FEDER-000014

CENTRO-02-0853-FEDER-000015

CENTRO-02-0853-FEDER-000016

CENTRO-02-0853-FEDER-000019

CENTRO-02-0853-FEDER-000020

CENTRO-02-0853-FEDER-000022

CENTRO-02-0853-FEDER-000024

CENTRO-02-0853-FEDER-000025

CENTRO-02-0853-FEDER-000026

CENTRO-02-0853-FEDER-000027

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

País |
Country

2017/06/01

Programa Operacional Regional do Centro

79%

Data Fim |
Finish Date

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CENTRO-02-0752-FEDER-025938

CENTRO-02-0752-FEDER-026010

Data Início |
Start Date

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Programa Operacional Regional do Centro

79%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

26.636,06

CENTRO-02-0752-FEDER-025937

CENTRO-02-0752-FEDER-026006

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FEDER

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

59.191,25

CENTRO-02-0752-FEDER-025920

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

MUNICÍPIO DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE PROENÇA À NOVA

MUNICÍPIO DE PENELA

MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

MUNICIPIO DE AGUEDA

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

A PICadvanced é especializada no desenvolvimento de componentes óticos, com
especial destaque ao nível da optoelectrónica baseada em PICs, e com este projeto tem
o objetivo de criar maior capacidade para demonstrar aos maiores players
internacionais as suas soluções inovadoras nesta área.
Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da INOUSTCISTER
através da entrada nos mercados de Brasil, S. Tomé e Príncipe, Senegal, Colômbia e
Argentina.Para tal irá apostar na melhoria dos sistemas internos de gestão de clientes e
na presença nos principais eventos do setor.

153

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-02-0853-FEDER-000028

CENTRO-02-0853-FEDER-000032

CENTRO-02-0853-FEDER-000033

CENTRO-02-0853-FEDER-000034

CENTRO-02-0853-FEDER-000036

CENTRO-02-0853-FEDER-000037

CENTRO-02-0853-FEDER-000039

CENTRO-02-0853-FEDER-000040

CENTRO-02-0853-FEDER-000041

CENTRO-02-0853-FEDER-000042

CENTRO-02-0853-FEDER-000043

CENTRO-02-0853-FEDER-000045

CENTRO-02-0853-FEDER-000047

CENTRO-02-0853-FEDER-000048

CENTRO-02-0853-FEDER-000049

CENTRO-02-0853-FEDER-000050

CENTRO-02-0853-FEDER-000051

CENTRO-02-0853-FEDER-000053

CENTRO-02-0853-FEDER-000055

CENTRO-02-0853-FEDER-000056

CENTRO-02-0853-FEDER-000059

CENTRO-02-0853-FEDER-000061

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE NELAS

A operação de ampliação e construção das infraestruturas da AAE do Concelho de Nelas
prevê a realização de investimentos nas infraestruturas que a integram, incluindo a
elaboração dos necessários Projetos de Execução essenciais à realização das
intervenções previstas, bem como a implementação do novo modelo integrado de
gestão da AEECN, que permitirá oferecer uma nova proposta de valor quer para as
novas empresas quer para as empresas instaladas.

2.725.079,08

FEDER

2.316.317,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira

A presente operação de expansão e requalificação do Parque Industrial Manuel
Lourenço Ferreira visa o acolhimento de novas empresas que se pretendam instalar na
Região de Coimbra. A operação surge no âmbito das progressivas manifestações de
interesse de investidores para instalação no concelho de Mortágua. A execução da
operação terá uma duração total de 23 meses e o investimento em causa totaliza
aproximadamente 4,3 milhões de euros.

1.037.590,38

FEDER

881.951,82

CONDEIXA@COLHE

Com a ampliação da ZIL em causa, pretende-se viabilizar a criação de lotes para
edifícios destinados a atividades industriais e empresariais bem como outras funções
complementares, aliando-se a realização das infraestruturas à programação de espaços
de utilização coletiva, a equipamentos de qualidade que permitam serviços de apoio às
empresas a instalar na zona a ampliar mas também às entidades já instaladas na área
existente.

1.684.277,28

FEDER

MUNICIPIO DE ESTARREJA

Ampliação do Eco-Parque Empresarial de Estarreja

Esta candidatura é fundamental para que a Região Centro e o próprio país possam
responder aos desafios e solicitações dos dias de hoje em termos de áreas de
acolhimento empresariais e incidirá em 4 vectores, a execução da Empreitada de
Ampliação do Eco-Parque Empresarial de Estarreja, a aquisição de terrenos, prestação
de serviços para fiscalização da empreitada e desenvolvimento de um portal de gestão
e comunicação do Eco-Parque.

2.444.111,91

MUNICIPIO DE IDANHA-A-NOVA

GreenValley FoodLab - Área de Acolhimento Empresarial de Base
Rural

O projeto visa a qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de Base Rural de
Idanha-a-Nova através da refuncionalização e ampliação do edificado existente para
permitir criar infraestruturas e serviços de suporte à atividade das 50 empresas já estão
instaladas e permitir a instalação e atração de outras empresas para AAE.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2020/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2017/12/31

Portugal

1.431.635,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/30

2019/09/30

Portugal

FEDER

2.077.495,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2019/09/30

Portugal

799.309,00

FEDER

679.412,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

MUNICÍPIO DE SABUGAL

A criação do EPES, por via da Expansão da Zona de Localização Empresarial do Sabugal
pretende atingir o conceito de ZONA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL ECOLÓGICA, com
Expansão da Zona de Localização Empresarial do Sabugal - Criação a implantação preferencial de empresas que promovam a inovação tecnológica, de
de Ecoparque Empresarial do Sabugal
energias renováveis e que utilizem recursos naturais, e condicionar outras empresas
que se instalem a terem um comportamento verde, um planeamento sustentável e a
garantirem a eficiência no uso de recursos.

1.054.292,27

FEDER

896.148,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2014/01/01

2019/06/30

Portugal

MUNICÍPIO DE TONDELA

ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DA ADIÇA

A presente operação consiste na expansão e na requalificação da Zona Industrial
Municipal de Adiça/ Tondela, incluindo acessos dedicados já executados em 2015. A
operação encontra-se enquadrada no PDM e permite dar uma resposta adequada às
solicitações crescentes e manifestações de interesse por parte das empresas (Anexo 6)
que se pretendem instalar na Sub-Região de Dão Lafões e, em particular, no concelho
de Tondela, nesta área empresarial.

1.982.843,97

FEDER

1.685.417,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/03/05

2018/12/31

Portugal

INOVCAST – Inovação e Acolhimento Empresarial

O INOVCAST é como uma estratégia para atração de investimento com especialização e
enfoque na área agroalimentar, particularmente na fileira da castanha e frutos secos.
Tem como âncora a triangulação virtuosa entre empresas - sistema científico e
tecnológico - setor público, para desenvolvimento de projetos estruturantes com
elevado valor acrescentado, associados às valências complementares de cada entidade
parceira e com impacto no território.

906.909,91

FEDER

770.873,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2019/12/31

Portugal

Pré-qualificação de operações de Acolhimento Empresarial do
Parque Empresarial de Abrantes

A intervenção proposta para o Parque Industrial de Abrantes e para a principal via de
acesso ao mesmo, decorre da necessidade do Município de Abrantes considerar
indispensável aumentar a capacidade de instalação de empresas ao nível sub-regional
NUTS III, melhorar as condições atualmente existentes ao nível das infraestruturas da
unidade de execução já em funcionamento e da principal via de acesso ao mesmo, a
Avenida António Farinha Pereira.

2.353.082,18

FEDER

2.000.002,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2020/12/31

Portugal

Expansão e Requalificação do Parque Empresarial de Tomar (PET)

A implementação da expansão e requalificação do PET pretende fazer face à carência de
espaços para instalação de empresas industriais no Concelho e visa, a atração de
investimento e instalação de 31 novas PME. Prevê-se a criação mais de 150 postos de
trabalho e um investimento de cerca de 15 milhões de euros no PET. Espera-se também
promover a fixação de jovens qualificados e, promover interação entre empresas e
instituições de ensino superior.

1.221.996,37

FEDER

1.038.696,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

Expansão da Infraestrutura de Localização Empresarial – Zona
Industrial do Souto

A operação que se pretende candidatar ao presente concurso consubstancia-se numa
operação de investimento em infraestruturas que visam a expansão da zona industrial
do Souto (ZIS), no sentido de acolher novas empresas (38 empresas), fazendo face à
necessidade decorrente da inexistência de espaço nas restantes áreas destinadas a
localização de empresas do concelho.

715.659,59

FEDER

608.310,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/31

2018/04/30

Portugal

EXPANSÃO DO PES-PARCELA B

A zona de intervenção do presente projeto incide no Parque Empresarial de Soza –
Parcela B, abrangendo uma área territorial de cerca de 36 hectares e corresponde, a
uma pequena parcela da UOPG_9, com cerca de 350 hectares, representada na Planta
de Ordenamento do PDM de Vagos. É objetivo central desenvolver e executar um
Parque Empresarial que constitua uma referência nacional ao nível da gestão do próprio
parque.

1.841.888,86

FEDER

1.565.605,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2014/01/06

2019/12/31

Portugal

Área de Localização Empresarial de Porto de Mós I Fase

A implementação da área de localização empresarial, implica a conclusão e a alteração
das infraestruturas previstas Plano de Pormenor da Zona Industrial de Porto de Mós,
em vigor. Estão previstos 28 lotes, o que significa a possibilidade de instalação de 28
empresas. Considerando os usos admitidos, a dimensão dos lotes e o tipo de industrias
já instaladas, estima-se a criação de 520 postos de trabalho.

897.981,52

FEDER

763.284,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/04

2019/04/28

Portugal

Operação de acolhimento empresarial - Expansão do Parque
Industrial Manuel da Mota

.A operação visa a criação de infraestruturas de acolhimento empresarial, através da
expansão a Nascente do Parque Industrial Manuel da Mota, sito na freguesia de
Pombal, compreendendo a infra-estruturação de uma área de 99.332m2,
correspondendo a 8 lotes destinados ao acolhimento de indústrias, respondendo a uma
elevada procura que não encontra resposta numa atual taxa de ocupação de 100%.

895.201,63

FEDER

760.921,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/01

2019/03/31

Portugal

Construção de Pavilhão para Acolhimento Empresarial

A operação refere-se à construção de um pavilhão para acolhimento de empresas,
localizado no lote 120, da zona industrial de Castelo Branco, com uma área de
implantação de 2.445m2, dividido em 7 frações, uma zona comum, constituída por
instalações sanitárias, vestiários, refeitório e 7 gabinetes, as frações têm acesso direto
pelo exterior e com zona de cargas e descargas, bem como proceder aos arranjos
exteriores na envolvente do pavilhão.

1.193.050,00

FEDER

1.014.092,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2014/09/15

2018/12/31

Portugal

PENAMACOR SMART RURAL

Com o projeto de expansão da Zona Industrial de Penamacor pretende-se a qualificação
e infraestruturação do espaço disponível na ZI de Penamacor (definido no antigo PP da
ZIP como espaço destinado à instalação de ETAR), mediante a instalação de mais 8 lotes
e ainda a elaboração de Plano Pormenor que preveja a expansão da Zona Industrial, e
consequente elaboração de projeto de ampliação da ZI e correspondente
infraestruturação.

1.062.609,99

FEDER

903.218,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO

EXPANSÃO DA ZI DA PEREIRA

O Projeto de Expansão da Zona Industrial da Pereira tem como objetivo principal dar
suporte empresarial ao setor industrial, capacitar e expandir as condições de instalação
de novas empresas, melhorando também as condições atuais, modernizando e
diversificando o tecido económico do Concelho, qualificando os recursos humanos
através da inovação e da formação, assim potenciando o emprego, economia local e
qualidade de vida.

1.137.320,26

FEDER

966.722,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2020/06/30

Portugal

MUNICÍPIO DA BATALHA

Esta operação possibilitará a expansão da atual área de localização empresarial da
Batalha (Jardoeira), com a intervenção a incidir nos espaços adjacentes U1 - a norte e
Expansão da área de localização empresarial da Batalha (Jardoeira)
U2 - a sul, de modo a reforçar a capacitação do tecido empresarial das micro e PME
concretizada com investimento em infraestruturas e equipamentos.

1.677.227,08

FEDER

1.425.643,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/19

2020/08/31

Portugal

Área de Acolhimento Empresarial de Valado dos Frades - Nazaré

A criação desta área de acolhimento empresarial enquadra-se na tipologia de ação do
POR Centro de investimento em infraestruturas e equipamento para criação de
infraestruturas de localização empresarial, em alinhamento com as politicas nacionais
(Portugal 2020), regionais (Centro 2020/ EIDT Oeste) e estratégia municipal. Este
investimento terá impacto relevante e significativo no contexto social e económico do
concelho.

1.982.590,74

FEDER

1.685.202,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2014/01/01

2018/05/31

Portugal

Operação de Acolhimento Empresarial - Fundão

A operação irá materializar-se na ampliação do entreposto E1 do MACB, na ampliação
de lotes para instalação de empresas com interesse demonstrável, prevendo-se a
aquisição de terrenos com esse objetivo, diversas melhorias infraestruturais, elétricas e
digitais, mobilidade pedonal e rodoviária e execução de um nó de acesso direto entre a
zona de expansão da zona industrial do Fundão e a auto-estrada A23.

1.017.067,24

FEDER

864.507,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Área de Acolhimento Empresarial – Marinha Grande 2020

A candidatura “Área de Acolhimento Empresarial – Marinha Grande 2020” apresenta-se
sob a forma de 4 intervenções: “Área de Acolhimento Empresarial Marinha Grande –
Expansão”; “Área de Acolhimento Empresarial Marinha Grande – Modernização e
Inovação”; “Área de Acolhimento Empresarial Marinha Grande – Parque Tecnológico”;
“Área de Acolhimento Empresarial Marinha Grande – Acessos”, novo motor de
desenvolvimento industrial da Marinha Grande.

1.827.352,96

FEDER

1.553.250,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/02/19

2020/12/31

Portugal

TRANSPORTES CRISÓSTOMO LDA

A candidatura refere-se à aquisição de um equipamento básico necessário á atividade
da empresa, face aos danos verificado fruto do incendio ocorrido em 17 de junho de
Reposição da Atividade Empresarial – Transportes Crisóstomo Lda 2017, que provocou a inoperacionalidade de um equipamento, que se encontrava em
Atalaia Fundeira, Freguesia da Graça e concelho de Pedrogão Grande.Este equipamento
é fundamental para atividade da empresa e para a sua sustentabilidade futura.

49.436,25

FEDER

42.020,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/16

2017/12/31

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE NELAS

MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

MUNICIPIO DE TRANCOSO

MUNICIPIO DE ABRANTES

MUNICÍPIO DE TOMAR

MUNICÍPIO DE VILA DE REI

MUNICÍPIO DE VAGOS

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

MUNICÍPIO DE POMBAL

MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO

MUNICIPIO DE PENAMACOR

MUNICÍPIO DA NAZARÉ

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

154

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-02-0853-FEDER-000062

CENTRO-02-0853-FEDER-000063

CENTRO-02-0853-FEDER-000064

CENTRO-02-0853-FEDER-000065

CENTRO-02-0853-FEDER-000066

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

79%

79%

79%

79%

79%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Reposição da atividade empresarial do lagar do Bolo

A candidatura refere-se à aquisição de um equipamento básico necessário á atividade
da empresa, face aos danos verificados pelo incendio ocorrido em 17 de junho de 2017,
que provocou a inoperacionalidade de um equipamento, que se encontrava em Plome –
Bolo – 3280 Castanheira de Pera (instalações do lagar de azeite). Este equipamento é
fundamental para atividade da empresa e para a sua sustentabilidade futura.

84.800,00

FEDER

72.080,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Reposição da Atividade Empresarial - Nova Transportadora de
Figueiró dos Vinhos

A presente operação consiste na aquisição de equipamento básico destinado á
reposição da atividade empresarial da Empresa Nova Transportadora de Figueiró dos
Vinhos, fundamental para sustentabilidade futura e manutenção do posto de trabalho,
face aos elevados danos provocados pelos incêndios com início no passado dia 17 de
junho de 2017. O investimento apresentado é o considerado adequado ao cumprimento
dos objetivos.

8.429,62

FEDER

7.165,18

Reposição da Atividade Empresarial – Amadeu Almeida Abreu

A presente candidatura refere-se à reposição a atividade empresarial, mediante
construção de um novo espaço bem como a aquisição de equipamento básico destruído
pelos dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, mantendo a
atividade empresarial e os postos de trabalho.

34.961,25

FEDER

Reposição da Atividade Empresarial – SELOPNEUS, lda

A presente candidatura refere-se à reposição a atividade empresarial, mediante a
recuperação das instalações da empresa (cobertura, paredes e trabalhos acessórios)
bem como a aquisição de equipamento básico destruído pelos incêndios com início no
passado dia 17 de junho de 2017, visando manter a atividade empresarial e os postos
de trabalho, em condições de sustentabilidade.

77.287,80

Reposição da Atividade Empresarial – Várzea da Raposa –
ECOTURISMO, Lda

Pretende-se à reposição a atividade empresarial, mediante a intervenção no FORTE
RAPOSA, espaço de ECOTURISMO, fortemente afetado pelo incendio de 17 de junho,
que tornou inoperacional o espaço, em terso de alojamento e turismo. Visando a
sustentabilidade da empresas, pretende-se o restabelecimento das condições préexistentes, mantendo a atividade empresarial, num contexto fortemente marcado
pelos danos mas cuja situação se pretende reverter.

Privado

Quinta da Fonte Reposição da Atividade Empresarial

Pretende-se a reposição das condições de operacionalidade da Quinta da Fonte,
repondo a actividade empresarial nos termos existentes anteriormente ao incêndio de
17 de junho, dotando o espaço de condições adequadas ao tipo de alojamento,
mercado alvo etc, através do investimento em construções e equipamento, visando a
sustentabilidade da empresa, num contexto fortemente marcado pelos danos mas cuja
situação se pretende reverter.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CARLUGO-FABRICA DE MALHAS LDA

NOVA TRANSPORTADORA DE FIGUEIRÓ DOS
VINHOS, UNIPESSOAL, LDA

Privado

SELOPNEUS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PNEUS
LDA

VÁRZEA DA RAPOSA - ECO-TURISMO LDA

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/10

2017/10/10

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/07

2018/07/31

Portugal

29.717,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/21

2018/02/28

Portugal

FEDER

65.694,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/16

2017/12/29

Portugal

42.542,82

FEDER

36.161,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/21

2018/05/31

Portugal

33.103,29

FEDER

28.137,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/16

2018/05/31

Portugal

1.200,16

FEDER

1.020,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/16

2017/12/31

Portugal

143.978,09

FEDER

122.381,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

177.639,84

FEDER

150.993,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

58.221,20

FEDER

49.488,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

9.401,65

FEDER

7.991,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

1.547.682,03

FEDER

1.011.467,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

724.964,00

FEDER

616.219,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-000068

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Privado

A candidatura traduz-se no pedido de apoio para a reposição a atividade empresarial,
Reposição da Atividade Empresarial – Helder Dantas (Instalação de mediante a aquisição de equipamento básico e ferramentas, totalmente destruídos
climatização)
pelos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, visando manter a
atividade empresarial e o posto de trabalho, em condições de sustentabilidade.

CENTRO-02-0853-FEDER-000069

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AGÊNCIA FUNERÁRIA JOSÉ CARLOS COELHO, LDA

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017, em Pedrogão Grande e
outros concelhos da Região Centro.

CENTRO-02-0853-FEDER-000072

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MARKUS BOSCH, LDA

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017, em Pedrogão Grande e
outros concelhos da Região Centro.

CENTRO-02-0853-FEDER-000073

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Privado

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017, em Pedrogão Grande e
outros concelhos da Região Centro.

CENTRO-02-0853-FEDER-000074

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

JUSTO RIGOR ESTUDOS E PROJECTOS LDA

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017, em Pedrogão Grande e
outros concelhos da Região Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000075

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TOMÁS - FLORESTA, GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS FLORESTAIS LDA

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017, em Pedrogão Grande e
outros concelhos da Região Centro.

CENTRO-02-0853-FEDER-000077

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CARVALHOS - EXPLORAÇÃO DE MADEIRAS, LDA

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017, em Pedrogão Grande e
outros concelhos da Região Centro.

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

MACOBOLIM - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
TRANSPORTES, LDA

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017, em Pedrogão Grande e
outros concelhos da Região Centro.

Na sequência dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, em
Pedrogão Grande e outros concelhos da Região Centro a empresa sofreu um dano
traduzido na perda de material diverso, equipamento básico e de transporte. Os bens
destruídos estavam no estaleiro e sede da empresa sito em Pinheiro do Bolim, Concelho
de Pedrógão Grande, que foi atingido pelo incêndio.

70.556,82

FEDER

59.973,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Reposição da Atividade Empresarial - João Fernandes

Reposição da atividade empresarial de João Fernandes, sita em Sarzedas de S. pedro,
Concelho de Castanheira de Pêra, através da aquisição de equipamento e construção de
instalações, por forma a asseguarar a sustentabilidade da atividade, fortemente
condicionada pelos danos provocados pelo incendio.

69.323,83

FEDER

58.925,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/15

2018/05/31

Portugal

“Reposição da Atividade empresarial - SILVIO HENRIQUES NUNES
DAVID, unipessoal, Lda”

A operação consiste na aquisição de equipamento básico destinado á reposição da
atividade empresarial da Empresa - SILVIO HENRIQUES NUNES DAVID, unipessoal, Lda”
imprescindível para a assegurar a sua sustentabilidade futura e manutenção dados os
elevados danos provocados pelos incêndios com início no passado dia 17 de junho de
2017, sendo o investimento proposto o considerado adequado e possível de
concretizar.

174.793,68

FEDER

148.574,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/25

2018/02/28

Portugal

1.577.279,45

FEDER

751.292,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/25

2018/12/31

Portugal

23.859,00

FEDER

20.280,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/11

2017/10/11

Portugal

551.438,04

FEDER

468.722,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/12/31

Portugal

12.747.387,94

FEDER

5.479.775,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

Reposição da Actividade empresarial de Michael Mayer

Reposição da actividade empresarial de Michael Mayer, sita em Vale Salgueiro Carvalheira Grande, freguesia de Graça e concelho de Pedrogão Grande, através da
aquisição de equipamento, ferramentas e construção de instalações, por forma a
assegurar a sustentabilidade da actividade, totalmente condicionada pelos danos
provocados pelo incêndio.

32.043,66

FEDER

27.237,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/16

2018/03/31

Portugal

Reposição da actividade empresarial da firma António Manuel
Coimbra, Unipessoal, Lda.

Reposição da parte actividade empresarial afectada de António Manuel Coimbra,
Unipessoal, Lda, do parque e local de reparação e manutenção de viaturas, sito em Vale
da Pipa - freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos, através da aquisição dos
equipamentos, ferramentas e utensílios e de um contentor em alumínio, por forma a
assegurar a continuidade da Actividade condicionada pelos danos causados pelo
incêndio.

10.500,00

FEDER

8.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/16

2018/03/31

Portugal

Privado

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017, em Pedrogão Grande e
outros concelhos da Região Centro.

Na sequência dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, em
Pedrogão Grande e outros concelhos da Região Centro a empresa sofreu um dano
traduzido na perda de um Jardim com plantas exóticas, anexos do edifício para turismo,
piscina, sistemas de rega, Eucaliptos, Pinhal, Oliveiras, árvores de fruto, sistema de
electricidade, alimentação de agua para rega e piscina, situado em Caminho do Ribeiro
Joaninho, Pedrógão Grande.

77.819,07

FEDER

66.146,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

Privado

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017, em Pedrogão Grande e
outros concelhos da Região Centro.

Na sequência dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, em
Pedrogão Grande e outros concelhos da Região Centro a empresa sofreu um dano
traduzido na perda de equipamento de transporte, equipamento básico e plantações de
eucalipto e pinho. Os bens destruídos estavam em Troviscais, Concelho de Pedrógão
Grande, que foi atingido pelo incêndio.

166.632,54

FEDER

110.596,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

55.275,01

FEDER

46.983,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

232.170,96

FEDER

197.345,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/02

2017/12/31

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-000067

CENTRO-02-0853-FEDER-000078

CENTRO-02-0853-FEDER-000079

CENTRO-02-0853-FEDER-000080

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000081

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000082

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000083

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000084

CENTRO-02-0853-FEDER-000085

CENTRO-02-0853-FEDER-000088

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

79%

79%

79%

Privado

SÍLVIO HENRIQUES DAVID, UNIPESSOAL LDA

IN BARK SOLUTIONS, S.A.

Reposição da atividade empresarial da IN BARK SOLUTIONS
atingida pelo grande incêndio em Pedrogão Grande.

79%

Privado

Reposição da Atividade Empresarial

79%

JOAQUIM COELHO QUARESMA FERREIRA, LDA

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017, em Pedrogão Grande e
outros concelhos da Região Centro.

79%

A empresa foi bastante afetada pelo grande incêndio em Pedrogão Grande, estando a
sua unidade fabril destruída e inoperacional. Após o sinistro, procedeu-se de imediato
ENERPELLETS - PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE Reposição da atividade empresarial da ENERPELLETS atingida pelo ao levantamento dos danos ocorridos e ao apuramento do investimento de reposição
PELLETS DE MADEIRA, S.A.
grande incêndio em Pedrogão Grande.
necessário. Conjuntamente com outras fontes de financiamento, pretende-se através
da presente candidatura assegurar os recursos necessários ao rápido e integral
restabelecimento da unidade fabril.

79%

79%

Privado

ANTÓNIO MANUEL COIMBRA, UNIPESSOAL LDA

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-000091

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LEONOR BATISTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017, em Pedrogão Grande e
outros concelhos da Região Centro.

CENTRO-02-0853-FEDER-000092

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FLORANDANTE - LDA

Restabelecimento da capacidade produtiva - FLORANDANTE, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-000090

A empresa foi bastante afetada pelo grande incêndio em Pedrogão Grande, estando a
sua unidade fabril destruída e inoperacional. Após o sinistro, procedeu-se de imediato
ao levantamento dos danos ocorridos e ao apuramento do investimento de reposição
necessário. Conjuntamente com outras fontes de financiamento, pretende-se através
da presente candidatura assegurar os recursos necessários ao rápido e integral
restabelecimento da unidade fabril.
Os incêndios de 17 de junho de 2017 deram origem a danos e prejuízos,
nomeadamente, a perda de meios produtivos. Pretende-se, então, repor esses meios de
forma a reestabelecer a capacidade produtiva da empresa.
Na sequência dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, em
Pedrogão Grande e outros concelhos da Região Centro a empresa sofreu um dano
traduzido na perda de equipamento de transporte e equipamento básico.

79%

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000089

Na sequência dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, em
Pedrogão Grande e outros concelhos da Região Centro a empresa sofreu um dano
traduzido na perda de equipamento de transporte.
Na sequência dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, em
Pedrogão Grande e outros concelhos da Região Centro a empresa sofreu um dano
traduzido na perda de um armazém, um trator com carregador e triturador, um
reboque, um gerador e ferramenta diversa que se encontrava em Várzea – Mó Grande,
freguesia de Pedrógão Grande, Concelho de Pedrógão Grande
Na sequência dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, em
Pedrogão Grande e outros concelhos da Região Centro a empresa sofreu um dano
traduzido na perda de um trator com guincho, lenha e de madeira que se encontrava a
aguardar transporte.
Na sequência dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, em
Pedrogão Grande e outros concelhos da Região Centro a empresa sofreu um dano
traduzido na perda de material diverso e equipamento básico que se encontrava
armazém. Os bens destruídos estavam no estaleiro da empresa sito em Valongo,
Concelho de Pedrógão Grande, que foi atingido pelo incêndio.
Na sequência dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, em
Pedrogão Grande e outros concelhos da Região Centro a empresa sofreu um dano
traduzido na perda de equipamento básico, equipamento de transporte, madeira
cortada que aguardava transporte e plantações.
Na sequência dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, em
Pedrogão Grande e outros concelhos da Região Centro a empresa sofreu um dano
traduzido na perda de equipamento básico, de madeira a aguardar transporte e
plantações.

79%

79%

Na sequência dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, em
Pedrogão Grande e outros concelhos da Região Centro a empresa sofreu um dano
traduzido na perda de equipamento de transporte e informático que se encontrava nas
viaturas, bem como danos em armazém. Os bens destruídos estavam em Vila Facaia,
Concelho de Pedrógão Grande.
Consiste na aquisição de equipamento básico, à actividade de Silvicultura e Exploração
Florestal, para reposição da capacidade produtiva que tinha antes dos incêndios, onde o
promotor teve prejuízos muito avultados.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-02-0853-FEDER-000093

CENTRO-02-0853-FEDER-000095

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-000098

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-000099

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-000096

CENTRO-02-0853-FEDER-000102

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000103

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000104

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000148

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000165

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000174

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000177

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000188

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000190

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000192

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000215

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-000216

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-000217

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-000221

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000235

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000240

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000242

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000258

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000263

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000267

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000275

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000281

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000297

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000306

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000315

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000317

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000335

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000350

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000360

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000409

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000439

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000472

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

79%

79%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Na sequência dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, em
Pedrogão Grande e outros concelhos da Região Centro a empresa sofreu um dano
traduzido na perda instalações, existências, equipamento básico e equipamento de
transporte. Os bens destruídos encontravam-se nas instalações da empresa situadas no
Concelho de Castanheira de Pera, que foi atingido pelo incêndio.

1.921.946,81

FEDER

1.633.654,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

22.436,47

FEDER

19.071,00

268.000,00

FEDER

151.500,00

Nome da Operação | Operation Name

SERRAÇÃO PROGRESSO CASTANHEIRENSE &
TRANSPORTES PALIPAU LDA

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017, em Pedrogão Grande e
outros concelhos da Região Centro.

KAPTAIN HIGIENE GLOBAL, LDA

A candidatura refere-se à aquisição de um equipamento básico necessário à atividade
da empresa, face aos danos verificados fruto do incêndio ocorrido em 17 de junho de
Reposição da Atividade Empresarial – Kaptain Higiene Global, Lda. 2017, que provocou um elevado grau de inoperacionalidade de um equipamento, que
se encontrava em Sarzedas do Vasco, freguesia e concelho de Castanheira de Pera.Este
projeto é fundamental para atividade da empresa e para a sua sustentabilidade futura.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/16

2018/01/31

Portugal

227.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/31

2017/12/31

Portugal

FEDER

128.775,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2018/01/31

Portugal

1.278.293,66

FEDER

601.543,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/25

2018/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

BEL-CORTES - INDÚSTRIA FLORESTAL, UNIPESSOAL
LDA

Reposição de capacidade produtiva, com manutenção dos atuais
postos de trabalho e competitividade da empresa Bel-cortes, Lda.

Com o presente projeto, a empresa Bel-cortes, Lda., pretende efetuar a substituição do
equipamento de corte e processamento de madeira destruída pelo incêndio, de 17 de
junho, na localidade da Coelhosa, freguesia de Alvares, concelho de Góis. A aquisição de
um novo equipamento com as funcionalidades do equipamento destruído é
indispensável para a empresa garantir os postos de trabalho, repor a capacidade
produtiva e manter a sua competitividade.

79%

COISAS DO TEMPO

Reposição da actividade empresarial - aquisição de uma
Escavadora Hidráulica de Rasto Contínuo, com Cabeça
Processadora e Guincho Florestal aplicados

Tendo a empresa perdido o equipamento fundamental com que laborava, nos incêndios
na zona centro no dia 17 de junho, pretende adquirir novo equipamento que reponha a
actividade empresarial da empresa e permita manter o nível de emprego que detinha à
data e que ainda mantém.

79%

FERNANDO FERNANDES & IRMÃO LDA

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017

O incêndio afetou a atividade de tal forma que na 6ª feira (16 de junho de 2017) se
produzia normalmente e na 2ª feira (19 de junho de 2017) já não havia capacidade de
produção. Com a operação pretendemos repor a situação pré existente.

37.879,46

FEDER

32.197,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2018/06/30

Portugal

79%

79%

ALBERTO SIMÕES & FILHOS LDA

Reposição da atividade empresarial - Alberto Simões e Filhos, Lda

A operação refere-se à reposição da atividade empresarial da Empresa - Alberto Simões
e Filhos, Lda” referindo-se à aquisição de equipamento básico e
reparação/reconstituição de instalações de apoio para a assegurar a sua
operacionalidade e sustentabilidade futura face aos danos provocados pelos incêndios
com início no passado dia 17 de junho de 2017, sendo o investimento proposto o
considerado adequado.

79%

TRILHOS DO ZÊZERE - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
TURISTICOS LDA

candidatura

a empresa perdeu equipamentos da sua atividade regular no espaço que detém na
aldeia do mosteiro em Pedrógão Grande,

71.667,00

FEDER

60.916,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2018/02/20

Portugal

79%

Privado

Reposição da atividade empresarial atingida pelo incêndio com
início no passado dia 17 de junho de 2017, em Pedrogão Grande e
outros concelhos da Região Centro.

Na sequência dos incêndios com início no passado dia 17 de junho de 2017, em
Pedrogão Grande e outros concelhos da Região Centro a entidade sofreu um dano
traduzido na perda de existências e equipamento básico.

51.124,38

FEDER

43.455,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

79%

VIDRARIA MORTÁGUA - VIDROS E ESPELHOS, S.A.

Aumento da capacidade de produção e penetração no mercado de
-Espanha, França e Angola

1.276.622,00

FEDER

893.635,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/15

2017/03/31

Portugal

79%

PROMOPLÁS, PROMOÇÕES E TRANSFORMAÇÃO DE
IML 2015
MATÉRIAS PLÁSTICAS, S.A.

--

696.540,00

FEDER

487.578,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

79%

FABRICA DE PLASTICOS FAVIR LDA

Favir 2015 - desenvolver soluções novas e custo-eficientes

--

269.100,00

FEDER

161.460,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/23

2016/06/30

Portugal

79%

OLANO LOGÍSTICA DE FRIO LDA

Responder de forma competitiva ao crescimento do mercado

--

1.492.158,62

FEDER

1.044.511,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/28

2015/12/31

Portugal

79%

MIRANDA & IRMÃO LDA

Implementação de Inovação tecnológica, de marketing e
organizacional com o objetivo de desenvolvimento de um novo
portfólio de componentes para bicicletas, concebidos com
inovações funcionais e tecnol

--

2.578.610,67

FEDER

1.805.027,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/28

2017/04/30

Portugal

79%

BIOADVANCE-THE NEXT GENERATION, LDA

Instalação de novo layout associado a uma inovadora tecnologia de
-produção para a conversão de subproduto em biodiesel

356.068,50

FEDER

249.247,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/22

2016/09/21

Portugal

79%

TREVIPAPEL - TRANSFORMAÇÃO E CORTE DE PAPEL,
Trevipapapel 2015 - optimizar a oferta e processos
S.A.

--

395.470,00

FEDER

237.282,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/22

2016/06/30

Portugal

79%

SENHA & CONTRA SENHA, LDA

--

1.551.475,60

FEDER

1.086.032,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/04/02

Portugal

1.052.278,37

FEDER

631.367,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/23

2016/12/31

Portugal

741.075,00

FEDER

518.752,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Casas da Alta University - Hotel Apartamento ****

CRIAÇÃO DE NOVA UNIDADE PRODUTIVA, COM NOVOS
PROCESSOS, PRODUTIVOS DE EROSÃO, RETIFICAÇÃO,
ELECTRODOS, E DE GESTÃO ORGANIZACIONAL, NOVOS
-PRODUTOS, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E PRODUTIVIDADE,
CERTIFICA
Implementação de uma nova unidade industrial para a fabricação
de Implantes Dentários e Componentes Protéticos, com a
-implementação de uma nova unidade industrial tecnologicamente
evoluída, que permit

79%

MOLDES D4 - INDÚSTRIA DE MOLDES LDA

79%

IMPLASYSTEM - IMPLANTOLOGY SYSTEMS, LDA

79%

F.M.P.S. - FABRICAÇÃO DE MOLDES E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LDA

Ampliação e Qualificação da Unidade de Negócio numa Dinâmica
de Mercado Internacional

--

1.454.758,00

FEDER

872.854,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/06/30

Portugal

79%

TORRE - ITM, INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE
MÁRMORES, LDA

Capacitação para a Diversificação

--

513.480,83

FEDER

308.088,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/23

2016/10/30

Portugal

79%

MUNDIE TEC, LDA

Expansão e diversificação da atividade

--

862.486,62

FEDER

517.491,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/30

2017/06/30

Portugal

79%

CODEPLAS - ENGENHARIA DE PEÇAS PLÁSTICAS LDA

Inovação em nova unidade produtiva/ estabeleçimento (
produtos/processos)

--

1.484.450,44

FEDER

890.670,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/26

2016/09/30

Portugal

79%

FUTURVIDA - FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS,
FUTURVIDA - Unidade Industrial 2
LDA

--

851.538,46

FEDER

596.076,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/10/30

Portugal

79%

VÁLIS - ENGENHARIA E INOVAÇÃO, S.A.

Actualização tecnológica e da metodologia de produção fabril e
comercial

--

252.100,00

FEDER

151.260,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

CERÂMIRUPE, CERÂMICAS, LDA

Expansão da capacidade produtiva com inovação, para
crescimento e desenvolvimento

--

1.557.887,93

FEDER

934.732,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/07/31

Portugal

79%

FOZBORDADOS - INDÚSTRIA DE BORDADOS LDA

Adoção de novas técnicas de bordar, produção de novos produtos
e criação de marca própria

--

759.061,31

FEDER

455.436,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

79%

METALOMECÂNICA - VICTOR MONTEIRO LDA

Aumento da capacidade de produção dos sistemas de chaminés e
produção de sistemas de aquecimento

--

1.508.758,81

FEDER

905.255,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/06/30

Portugal

79%

INCOVECA - GRANITOS S.A.

Incoveca Futuro

--

2.097.099,34

FEDER

1.258.259,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/25

2017/04/24

Portugal

79%

MARCANTE, MÁRMORES E CANTARIAS, UNIPESSOAL Aumento da capacidade de produção e de valor acrescentado da
LDA
Marcant

--

869.974,30

FEDER

521.984,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/03/31

Portugal

79%

PRECISÃO LASER - INDÚSTRIA DE CORTE, S.A.

INVESTIMENTO EMPRESARIAL EM ATIVIDADES INOVADORAS POR
VIA DA INOVAÇÃO NO PRODUTO, EM MARKETING E
-ORGANIZACIONAL

1.793.639,25

FEDER

1.345.229,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/15

2017/05/14

Portugal

79%

A.J.MAIAS S.A.

Incremento Produtividade AJMAIAS

--

1.559.979,00

FEDER

935.987,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/10/31

Portugal

79%

JUSTDIVE - ACTIVIDADES MARITIMAS, LDA

Berlengas na Rota dos Naufrágios

--

114.318,64

FEDER

68.591,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/01/31

Portugal

79%

J.CARRANCA REDONDO LDA

Beirão Inovação

--

886.849,95

FEDER

572.739,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/01

2018/04/30

Portugal

79%

BINDOPOR, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERNACIONAL LDA

Incremento da capacidade instalada, pela aposta na INOVAÇÃO de
produtos, processos produtivos, organizacionais e de Marketing,
-que viabilizarão a produção de bens transacionáveis e
internacionalizávei

200.509,00

FEDER

120.305,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

79%

CARTIG, CARTÃO E ARTIGOS PARA EMBALAGEM LDA Inovação no Processo Organizacional e de Produção

--

579.993,00

FEDER

347.995,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2016/07/01

Portugal

79%

DOM MIRA LDA

--

967.658,69

FEDER

677.361,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2016/12/31

Portugal

79%

PANEDGE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAINÉIS LDA Paninov

--

877.235,00

FEDER

526.341,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2017/03/31

Portugal

novas linhas de tecnologia de fusão em novos materiais para
desenvolvimento de novos produtos
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-000493

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000494

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000495

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000506

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000520

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000530

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000534

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000543

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000551

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000565

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000577

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000581

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000592

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000601

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000610

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000632

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000637

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000639

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000640

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000648

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000655

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000656

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000670

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000692

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000699

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000724

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000737

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000741

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000748

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000813

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000815

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000817

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000823

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000844

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-000887

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-001137

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-001148

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-001174

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-001232

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-001487

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-001544

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-001773

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

BISELARTE - SOCIEDADE DE VIDROS S.A.

Aumento da capacidade com adoção de 4 novos processos

--

759.437,00

FEDER

455.662,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2016/12/31

Portugal

79%

METALÚRGICA LOPES & CAPITAZ LDA

Forte incremento da capacidade produtiva de empresa, que passa
pela inauguração de 2 novas linhas (linha de corte e linha de
-pintura)

340.661,53

FEDER

204.396,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2017/03/31

Portugal

79%

MOLAVIDE - MOLAS DE MOSCAVIDE LDA

Incorporação de Novas Fases do Processo Produtivo na
Organização

--

468.248,82

FEDER

280.949,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2017/10/26

Portugal

79%

BAMER - SISTEMAS DE DIVISÓRIAS LDA

Reestruturação do processo produtivo, logístico e organizacional
para exploração de uma oferta altamente customizável, inovadora -e posicionada em novos segmentos de mercado.

948.675,96

FEDER

664.073,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/10/30

Portugal

79%

INOVOPEDRA - INDUSTRIA INOVADORA DE ROCHAS
Garantir a Sustentabilidade da Inovopedra
ORNAMENTAIS LDA

--

897.952,83

FEDER

538.771,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/02/28

Portugal

79%

ALUMINALLUX LDA

Aquisição de equipamentos para melhoria e inovação da
capacidade produtiva

--

166.815,39

FEDER

100.089,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2016/10/31

Portugal

79%

TORBEL, S.A.

Torbel Rumo 2020 - Reforço da Gama de Produtos e Qualificação
de Processos Produtivos

--

2.495.045,25

FEDER

1.497.027,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

PRIREV - EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS
TÉCNICOS LDA

InovCoat

--

1.909.270,00

FEDER

1.145.562,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

79%

DEARTIS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CERÂMICA
ARTÍSTICA LDA

Novo produto inovador em grês com pasta desgaseificada a nivel
mundial

--

1.640.787,30

FEDER

1.148.551,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2017/03/31

Portugal

79%

TENSAI INDÚSTRIA, S.A.

2.349.635,74

FEDER

1.409.781,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

79%

DIVILUX-DIVISÃO DE ESPAÇO LDA

1.102.379,15

FEDER

661.427,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

79%

MISTOLIN, S.A.

Valorização de resultados de I&D e inovação da MISTOLIN

--

2.817.500,00

FEDER

1.972.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/06/30

Portugal

79%

SIMATRI - SISTEMAS DE MAQUINAÇÃO
TRIDIMENSIONAL LDA

InovSimatri2020

--

754.005,62

FEDER

452.403,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

79%

EXPOALUMÍNIOS - INDÚSTRIA E EXPOSIÇÃO DE
ALUMÍNIOS E FERRO LDA

Inovação e reforço da capacidade produtiva em perfis aluminio e
pvc

--

551.893,50

FEDER

386.325,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

QUINTAL DE ALÉM DO RIBEIRO - TURISMO RURAL
LDA

Trialmotor Off Road Adventures

--

122.360,00

FEDER

85.652,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

79%

P.M.M.-PROJECTOS,MOLDES,MANUFACTURA LDA

InovGrow - Inovação na integração de processos para um
crescimento sustentável

--

1.378.643,18

FEDER

827.185,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

PERVEDANT - PERFIS E VEDANTES LDA

Produção de um novo produto

--

1.326.811,00

FEDER

796.086,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/02

2017/08/31

Portugal

79%

EROFIO ATLÂNTICO, S.A.

EA-Inovação

--

938.215,00

FEDER

562.929,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/02/28

Portugal

79%

TOPCOATEMBAL - PACKAGING E TRATAMENTO DE
PLÁSTICO, LDA

Inovação Tecnológica na Metalização de Peças

--

773.454,00

FEDER

464.072,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

79%

PLANIMOLDE - FABRICO E COMÉRCIO DE MOLDES
S.A.

Plan4PLASTiCS - Integração da Injeção e Produção de Alta Precisão --

2.004.500,00

FEDER

1.403.150,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/09/30

Portugal

79%

METALUSA, S.A.

Metalusa +PROD - Abrangência de Gama: Construçãio Modular e
Estruturas de Engenharia

--

944.700,00

FEDER

472.350,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/25

2017/03/31

Portugal

79%

SOCIEDADE DE FUNDIÇÃO INJECTADA MACEIRA LDA SofInov2015

--

831.932,09

FEDER

499.159,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/25

2016/12/31

Portugal

79%

DESISTART, LDA

DESISTART 2020

--

1.339.616,22

FEDER

937.731,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

IVO-CUTELARIAS, LDA.

Inovação 2015-2017

--

1.412.794,24

FEDER

847.676,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

79%

PRODUTOS ALIMENTARES PEIPEN, S.A.

Inov Peipen

--

834.800,00

FEDER

417.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/09/30

Portugal

79%

CARBONO 21, LDA

The Literary Man Óbidos Hotel

--

468.950,26

FEDER

328.265,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

79%

SRFAM - SERVIÇOS E FABRICAÇÃO DE MOLDES,
UNIPESSOAL LDA

IMAVS - Integrated Mould Added Value Solutions (Product
Development | Mould Flexible Cells | PPAP | Marketing)

--

1.787.300,07

FEDER

1.251.110,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/25

2017/04/24

Portugal

79%

EXPORLUX-ILUMINAÇÃO, S.A.

Produção dos novos produtos Convert/E2, Connect e luminárias
-com materiais tipicamente portugueses e aumento de capacidade

363.409,84

FEDER

181.704,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2017/04/26

Portugal

79%

FELMICA MINERAIS INDÚSTRIAIS S.A.

+VALOR - Aumento da capacidade produtiva da Felmica, com vista
à produção de compostos minerais com maior valor acrescentado, -de uma forma sustentável

1.299.000,00

FEDER

779.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

79%

E&T - ENGINEERING AND TOOLING LDA

InjectValue ? Criação de valor através do alargamento da atividade
-para o fornecimento de peças injetadas para a indústria automóvel

2.367.750,00

FEDER

1.657.425,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/24

2017/04/23

Portugal

79%

MOLDES RP - INDÚSTRIA DE MOLDES, S.A.

MIPIS - Moulds and Injection Parts Integrated Solutions

--

1.525.521,26

FEDER

1.067.864,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/25

2017/04/24

Portugal

79%

TUCAB - EXTRUSÃO DE TUBOS E VEDANTES, LDA

Desenvolvimento de produtos unicos para sector automóvel,
médico hospitalar e habitat

--

966.319,10

FEDER

676.423,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2017/03/31

Portugal

79%

DRT RAPID - PROTÓTIPOS E MOLDES LDA

Capacitação produtiva e tecnológica para oferta de produtos
especializados

--

1.736.350,00

FEDER

868.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/23

2017/08/31

Portugal

79%

GOSIMAT - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS
CONSTRUÇÃO, LDA

novação em Portas acústicas com estrutura em madeira e núcleo
em aglomerado de cortiça expandida e com Perfis estruturais e
perimetrais em alumínio

--

1.729.216,00

FEDER

1.296.912,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

79%

ENG & STEEL, LDA

Qualificação Organizacional da Eng&Steel

--

87.513,00

FEDER

39.380,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

79%

HEARTGENETICS GENETICS AND BIOTECHNOLOGY,
S.A.

Forward2Future

--

139.800,00

FEDER

62.910,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/18

2018/05/12

Portugal

79%

SOBIOMASSA, UNIPESSOAL LDA

Implementação, com vista à certificação de um Sistema Integrado
-de Gestão de Qualidade, Segurança e Saúde

44.430,00

FEDER

19.993,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/19

2017/05/18

Portugal

79%

TORMAXIMOS LDA

Reforço de competências ao nível do controlo e gestão qualidade e
-desenho/projeto

85.260,82

FEDER

38.367,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

TTE - TEIXEIRA TECH ENERGY, UNIPESSOAL LDA

QUALIFICAÇÃO E REFORÇO IMATERIAL DAS CAPACIDADES DE
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

--

111.066,00

FEDER

49.979,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

BLEACH DESIGN UNIPESSOAL LDA

Activação marcas/empresas Internacionais

--

384.262,50

FEDER

172.918,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

PEARLMASTER, LDA

PEARLMASTER QUALIFICAÇÃO

--

107.945,00

FEDER

48.575,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

REG4LIFE REGENERATION TECHNOLOGY, S.A.

REG4LIFE SA - Qualificação para os Mercados Externos

--

182.702,10

FEDER

82.215,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/30

2018/06/30

Portugal

TENSAIDI ? consolidação do posicionamento internacional através
do aumento da capacidade, da robustez de portfólio, da inovação e -eficiência energética
Projecto de aumento das capacidades produtivas com através do
desenvolvimento de novos produtos e serviços para completação
-da presença na cadeia de valor e sustentação da presença
internacional
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-001794

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-001816

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-001935

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-001998

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002008

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002052

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002066

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002193

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002305

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002358

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002448

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002470

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002479

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002517

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002705

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002723

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002792

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002905

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002911

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002956

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002959

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-002997

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003030

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003082

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003089

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003114

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003191

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003194

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003198

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003214

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003239

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003240

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003258

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003323

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003355

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003424

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003534

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003535

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003593

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003612

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003633

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003646

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003650

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

YESOLS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

YESols QUALIFICAÇÃO

--

134.445,01

FEDER

60.500,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

TSWATERJET LDA

QUALIFICA TSW

--

87.008,50

FEDER

39.153,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

ELECTROCARCODA, LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade senundo a NP
-EN ISO 9001

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

79%

VESAM - ENGENHARIA, S.A.

Qualificação do VESAM SIGMA

--

102.850,00

FEDER

46.282,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

79%

SILVER SAND, LDA

Rodrigues & Rodrigues - Instalação de sistema para
aproveiatamento de caulino

--

106.600,00

FEDER

47.970,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

PROCIFISC - ENGENHARIA E CONSULTADORIA, LDA

PROCIFISC - Inovar para Qualificar

--

141.998,39

FEDER

63.899,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/30

2017/06/29

Portugal

79%

ELASTICTEK - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, LDA

Plano Estratégico 2015-2017: Investir na Valorização, Crescimento
-e Internacionalização

848.000,00

FEDER

381.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

JUSTBIT, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E
GESTÃO INDUSTRIAL LDA

JUSTBIT - Performing Technology

--

71.264,56

FEDER

32.069,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

E&T - ENGINEERING AND TOOLING LDA

InjectQuality - Qualificação para a Criação de valor através do
alargamento da atividade para o fornecimento de peças injetadas
para a indústria automóvel

--

58.700,00

FEDER

26.415,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

PANGEA, LDA

Qualificação Estratégica Bonsai Viagens:

--

246.205,00

FEDER

110.792,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

MEDSIMLAB, LDA

QualMedSim

--

97.767,19

FEDER

43.995,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/25

2018/05/24

Portugal

79%

TORBEL, S.A.

Torbel Rumo 2020 - Melhoria da gestão da produção, condições de
-I&D e novas certificações

396.222,34

FEDER

178.300,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

TECNOCABEL - COMPONENTES ELÉCTRICOS LDA

Qualificar para promover a competitividade, inovação e
crescimento sustentado

--

204.909,00

FEDER

92.209,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

79%

RIKOR - TINTAS E VERNIZES, LDA

Qualificação Rikor 2015/2017

--

97.189,67

FEDER

43.735,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

79%

MENDES & RODRIGUES LDA

Implementação TPM M&R

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/19

2016/12/18

Portugal

79%

VALE PARAÍSO - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
S.A.

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

--

46.500,00

FEDER

20.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2016/11/24

Portugal

79%

CEFORCIVIL - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA

Plataforma Eletrónica de SST e Segurança Alimentar

--

19.700,00

FEDER

14.775,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

79%

MANUEL DA SILVA & FILHO - SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÕES LDA

Implementação do Sistema de gestão da Qualdiade de acordo com
-a ISO 9001

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

79%

SERRIALU - SERRALHARIA CIVIL LDA

Consultoria de Gestão Estratégica

--

19.550,00

FEDER

14.662,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

79%

BRIGOTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZES
LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO
9001:2015)

--

19.200,00

FEDER

14.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

79%

ABRANFINAS-AREIAS PARA FINS INDUSTRIAIS LDA

Implementação de Sistema de gestão da Qualidade pela norma ISO
-9001:2015 e Melhoria do SCP de agregados

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

79%

MECANICA INDUSTRIAL DE COIMBRA LDA

Adaptação do Sistema de Gestão da Qualidade ao novo referencial
-ISO 9001:2015 com enfoque na reorganização produtiva

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/09

2017/03/08

Portugal

79%

FUN DISPLAY LDA

Economia Digital - Animação Web e Apresentação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

79%

CANEL-FABRICA DE CARTÃO CANELADO LDA

Evolução do Sistema de Gestão da Qualidade para o novo
referencial ISO 9001:2015 ? inovação processual

--

10.500,00

FEDER

7.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

79%

EXSEPI-ESTUDOS E PROJECTOS INDUSTRIAIS, LDA

Adaptação do SGQ à ISO 9001:2015, implementação do SGA de
acordo com a ISO 14001 e implementação do SGSST de acordo
com a NP 4397:2008/OSHAS 18001:2007

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

79%

UTILFORNOS, LDA

Consultoria de Gestão Estratégica

--

16.500,00

FEDER

12.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

79%

GRANIARTE-INDUSTRIA DE GRANITOS LDA

Competitividade através da Segurança

--

19.385,00

FEDER

14.538,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

79%

CIVIFRAN, CONSTRUÇÕES LDA

Adaptação do Sistema de Gestão da Qualidade à NP EN ISO
9001:2015

--

14.500,00

FEDER

10.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

79%

S. A. C. - SOCIEDADE DE ARTEFACTOS DE CIMENTO
LDA

Garantir a Segurança Aumentar Resultados

--

19.300,00

FEDER

14.475,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

79%

ALGO ORIGINAL - DESIGN E MODA UNIPESSOAL LDA Inovação Organizacional e Gestão

--

19.390,00

FEDER

14.542,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

79%

BOCKEMUEHL, LDA

Reengenharia processo produtivo e qualificação para a
internacionalização

--

10.500,00

FEDER

7.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

79%

TRANSOLIVEIRA-TRANSPORTE DE MERCADORIAS
LDA

Adaptação do Sistema de Gestão da Qualidade à NP EN ISO
9001:2015

--

14.500,00

FEDER

10.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

79%

DNC TÉCNICA - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E
EQUIPAMENTOS, LDA

Implementação do Modelo Lean

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

79%

DIOPAINEL UNIPESSOAL, LDA

Comunicar para crescer Sustentado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

T&T MULTIELECTRICA, LDA

SEnergy Business Development 2015

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/15

2016/08/14

Portugal

79%

VENTILÁQUA, S.A.

Ventilaqua Vale Inovação 2015

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/19

2016/10/16

Portugal

79%

BINÓMIO - PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Binómio - Desenvolvimento Comercial e de Marketing 2015

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

79%

JOSÉ SIMÕES & FERREIRA LDA

Implementação do sistema de gestão da qualidade segundo a EP
EN ISO 9001

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

79%

CURBI LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade certificado
-pela norma ISO 9001:2008

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/09

2016/06/08

Portugal

79%

ANTONINO DIAS FERNANDES LDA

ADF Inovação 2015

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/20

2017/07/19

Portugal

79%

VOLTA GRANDE - LDA

Comunicar para crescer Sustentado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/21

Portugal

79%

MARTINS & MARTINS, LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade certificado
-pela norma ISO 9001:2008

19.200,00

FEDER

14.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

79%

JOMANOR, UNIPESSOAL LDA

Implementação da norma NP EN ISO 9001

17.800,00

FEDER

13.350,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

--

158

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-003672

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003699

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003701

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003719

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003737

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003749

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003783

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003791

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003824

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003861

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003863

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003879

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003913

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003961

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003964

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003969

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-003985

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004036

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004066

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004067

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004082

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004085

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004096

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004104

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004118

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004182

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004185

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004214

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004227

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004228

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004237

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004243

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004263

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004267

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004304

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004315

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004341

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004368

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004372

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004381

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004389

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004402

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004412

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Certificação de Sistemas de Gestão de Segurança Alimentar ISO
22000

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

--

19.125,00

FEDER

14.343,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

--

19.350,00

FEDER

14.512,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

TRANSPORTES RODOVIARIOS DE MERCADORIAS
GUARDENSE LDA

Implementação do sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015
-e desenvolvimento de plataforma de apoio

18.750,00

FEDER

14.062,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

79%

VALE & FILHOS,INDUSTRIA DE MOVEIS LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015
-e desenvolvimento da plataforma

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

79%

LIMPA CANAL - SOLUÇÕES ECOLÓGICAS, LDA

Implementação do sistema de gestão da qualidade segundo a NP
EN ISO 9001:2015 e desenvolvimento de plataforma

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

79%

AFERYMED, AFERIÇÃO E MEDIDAS LDA

OVM - Instrumentos de Pesagem Automática

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

79%

MEDICAL PLUS - PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a ISO
-9001:2015 e desenvolvimento de plataforma

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

79%

TRANSESCUSA - TRANSPORTES E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LDA

implementação do sistema de gestão da qualidade, segundo a nova
versão da norma NP EN ISO 9001:2015 e o desenvolvimento de
-uma plataforma informática de suporte ao sistema de gestão da
qualidade

18.900,00

FEDER

14.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

79%

EUROFOODS PORTUGAL - EXPORTAÇÃO,
IMPORTAÇÃO LDA

Food online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2016/09/30

Portugal

79%

ATENA-AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LDA

Inov Atena

--

15.373,54

FEDER

11.530,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

79%

AUTO . NET - NOVAS TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 --

17.300,00

FEDER

12.975,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

VISAR - CONSULTORES ASSOCIADOS LDA

Desenvolvimento da plataforma informática ?BIZMIX+?.

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

79%

TECNOCANTO - TECNOLOGIA DE SISTEMAS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA

TecnoSGQ

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

79%

LACTICÔA - LACTICÍNIOS DO CÔA, LDA

CONSULTORIA PARA A DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS PARA UMA
PLATAFORMA DE COMÉRCIO ONLINE

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

79%

NUTRINOVA - NUTRIÇÃO ANIMAL, S.A.

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

79%

BORRALHO & MATOS LDA

--

8.500,00

FEDER

6.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

VALPEL-COMERCIO E TRANSFORMAÇÃO DE PAPEL,
LDA

Consultoria de Gestão Estratégica

--

13.800,00

FEDER

10.350,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

79%

FUMEIRO ARTESANAL DE SEIA LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade Certificado
-segundo a NP EN ISO 9001:2008.

19.875,00

FEDER

14.906,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

79%

JAF - TORNEARIA EM SÉRIE, UNIPESSOAL LDA

Optimizar o Sistema de Gestão através da implementação de um
sistema de gestão da qualidade - ISO 9001

--

19.250,00

FEDER

14.437,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

79%

FRAMEGAS & SANTOS LDA

Inovar o sistema de gestão da organização através dos princípios
da gestão da qualidade

--

19.100,00

FEDER

14.325,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

79%

MADIERA - COMÉRCIO MADEIRAS E DERIVADOS
LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade NP EN ISO
9001:20015

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

79%

ENTRAC - ENGENHARIA LDA

Consultoria na Implementação do Sistema de Gestão Integrado
(Qualidade e Ambiente) na Entrac- Engenharia, Lda

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

INDUZIR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LDA

Reestruturação do SGQ e abordagem por processos para
incremento do desempenho e adaptação ao referencial de 2015 da -norma ISO 9001

13.000,00

FEDER

9.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/28

2016/08/29

Portugal

79%

SALSICHARIA E FUMEIROS TRADICIONAIS DO ALTO
DO PAIVA LDA

IFS Food

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

PAPELIQUIDOS - COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA Consultoria de Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade,
-LDA
segundo a Norma ISO 9001:2008

18.000,00

FEDER

13.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

79%

CETIPAL-CERÂMICA DE TIJOLOS E PAVIMENTOS S.A.

Desenvolvimento de Ferramentas que Permitam Avaliar a
Sustentabilidade do Tijolo Cerâmico

--

9.050,00

FEDER

6.787,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/13

2016/11/12

Portugal

79%

SUINATEC, LDA

Apoio á aquisição de serviços registo de marcas,propriedade
industrial e serviços de ensaio e certificação

--

7.000,00

FEDER

5.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

79%

ARMINDO RUIVO & FILHOS LDA

ANR - QUALIFICADA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

79%

MOTA & AREIA, LDA

Intranet

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/14

2016/09/13

Portugal

79%

ALBINO TEIXEIRA - CONSTRUÇÕES E ALUGUER DE
MÁQUINAS LDA

ISO 9001:2015 ? Um dos passos para uma melhor gestão

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

79%

KASSANEL - BEAUTY CARE & FASHION, LDA

Inovação organizacional e de Gestão na empresa Kassanel, Lda.

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

79%

M. FERNANDES & LUÍSA FERNANDES LDA

Economia Digital ? Visibilidade para Negócio

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/21

Portugal

79%

VISELBI - BICICLETAS DE VISEU LDA

VISELBI Digital - Marketing Digital e criação de loja online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

79%

FORTIC - CONSULTORIA, FORMAÇÃO E NOVAS
TECNOLOGIAS LDA

Soluções para o Futuro - Marca, Design e Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/22

Portugal

79%

EZEQUIEL PANÃO JORGE LDA

ISO 9001:2015 - Mais um passo no caminho da Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

79%

ABRANCONGELADOS - PRODUTOS ALIMENTARES,
LDA

Inoproduction Abrancongelados

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/19

2016/12/18

Portugal

79%

J. FLORIDO - COMÉRCIO INTERNACIONAL LDA

Consultoria de Sistemas de Gestão Ambiental e desenvolvimento e
-criação de marca.

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/14

2016/08/13

Portugal

79%

ISOSOMBRA - ISOLAMENTOS LDA

Novas Metodologias para organização e gestão e Implementação
de Sistema de Gestão da Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

79%

LOOK BIKINI - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LDA

Consultoria de Gestão Estratégica

--

13.500,00

FEDER

10.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

79%

FLIPOPTICA LDA

Consultoria para Implementação de um Sistema e Gestão da
Qualidade e consultoria para criação de Marca

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/14

2016/08/13

Portugal

79%

MARINHA FOSCO - FOSCAGEM DE VIDRO LDA

Economia Digital - Visibilidade para Negócio

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

79%

ARTSPAZIOS LDA

Consultoria para a implementação de um sistema de gestão da
qualidade e no apoio ao registo de marca.

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

EP-ELEVADORES PADRÃO LDA

Implementação / Adaptação do Sistema de Gestão Qualidade

--

6.500,00

FEDER

4.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

79%

JOSÉ M.A.AMARAL, LDA

79%

FERRAGENS PEREIRA - COMÉRCIO DE FERRAGENS E Implementação do sistema de gestão da qualidade norma ISO
TINTAS, LDA
9001:2015

79%

Implementação da NP EN ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais de
competência para laboratórios de ensaio e calibração e norma NP
EN ISO 22000 - Sistemas de gestão da segurança alimenta
Designação do projeto: Consultoria relativa à implementação e
definição de um Sistema de Gestão da Qualidade, baseado na ISO
9001:2015

159

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-004437

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004449

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004467

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004477

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004482

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004490

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004498

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004500

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004509

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004519

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004544

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004547

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004553

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004568

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004574

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004578

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004584

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004590

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004594

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004595

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004601

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004608

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004614

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004615

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004621

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004623

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004646

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004656

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004678

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004696

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004697

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004708

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004710

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004721

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004729

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004739

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004754

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004767

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004773

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004784

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004795

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004821

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004844

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

RESENDE & FILHOS LDA

Resende & Filhos - Implementação de um Sistema de Gestão da
Qualidade

--

10.360,00

FEDER

7.770,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

79%

ROBOPLAN, LDA

Desenvolvimento de um website com tecnologia responsive e
optimização para Google

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

79%

OLIGAS - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E GÁS,
UNIPESSOAL, LDA

OLIGÁS- Implementação de Boas Práticas Ambientais

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

79%

INSUFLAR - MANUFACTURA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO
Implementação da Norma EN 1090 na empresa Insuflar, Lda.
DE COBERTURAS LDA

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

79%

OPTICA CENTRAL DE ABRANTES LDA

Inovação Óptica Central de Abrantes

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/23

2016/10/22

Portugal

79%

JOSÉ ARSÉNIO MOTA & COMPANHIA LDA

Desenvolvimento de site com loja online

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

79%

ASTUTO SOFTWARE, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Consultoria de Sistema de Gestão da Qualidade

--

17.250,00

FEDER

12.937,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/15

2016/08/14

Portugal

79%

TRAÇOINOX - EQUIPAMENTOS E CLIMATIZAÇÃO,
LDA.

Certificação em Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

79%

PERO - ALIMENTAR LDA

Integração Vertical

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

79%

NOCTULA, UNIPESSOAL LDA

Implementação da NOCTULA store

--

18.697,00

FEDER

14.022,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/15

2016/08/14

Portugal

79%

RATATUI - DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, LDA

Software de gestão móvel

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

79%

DECOGÊ - CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERIORES
Melhoria dos processos e procedimentos organizacionais
E MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL LDA

--

19.680,00

FEDER

14.760,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

79%

Privado

criação de loja online e renovaão de marca

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

79%

METALFER - METALÚRGICA DE FERMENTELOS S.A.

Gestão e prevenção dos riscos associados ao uso de substâncias
químicas

--

7.800,00

FEDER

5.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

79%

GEOLAYER - ESTUDOS DE TERRITÓRIO, LDA

Apoio na transição para a nova versão da norma ISO 9001:2015

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

CONFECÇÕES RIBANJOS LDA

Desenvolvimento de portal com loja online para a Ribanjos

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

79%

FERMENTO DE OBRA, LDA

Consultoria para implementação de um sistema de gestão da
qualidade e economia digital

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

CARLOS SILVA - MOLDES, UNIPESSOAL LDA

CS Moldes - Otimizar e Inovar rumo à Excelência

--

13.000,00

FEDER

9.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

79%

AGRO-GRAÇA-PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
AgroGraça - Implementação da Qualidade
PRODUTOS AGRÍCOLAS, LDA.

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

79%

ANJO, LDA

Inovação e (re) conhecimento

--

19.950,00

FEDER

14.962,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

TURITUBUCI - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LDA

Consultoria para a Implementação das normas de qualidade
segundo o referencial NP ISO 9.001

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

79%

P.J. SANTIAGO - UNIPESSOAL, LDA

--

9.520,00

FEDER

7.140,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

79%

HIDRO ORFÃO - HYDRAULIC SOLUTIONS, LDA

--

19.850,00

FEDER

14.887,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

79%

FERNANDO FERREIRA - PNEUS LDA

INOVAÇÃO ESTRATÉGICA NO COMÉRCIO DE PNEUS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

TECNOALMONDA - EQUIPAMENTO
ELECTROTÉCNICO DO ALMONDA LDA

ECONOMIA DIGITAL - TECNOALMONDA

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

79%

EXCLUSIVOS PINHEL, LDA

Consultoria nas plataformas E-commerce,website responsive e
redes sociais

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

JANRINHO DOS SANTOS & FILHOS LDA

Consultoria no desenvolvimento um e-commerce,website
responsive, acompanhamento das redes sociais, marketing digital e -SEO

19.850,00

FEDER

14.887,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

POMBALDATA INFORMÁTICA LDA

Desenvolvimento de webservice para interligação em tempo real
com feed de dados, para assistência técnica a clientes.

--

19.780,00

FEDER

14.835,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

79%

MANUEL MENDES LDA

Reengenharia interna, modernização tecnológica e de gestão,
proximidade, orientação e comunicação com o cliente

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

79%

SAOV - SOCIEDADE AGRÍCOLA OURO VEGETAL S.A.

Implementação de Sistema de Gestão de Segurança Alimentar NP
ISO 22000

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

79%

MERCADO DO ESCRITORIO-OFFICE SOLUTIONS, LDA

Consultoria de implementação do normas do referência NP ISO
9.001

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

79%

CUBIQUE SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA

Criação de marca e site

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

79%

JOMOTOS-COMERCIALIZAÇÃO DE MOTOS LDA

Renovação de site e criação d eloja online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

CASEIRO SUPER LDA

Site com loja online e renovaão de marca

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

VALENTE & CARREIRA - CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

VALE INOVAÇÃO - QUALIDADE NA VALENTE E CARREIRA

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

79%

OCTAVIA STRUCTURES - ESTRUTURAS DE
ALUMINIOS, LDA

Reorganização e melhoria da estrutura interna da empresa

--

9.500,00

FEDER

7.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

79%

BIOCARNES - LDA- EM LIQUIDAÇÃO

Certificação Biocarnes

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

SECAL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.

VALE INOVAÇÃO - ECONOMIA DIGITAL NA SECAL

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

79%

HISÓSEGUR, UNIPESSOAL LDA

Plataforma electrónica de gestão documental

--

8.500,00

FEDER

6.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/25

2016/09/13

Portugal

79%

VÍTOR SANTIAGO LDA

Reorganização e melhoria da estrutura interna da empresa

--

9.500,00

FEDER

7.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/08

2016/09/14

Portugal

79%

Privado

Análise Estratégica da Ecolã

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

79%

N.DUARTE, UNIPESSOAL LDA

ISO 9001- N. Duarte

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

79%

CARPIFOZ - CARPINTARIA LDA

Apoio na implementação da nova versão da norma ISO 9001:2015 --

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação de um
Sistema de Gestão da Qualidade (baseado na NP EN ISO
9001:2008)
Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade NP EN ISO
9001, desenvolvimento de ferramentas da comunicação e
marketing e registo da marca
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-004845

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004868

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004876

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004878

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004911

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004926

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004939

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004953

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004954

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004966

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004980

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-004987

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005006

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005032

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005036

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005051

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005057

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005059

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005083

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005086

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005101

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005132

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005141

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005149

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005151

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005216

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005250

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005263

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005281

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005283

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005295

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005338

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005347

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005366

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005368

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005381

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005393

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005400

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005409

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005411

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005431

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005437

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005438

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

ALUMITÉRMICA - COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS Automatização de processos de compra, gestão stock e vendas
ALUMINIO LDA
com recurso às TIC

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/14

2016/08/13

Portugal

79%

CONSTROBI-EMPRESA DE CONSTRUÇÕES DA BEIRA
Plataforma electrónica de gestão de obras e projectos
INTERIOR LDA

--

12.750,00

FEDER

9.562,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

SINGESTE BEIRA-INFORMATICA E SERVIÇOS LDA

Plataforma Electrónica de Gestão Comercial, Documental e de
Processos

--

18.750,00

FEDER

14.062,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/02

2017/02/01

Portugal

79%

SCPG, S.A.

Projeto de Consultoria para Desenvolvimento da equipa comercial
-da FAGIR

18.870,00

FEDER

14.152,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2015/11/01

Portugal

79%

STRA, LDA

Criação de uma identidade visual e manual de marca para o
produto ?Smart Bus Reader? e protecção da propriedade industrial -(Trademark).

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

79%

LEIRICARGO - TRANSPORTES DE CARGA LDA

Inovação organizacional e de gestão Leiricargo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

79%

HIDRÁULICA DAS BEIRAS - COMPONENTES
INDUSTRIAIS LDA

Presença na Economia Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

79%

HIDROMARINHA, LDA

Presença na Economia Gigital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

DECOFLORALIA-SOCIEDADE DE FLORISTAS LDA

Flores Online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

79%

G.R.HU.A. - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO E
A Certificação e as Tecnologias na gestão das pessoas
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DE AVEIRO LDA

--

13.416,00

FEDER

10.062,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/10/31

Portugal

79%

MASILFRUTAS - S.A.G. LDA

Farmasil

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

ZINOX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LDA

Zinox - Implementação de SGQ

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2017/03/10

Portugal

79%

RESTAURANTE - O MARTELO - E VINHOS CURRAL DA
Vale Inovação - Economia Digital, Marcas e Design
BURRA LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

79%

JOANIFRUT, LDA

Incorporação de novos métodos de Inovação Organizacional e de
Qualidade e Segurança Alimentar

--

15.795,00

FEDER

11.846,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

79%

DKM CONTROL - LDA

A Qualidade e a economia digital ao serviço da engenharia

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

79%

M.F. METALÚRGICA FIGUEIRENSE LDA

Apoio na implementação da nova versão da norma ISO 9001:2015
e melhoria dos processos produtivos com base nas normas NP EN -1090-1 e EN 1090-2

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

79%

LECAS - ANTUNES & FILHOS LDA

criação de site e imagem

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

79%

MAPAJE - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS
LDA

Presença na Economia Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

IN-WATT - ELECTRICIDADE, UNIPESSOAL LDA

Potenciação da Webpage em Google e Gogle Adwords
acompanhada pela Implementação de um Sistema de Gestão da
Qualidade certificado pela norma ISO 9001:2008

--

19.990,00

FEDER

14.992,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/02

2017/03/01

Portugal

79%

LUÍS GUARDA - ARTIGOS DECORATIVOS LDA

Comunicar para crescer Sustentado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/25

2016/07/04

Portugal

79%

Privado

A economia digital para a MR Cosmética

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

79%

AGLUX - COMÉRCIO MATERIAL ELÉCTRICO E
INSTALAÇÕES UNIPESSOAL, LDA

Estratégia de foco em segmento de mercado específico através de
-comunicação digital

12.950,00

FEDER

9.712,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

79%

DESTILARIA LEVIRA, LDA

XRM (Extended Relationship Management) - Implementação de
sistema de gestão por processos nas áreas do relacionamento com -clientes e fornecedores (CRM) e da qualidade

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

79%

ZT FLORES, LDA

ZT Flores - Inovação na área de Economia Digital

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

79%

FOUR PAINTS, LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

79%

PROJECT BOX LDA

Definição da estrutura funcional de um sistema de gestão de redes
-colaborativas

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

79%

G. M. G. COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA HOTELEIRA LDA Inovação pela Qualidade e Economia Digital

--

19.300,00

FEDER

14.475,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/04

2016/12/03

Portugal

79%

KEEP SENSES, LDA

Inovação Organizacional, Economia Digital e TIC

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

79%

ARTUR DIOGO, UNIPESSOAL LDA

Expansão das Insígnias ?Churrasqueira da Quinta? e ?Leitão
Beirão? - modelização de franchisings

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/12

2016/08/11

Portugal

79%

DEMORVAUR - RECOLHA E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade na Dermovaur --

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/09

2018/03/08

Portugal

79%

BODAS E FESTAS - ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDA

Implementação de SGQ na empresa Bodas e Festas

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

79%

BOCA FELIZ, SERVIÇOS MÉDICO DENTÁRIOS LDA

Serviços de consultoria para desenvolver e implementar soluções
de web marketing e comunicação na web

--

14.000,00

FEDER

10.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

CASA AGRÍCOLA FRANCISCO ESTEVES LDA

Diversificação da actividade empresarial

--

6.500,00

FEDER

4.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/29

2016/09/14

Portugal

79%

LOG PME, LDA

Aquisição do serviço que visa o desenvolvimento de uma
ferramenta inovadora e sofisticada da economia digital

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

79%

TEMPILEIRIA, LDA

Uma estratégia na economia digital para a WeLED

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

79%

ROSAS & BAGAS, LDA

Rosas e Bagas no mundo Digital

--

19.125,00

FEDER

14.343,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

79%

V M PEDROSA, LDA

VM DIGITAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES LDA

Presença Activa na Economia Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

SERVIREBOQUES - SERVIÇOS DE REBOQUES LDA

INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

79%

ERGSILVA - CONSTRUÇÃO E RESTAURO DE
EDIFICIOS, LDA

Implementação e Certificação de um Sistema da Qualdiade de
acordo com a norma NP EN ISO 9001

--

14.800,00

FEDER

11.100,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

79%

TALHOS CARNIANTUÃ DE HENRIQUES & FERREIRA,
LDA

Carniantuã - Certificação da Qualidade Alimentar

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

79%

MPD - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR COMPRIMIDO
Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade
LDA

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

CONTROLOFFICE, PLÁSTICOS E FERRAGENS DE
DECORAÇÃO LDA

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-005449

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005450

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005457

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005472

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005483

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005486

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005510

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005513

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005514

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005524

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005526

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005552

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005565

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005575

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005585

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005593

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005602

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005627

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005633

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005639

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005645

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005658

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005706

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005711

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005716

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005719

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005745

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005749

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005750

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005776

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005808

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005839

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005858

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005874

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005897

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005980

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-005998

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-006004

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-006016

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-006028

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-006264

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-006289

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-006294

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

SILVA & VENTURA - TORNEARIA MECÂNICA LDA

Estudo de mecanismos de fixação para fachadas com vidro
fotovoltaico

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

ASSISTEPRINT - ASSISTÊNCIA A EQUIPAMENTO DE
ESCRITÓRIO LDA

#ASSISTEPRINT@INOV

--

18.443,85

FEDER

13.832,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

79%

SOARES & SIMÕES LDA

Inovação na Gestão, Qualidade e economia digital

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

79%

VERPOOL LDA

INOV POOL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

PALMAL-PALETES DE MADEIRA, LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

79%

REVALOR - RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE
RESIDUOS, S.A.

Introdução de Nova área de Negócio - Estudo de Viabilidade

--

19.750,00

FEDER

14.812,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/12/16

Portugal

79%

ENERNEL - SISTEMAS DE ENERGIA LDA

CERTIFICAÇÕES ENERNEL

--

17.750,00

FEDER

13.312,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

79%

ALÍPIOS LDA

Presença Economia Digital/Loja On-Line

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

PADARIA E PASTELARIA FLOR DE AVEIRO LDA

Novo posicionamento estratégico com criação de marcas e reforço
-da presença na web

16.500,00

FEDER

12.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

79%

CLIMASERRA - COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO E Consultoria para a implementação dos sistemas de gestão da
EQUIPAMENTO HOTELEIRO, LDA
qualidade e ambiente (ISO 9001 e ISO 14001)

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

79%

LEIRIEURO - CONTABILIDADE LDA

Criação de portal

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

TECNIJUSTA - AJUSTAMENTOS E MOLDES PARA
PLÁSTICOS, UNIPESSOAL, LDA

TECNIJUSTA - Vale Inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

79%

GECAVE-CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

TUBOFURO - TUBOS EM P.V.C. S.A.

Presença Activa no Mercado Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

79%

DEMOSCORE, LDA

DEMOSAMB

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

79%

SUPERMERCADO CANÁRIO, LDA

Reorganização e melhoria da estrutura interna da empresa

--

9.500,00

FEDER

7.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/02

2016/09/07

Portugal

79%

CAPTAGUA-CAPTAÇÕES DE AGUA LDA

Presença na Ecoomia Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

79%

COVIALIMENTAR, LDA

Plataforma electrónica de gestão comercial

--

14.500,00

FEDER

10.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/20

Portugal

79%

GIGAOFFICE - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO,
UNIPESSOAL LDA

Renovação de site e criação de loja online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

79%

MANUEL VIEIRA & COMPANHIA (IRMÃO)
SUCESSORES, LIMITADA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade na Manuel
Vieira & Cª.

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

79%

BIOTA - ESTUDOS E DIVULGAÇÃO EM AMBIENTE
LDA

BIOTA 15-20 - crescimento sustentável

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

NUNO & AGNELO, LDA

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS
PARA NOVOS INVESTIMENTOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

79%

CARBRICA - CARVÕES E MADEIRAS LDA

Plano de Negocios e Reforço da Presença na WEB

--

17.100,00

FEDER

12.825,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/12/16

Portugal

79%

AGOSTINHO & ALMEIDA LDA

A&A: Rumo à mudança

--

19.899,00

FEDER

14.924,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

SOPROFE - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO FLORESTAL,
LIMITADA

VALE INOVAÇÃO - QUALIDADE - SOPROFE

--

8.000,00

FEDER

6.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

79%

TEDECAR - AUTOCARAVANAS, LIMITADA

Desenvolvimento de Aplicação de Serviço Pós-Venda para
Autocaravanistas

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

79%

MAELT, S.A.

criação de loja online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

79%

TALENTS & TREASURES, LDA

I4M _ Information for management

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

79%

SARIFER - SOCIEDADE DE SERRALHARIA MECÂNICA
LDA

Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade - Sarifer Sociedade Serralharia Mecânica, Lda.

--

13.310,00

FEDER

9.982,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

BEST GREEN - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E
SEGURANÇA LDA

Consultoria especializada no apoio à implementação de processos
de certificação ISO 9001

--

12.450,00

FEDER

9.337,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

79%

RURISOCIETATE, LDA

Ruris Economia Digital

--

9.463,20

FEDER

7.097,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

79%

ALL HOUSE LEIRIA ALML, LDA

All House - Vale Inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/03

2016/08/02

Portugal

79%

INNOVATION MAKERS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
INM 1520 - Restruturação e preparação dos próximos 5 anos
EM INOVAÇÃO , LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

79%

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. SILVA
TAVARES, S.A.

A implementação do sistema de gestão da qualidade no LST

--

13.500,00

FEDER

10.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

79%

NSA - CONSTRUÇÕES LDA

NSA: MUDANÇA DE IMAGEM-MUDANÇA DE PARADIGMA

--

19.400,00

FEDER

14.550,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/21

Portugal

79%

NICRODUR - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA

Consultoria especializada para a implementação de plataforma de
-informação e comercialização online desmaterializada com clientes

15.950,00

FEDER

11.962,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

79%

ARTICOLD PROJECT LDA

Articold - Inovação

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

79%

VITICARVALHAL - SOCIEDADE DE VINHOS LDA

viticarvalhal: o arranque da inovação

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

79%

F. V. RAÇÕES, LDA

Inovação dos processos de controlo de Gestão

--

18.750,00

FEDER

14.062,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

79%

PREVICON - PRÉ-ESFORÇADOS S.A.

Previcon Digit@l

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/31

2016/10/30

Portugal

79%

MANUEL SANTOS & ROCHAS LDA

Implementação do Lean Manufacturing

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

79%

SEVLAIRES-PLASTICOS LDA

Sevlaires - Vale Inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

79%

FERNANDO FERRO & IRMÃO S.A.

Fernando Ferro & Irmão - Vale Inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/26

2016/11/25

Portugal
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79%

TECNAVIC - TECNOLOGIAS AVÍCOLAS, LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade na Tecnavic

--

19.240,00

FEDER

14.430,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

79%

VISOTELA-SOCIEDADE TECNICA DE
ELECTROMECANICA LDA

Consultoria para apoio na implementação do BSC ? Balanced
ScoreCard

--

18.900,00

FEDER

14.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

79%

SOIMPAS-SOCIEDADE INDUSTRIAL DO PASSADOURO Certificação da Qualidade ? um passo firme para a excelência da
LDA
empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

79%

TENPOL, S.A.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

79%

JOÃO PEDRO DOMINGUES, SOCIEDADE UNIPESSOAL
Criação de loja online e renovação de marca
LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

79%

DIAS & VICENTES LDA

Qualidade para a Competitividade

--

14.650,00

FEDER

10.987,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

79%

JOFERMÓVEL - MÓVEIS E DECORAÇÕES LDA

Criação de loja online e renovação de imagem

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

18.950,00

FEDER

14.212,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

TENPOL, LDA. - VALE INOVAÇÃO

79%

CERAMDRO II, LDA

Consultoria especializada para a implementação de plataforma de
informação e conhecimento desmaterializado para toda a rede
-comercial e ecossistema de negócios - Plataforma de
relacionamento Real-Time

CENTRO-02-0853-FEDER-006691

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-006698

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GRANILEMOS - EXTRACÇÃO E EXPLORAÇÃO DE
GRANITOS, LDA

CONSULTORIA PARA O REFORÇO DAS CAPACIDADES DE GESTÃO
DE MARKETING

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-006760

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MDP CONSTRUÇÕES, LDA

Processo de Consultoria para Implementação da Certificação da
Qualidade (NP EN ISO9001); Marcação CE ? EN 1090 e Consultoria -para desenvolvimento de plataforma integrada de gestão.

19.400,00

FEDER

14.550,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-006806

Programa Operacional Regional do Centro

79%

MSJ LDA

Inovação Organizacional e de Gestão

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-006819

Programa Operacional Regional do Centro

79%

AZURMETAL - METALURGICA AZURARA LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-006841

Programa Operacional Regional do Centro

79%

MHR - INDÚSTRIA DE ESTOFOS, LDA

Inovação organizacional e gestão

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-006882

Programa Operacional Regional do Centro

79%

ADEGA COOPERATIVA DE CADAVAL CRL

Adega Cooperativa do Cadaval - Qualidade e Economia Digital para
-a criação de vantagens competitivas

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-006886

Programa Operacional Regional do Centro

79%

LATOURRETTE CONSULTING - CONSULTORIA DE
INOVAÇÃO EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO, LDA

Inovação Organizacional e Gestão - Latourrette Consulting

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-006893

Programa Operacional Regional do Centro

79%

ATWOO CAR COSMETICS LDA

Atwoo - Inovação Organizacional; Economia Digital e TIC

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-006953

Programa Operacional Regional do Centro

79%

MARTINS & REIS - HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO LDA

Potenciar vendas online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-006985

Programa Operacional Regional do Centro

79%

FILEC - CONSTRUÇÕES DO CENTRO LDA

#FILEC@INOV

--

15.306,00

FEDER

11.479,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/11

2016/12/10

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-006990

Programa Operacional Regional do Centro

79%

FLEXOBAG - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LDA

Plano de Marketing e Marketing Digital Flexobag

--

19.940,00

FEDER

14.955,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007026

Programa Operacional Regional do Centro

79%

CLIMADOZE - CANALIZAÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Climadoze ECO Inovação: inovação na gestão comercial e
financeira

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007028

Programa Operacional Regional do Centro

79%

TOJALMAR - TRANSFORMAÇÃO DE MÁRMORES LDA Tojalmar Inovação

--

19.918,00

FEDER

14.938,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007030

Programa Operacional Regional do Centro

79%

BATADEC - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DENTÁRIOS LDA

Desenvolvimento de Plano Estratégico

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007035

Programa Operacional Regional do Centro

79%

PINEFOREST - LDA

Pineforest Inova

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007039

Programa Operacional Regional do Centro

79%

ROLOCALEIRA - FABRICO DE CALEIRAS LDA

Rolocaleira Inova

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007052

Programa Operacional Regional do Centro

79%

LIPORFIR-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Implementação de FSSC 22000 e IFS na Liporfir

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007079

Programa Operacional Regional do Centro

79%

EDIESTREITO - CONSTRUÇÕES LDA

Ediestreito Inova Gestão Comercial e Gestão Financeira

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007109

Programa Operacional Regional do Centro

79%

ABASTENA-SOCIEDADE ABASTECEDORA DE
MADEIRAS LDA

Abastena Qualificação

--

284.919,77

FEDER

128.213,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/18

2017/07/17

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007112

Programa Operacional Regional do Centro

79%

ALLCLIMA - CLIMATIZAÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Conceção profissional de estratégia e imagem de marca e
consultoria para configuração de plataforma online multifacetada e -articulada com a nova imagem de marca

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007121

Programa Operacional Regional do Centro

79%

SOCRINEL - SOCIEDADE CONSTRUTORA IRMÃOS
NEVES LDA

Socrinel Inova Gestão Global

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007132

Programa Operacional Regional do Centro

79%

TRANSPORTES SANTOS & MALHO, S.A.

Introdução de consultoria de gestão global na Transporte Santos &
-Malho

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/11

2016/12/10

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007145

Programa Operacional Regional do Centro

79%

NEOLOGICA-COMERCIO INTERNACIONAL LDA

DINAMIZAÇÃO INTENSIVA EM I&D E ENGENHARIA TÉCNICA
INDUSTRIAL

--

955.505,49

FEDER

573.303,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/21

2017/07/20

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007209

Programa Operacional Regional do Centro

79%

2M-COMERCIO E SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE LDA Estimulo à Qualidade 2M

--

15.950,00

FEDER

11.962,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007244

Programa Operacional Regional do Centro

79%

PINTO & BRAZ LDA

PBVI2020 - Business Intetelligence, CRM e Conceção de Redes

--

16.054,00

FEDER

12.040,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007347

Programa Operacional Regional do Centro

79%

PVC SOUSA, LDA

PVC Inova

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007349

Programa Operacional Regional do Centro

79%

QUINTA DAS CEGONHAS, INICIATIVAS TURÍSTICAS
LDA

Aposta no marketing online - Ferramentas de Search Engine
Marketing (SEM)

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007380

Programa Operacional Regional do Centro

79%

ARIAS & ARIAS LDA

NP EN ISO 9001:2015 e o desenvolvimento de uma plataforma
informática de suporte ao sistema de gestão da qualidade

--

17.900,00

FEDER

13.425,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007394

Programa Operacional Regional do Centro

79%

SOCITOP, UNIPESSOAL LDA

Iimplementação do sistema de gestão da qualidade NP EN ISO
9001:2015 e o desenvolvimento de uma página Web

--

18.900,00

FEDER

14.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007401

Programa Operacional Regional do Centro

79%

QUADROVISEU - FÁBRICA DE QUADROS ELÉTRICOS
LDA

Consultoria para a transição das norma ISO 9001 e EN 61439

--

18.900,00

FEDER

14.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007406

Programa Operacional Regional do Centro

79%

MARIO GRAÇA MENDES LDA

IPISIC - Inovação nos Procesos Internos e Sistemas Informação e
Comunicação

--

12.584,00

FEDER

9.438,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/27

2017/04/26

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-007413

Programa Operacional Regional do Centro

79%

JOSÉ GONÇALVES DA SILVA SANTOS & IRMÃO INDÚSTRIA METÁLICA LDA

Consultoria na revisão da ISO 9001 e SIQAS

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

--

125.011,50

FEDER

56.255,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/29

2017/05/31

Portugal

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-007456

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-007467

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GEÓIDE - GEOSYSTEMS S.A.

Desenvolvimento e engenharia de novos produtos/serviços e
processos, redesenho inovador dos métodos organizacionais e de
gestão com recurso à aquisição de equipamento / software e
transferência de con

79%

XRW - FABRICO DE PEÇAS METÁLICAS LDA

Melhorar o Desempenho Organizacional e de Gestão Pela
Implementação de um sistema de Gestão da Qualidade -ISO 9001

163

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-007504

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007511

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007542

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007543

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007556

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007609

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007627

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007631

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007687

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007699

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007701

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007708

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007710

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007841

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007846

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007855

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007870

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007898

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007919

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-007993

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008188

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008353

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008493

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008537

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008570

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008592

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008593

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008621

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008625

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008630

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008634

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008638

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008640

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008641

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008645

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008654

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008659

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008661

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008662

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008694

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008708

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008710

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

--

1.080.740,00

FEDER

540.370,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/29

2017/06/30

Portugal

Inovação do Sistema de Gestão através da implementação de
Sistema de Gestão da Qualidade ? ISO 9001

--

19.250,00

FEDER

14.437,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

WE SELL FUTURE, UNIPESSOAL LDA

Criação de portal

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

79%

LOUSANI COSMÉTICA, LDA

Utilização de norma ISO22716

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

79%

MGNT - APPS & CRAFTS, LDA

InovMGNT - Patente + Marca

--

19.250,00

FEDER

14.437,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/24

2016/08/23

Portugal

79%

PEDRO MAIA COSTA, UNIPESSOAL LDA

Qualificação Organizacional e Comercial da PMC

--

54.445,50

FEDER

24.500,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

79%

STREAK - ENGENHARIA EM AUTOMAÇÃO LDA

Streak INOVA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

79%

Iimplementação do sistema de gestão da qualidade, segundo a
JATHOUSE - FABRICO DE ESTRUTURAS MODULARES,
nova versão da norma NP EN ISO 9001:2015 e 1090-1:2009 +
UNIPESSOAL LDA
A1:2013

--

18.900,00

FEDER

14.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/30

2017/03/29

Portugal

79%

VINIQUER, COMÉRCIO GERAL DE
BEBIDAS,PRODUTOS ALIMENTARES E AFINS,LDA

Inovação e do processos e Metodos Organizacionais, Funcionais e
-Gestão

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

79%

PALÓPINA - TRANSPORTES E LOGÍSTICA, LDA

Implementação so Sistema de Gestão da Qualidade

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

79%

MORBEL MÁRMORES E GRANITOS DE VISEU LDA

Implementaçãp do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a
norma ISO 9001:2015

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

79%

SOTIN - MOBILIÁRIO HOTELARIA E ESCOLAR, LDA

Estudo da conformidade dos produtos face aos requisitos das
normas aplicáveis

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

79%

IRMÃOS ROCHA LDA

Estudo da conformidade do produto face aos requisitos das normas
-aplicáveis

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

79%

INTERGATE - INTERNATIONAL BUSINESS LDA

InterGate - Inovação Organizacional e TIC

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

79%

TRANSBOLHO - TRANSPORTES DE MERCADORIAS
LDA

Dinamização Digital do Negócio e Empresa TRANSBOLHO, análise e
-estudo da marca e imagem e Inovação Organizacional

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

79%

PLANIFLEX - INDÚSTRIA DE COLCHÕES LDA

Dinamização Digital do Negócio e Empresa PLANIFLEX e Inovação
Organizacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

79%

TRAVEL BIZ, LDA

Travel Biz Inovação

--

6.667,00

FEDER

5.000,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/06

2017/01/05

Portugal

79%

Conquista de uma presença ativa no mercado global tendo como
PRODYALCA - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS base a promoção e venda de produtos químicos, sustentada numa
-LDA
gama de produtos de marca própria, apostando em fatores
dinâmicos de competit

177.595,00

FEDER

79.917,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/04

2017/08/03

Portugal

79%

INTER BIKE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDA

Estudo da conformidade dos produtos face aos requisitos das
normas aplicáveis

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

79%

EMPRESA CENTRAL SERRANA DE AGUAS, S.A.

Implementação de Metodologias de Inovação Organizacional e de
Gestão na Empresa Central Serrana De Águas, S.A.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

79%

NUNES BRÁS & SANTOS SOUSA - SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA, LDA

INOVAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA - NBS

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

79%

CMR-CENTRAL DE MASSAS REFRIGERADAS,
UNIPESSOAL LDA

CMR-Qualidade

--

19.375,00

FEDER

14.531,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

79%

SICODRINK - COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Inovação e desenvolvimento de Economia digital

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

79%

EDUARDO OLIVEIRA & IRMÃOS LDA

Implementação de Estratégias de Marketing Digital

--

19.990,00

FEDER

14.992,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

79%

HÁBITOS & MÉTODOS - LDA

Reorganização dos Processos Comerciais, Logísticos e
Administrativos

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

79%

PROM BEAUTY, LDA

Contratação de serviços de consultoria com vista à utilização da
normal ISO 22716

--

19.850,00

FEDER

14.887,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

79%

HPRD - HEALTH PRODUCTS RESEARCH AND
DEVELOPMENT, LDA

Reforço de base de qualificação da Labfit

--

65.671,08

FEDER

29.551,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/06

2018/08/05

Portugal

79%

G. F. S. - COSMÉTICOS, LDA

Consultoria para desenvolvimento e implementação de soluções de
-web marketing, comunicação na web e e-commerce

17.200,00

FEDER

12.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

79%

JOSE GARCIA LDA

Consultoria de Gestão Estratégica

--

13.500,00

FEDER

10.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

79%

FEBOL - FERRAGENS DA BORRALHA LDA

Plano de Marketing e Marketing Digital Febol

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

79%

ANTÓNIO LOPES PINA, UNIPESSOAL LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/30

2016/10/29

Portugal

79%

FAMARTIL - FÁBRICA METALÚRGICA S.A.

Estudo de qualificação dos processos de revestimento

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

79%

Projeto de criação de um novo estabelecimento industrial equipado
MAGROMÓVEL - FABRICAÇÃO E COMÉRCIO MÓVEIS
e especializado em produção flexível à medida e na prestação de
-LDA
serviços de acabamentos de elevado valor acrescentado

932.710,34

FEDER

652.897,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/07

2017/06/30

Portugal

79%

UPSTEEL - TÉCNICAS DE ELEVAÇÃO E MONTAGEM
LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade certificado
-pela norma ISO 9001:2008

12.200,00

FEDER

9.150,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

79%

FRESBEIRA - INDÚSTRIA DE CARNES LDA

Implementação de Sistema de Gestão de Segurança Alimentar
baseado na ISO 22000

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

79%

GLOBALMOLDE - COMÉRCIO INTERNACIONAL LDA

Globalsolutions - Soluções integradas para o mercado global Qualificação

--

83.931,00

FEDER

37.768,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/30

2017/11/29

Portugal

79%

VILAMADEIRAS-COMERCIO DE MADEIRAS LDA

Desenvolvimento e Implementação de Plataforma informática de
Apoio à gestão ? aquisição de serviços de consultoria

--

8.500,00

FEDER

6.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

79%

MENDES & PASCOAL LDA

Maprol Inova

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

79%

JONASCONTA - CONTABILIDADE, FISCALIDADE E
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LDA

STGDW - Soluções para Teletrabalho e Gestão Documental via Web --

16.285,00

FEDER

12.213,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

79%

SANTIAGO & TAVARES LDA

Mais mercado Mais qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

79%

MODERNAÇÃO - GESSO DECORATIVO, LDA

Modernação, Lda.; promover a inovação e o crescimento.

--

19.990,00

FEDER

14.992,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

79%

SLIDESHOW - UNIPESSOAL LDA

SlideShow Inova

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

79%

JMS - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, S.A. JMS - Maior Produtividade, Mais Competitividade

79%

MASTERSENSOR, LDA

79%
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-008712

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008721

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008730

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008731

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008745

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008757

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008764

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008772

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008778

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008788

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008795

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008798

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008799

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008800

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008825

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008833

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008838

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008846

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008861

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008877

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008900

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008901

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008903

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008919

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008932

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008961

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008962

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008964

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-008977

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009012

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009037

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009044

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009060

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009118

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009140

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009220

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009225

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009243

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009244

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009246

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009265

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009282

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009287

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

JOÃO R.MATOS S.A.

Qualidade e Inovação Organizacional

--

14.500,00

FEDER

10.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

79%

SEGMENTO SINGULAR LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

79%

LOUSÃTEXTIL-INDUSTRIA DE MALHAS E BORDADOS Consultoria para implementação de Sistema de Gestão da
DA LOUSÃ LDA
Qualidade

--

6.900,00

FEDER

5.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

79%

PROCADIMOLDES - FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE
MOLDES LDA

Expansão da capacidade produtiva, com inovação, para a
consolidação do mercado internacional assente na diversificação

--

1.034.845,52

FEDER

620.907,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/31

2017/07/30

Portugal

79%

OFICINA DE CÁLCULO - SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE LDA

OFICINA DE CÁLCULO_Inovação Organizacional e Economia Digital --

19.630,00

FEDER

14.722,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

79%

FORMA Z - ENGENHARIA, LDA

GO 2019

--

19.940,00

FEDER

14.955,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

79%

SORRISO INÉDITO, LDA

Implementação do Balanced ScoreCard (BSC) e do método de
Custeio Baseado na Atividade (CBA)

--

18.900,00

FEDER

14.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

79%

INREIS - UNIPESSOAL LDA

Inovação Organizacional e Gestão, Economia Digital e Tecnologias
de Informação e Comunicação, Criação de Marca e Design, da
INREIS, Lda.

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/16

2017/03/15

Portugal

79%

A. LOUREIRO - MÁQUINAS, FERRAGENS E
ACESSÓRIOS PARA ALUMÍNIO LDA

Implementação de ferramentas de gestão - Balanced ScoreCard
(BSC) e elaboração do Plano de Marketing e Comunicação

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

79%

CHOCOLATERIA DELÍCIA, UNIPESSOAL LDA

Serviço de Consultoria para implementação de um Sistemas de
Gestão da Segurança Alimentar, segundo a Norma ISO 22000

--

18.900,00

FEDER

14.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

79%

ELIOTER-PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA

Competir com Qualidade e Inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/02

2017/04/01

Portugal

79%

MINAS DE CASSITERITE SOBREDA S.A.

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade Certificado
-segundo a NP EN ISO 9001:2008.

19.125,00

FEDER

14.343,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

79%

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS, REFORÇO DA
DIKAMAR - INDÚSTRIA DE PROTECÇÃO DE CALÇADO
ESTRUTURA PRODUTIVA E INOVAÇÃO ESTRATÉGICA NA CADEIA DE -S.A.
VALOR

781.799,75

FEDER

469.079,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/11

2017/08/14

Portugal

79%

MVC - MÁRMORES DE ALCOBAÇA LDA

MVC Inova

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/30

2016/10/29

Portugal

79%

ABIRENE - MÓVEIS LDA

Abirene Móveis inova - gestão comercial e financeira

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

79%

FATIBIKE, UNIPESSOAL LDA

Fatibike Inova

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

79%

ESQUECER O TEMPO, LDA

Implementação de loja on-line utilizando a tecnologia Website
Responsivo

--

19.200,00

FEDER

14.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/29

2016/10/28

Portugal

79%

SALTALQUAL - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, LDA

Melhoria do Sistema de Controlo da Qualidade dos Produtos e da
-Presença da Organização na Web?

19.850,00

FEDER

14.887,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

79%

A TRANSPORTADORA DE CARGA IDEAL DOS CLARAS Inserção na Economia Digital e Implementação de um Sistema de
LDA
Gestão da Qualidade

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

79%

KORISANA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE
MOBILIÁRIO LDA

Inovação Organizacional e Gestão, Economia Digital e Tecnologias
de Informação e Comunicação da KORISANA

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

79%

ROBOWORK, LDA

Desenvolvimento de um website com tecnologia responsive e
optimização para Google

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

79%

A.M.P.S. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CLIMATIZAÇÃO
LDA

AMPS, Lda

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

79%

NEWTAB, LDA

New Tab

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

79%

Criação de um novo estabelecimento com aumento da capacidade
TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
produtiva e alteração fundamental do actual processo global de
-E INDUSTRIAIS, LIMITADA
produção através da mudança para novas instalações

861.801,36

FEDER

430.900,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/14

2017/05/30

Portugal

79%

MÁRIO CALDEIRA, UNIPESSOAL LDA

Implementação do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

79%

CENTRALGEST, PRODUÇÃO DE SOFTWARE S.A.

CentralGest aposta na qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

79%

FASTER - PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Implementação de Sistema de Gestão de Segurança Alimentar
baseado na FSSC 22000

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

79%

QUEIJOS LAGOS - QUEIJOS E DERIVADOS, LDA

Queijos de Qualidade com o referencial IFS-Food

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

79%

PLANIFLEX - INDÚSTRIA DE COLCHÕES LDA

Fabrico de novos produtos Planiflex e conquista de novos mercados --

555.000,00

FEDER

333.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/15

2017/06/30

Portugal

79%

CONJUNTURA INTENSA LDA

Conjuntura Intensa - Inovação

--

15.900,00

FEDER

11.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

79%

MARIANA MARQUES RIBEIRO, UNIPESSOAL LDA

IImplementação do sistema de gestão da qualidade seguindo as
orientações da norma NP EN ISO 9001:2015

--

7.600,00

FEDER

5.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/28

2017/01/27

Portugal

79%

XAVIER & IRMÃO LDA

Xavier & Irmão - Economia Digital e TIC

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

79%

CICOMOL, S.A.

INOVDOOR

--

1.051.200,00

FEDER

525.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/03/02

Portugal

79%

AMORIM & PEREIRA LDA

Desenvolvimento de aplicação informática para design,
planeamento e orçamentação de construção modular

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

79%

NEOCOM - DISTRIBUIÇÃO COMPONENTES
AUTOMÓVEL LDA

Inovação Organizacional e Gestão, Economia Digital e Tecnologias
de Informação e Comunicação da NEOCOM

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/03

2017/02/02

Portugal

79%

VIA RÁPIDA, LDA

Reorganização e preparação para a promoção digital da Via Rápida --

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

79%

Privado

Inovação Organizacional e Gestão, Economia Digital e Tecnologias
de Informação e Comunicação, Criação de Marca e Design, da
MARIA RAMOS DE ALMEIDA.

--

14.250,00

FEDER

10.687,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

79%

HERMAF-CONSTRUÇÕES METALOMECANICAS,MÁQUINAS E FERRAMENTAS LDA

Criação de um novo estabelecimento com condições otimizadas
para produção de bens inovadores e diferenciados

--

256.000,00

FEDER

153.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

79%

HERMAF-CONSTRUÇÕES METALOMECANICAS,MÁQUINAS E FERRAMENTAS LDA

Plano de desenvolvimento das capacidades estratégicas e da
gestão competitiva da Hermaf

--

60.450,00

FEDER

27.202,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/29

2017/11/28

Portugal

79%

LINO COELHO - COMÉRCIO MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO S.A.

Plano de Marketing e Marketing Digital - Lino Coelho Sa.

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

79%

CIDADE PVC - INDUSTRIA DE CAIXILHARIA EM PVC
LDA

Interligação ERP e loja online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

79%

CORBÁRIO, MINERAIS INDUSTRIAIS, S.A.

Capacitação para produção de novas pastas de maior valor
acrescentado

--

2.603.261,72

FEDER

1.561.957,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/24

2017/11/30

Portugal

79%

RECLAMIT - PUBLICIDADE LDA

Consultoria ao nivel organizacional recorrendo á aplicação de
novas ferramentas de gestão

--

19.400,00

FEDER

14.550,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/02/14

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-009304

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009310

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009412

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009453

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009501

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009519

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009526

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009530

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009537

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009539

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009565

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009593

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009610

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009629

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009642

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009711

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009718

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009751

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009860

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009870

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009890

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009894

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009902

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009946

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009954

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009958

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009959

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009961

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009982

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-009985

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-010002

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-010016

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-010022

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-010026

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-010045

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-010046

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-010047

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-010057

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-010058

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-010780

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-011187

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-011570

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-011892

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
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Allocated to the
Operation

Fundo Total
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Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective
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Data Início |
Start Date

Data Fim |
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79%

J.J.M. ESPERANÇA LDA

Implementação da Norma Evolutiva ISO 9001 (versão 2015)

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

79%

INDALPE-EXTRUSÃO DE PERFIS PLÁSTICOS, LDA

Inovação Organizacional e Gestão, Economia Digital e Tecnologias
de Informação e Comunicação da INDALPE

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

79%

CASAL & CARREIRA - BIOMASSA, S.A.

Estudo de Acacia dealbata Link como base para conceito de
biorefinaria

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

79%

METAVIL-EMPRESA TRANSFORMADORA METALOVIDREIRA LDA

Serviços de inovação para introdução de novos métodos de
trabalho e redução dos desperdícios (Ferramentas Lean Production -& ensaios de exactidão)

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

79%

TRISCA - MATERIAL DIDÁCTICO, LDA

Inovação organizacional e de Gestão na empresa Trisca - Material
Didáctico, Lda.

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

79%

VIPREMI - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS EM BETÃO
LDA

Inovação na Gestão Estratégica da Empresa

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

79%

PLASTICOS FUTURA LDA

PLÁSTICOS FUTURA - INOVAÇÃO PRODUTIVA

--

643.000,00

FEDER

385.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/24

2016/02/29

Portugal

79%

EARTH CONSULTERS , LDA

Consultoria para apoio no canal de internet e sistema de gestão
formativa

--

17.000,00

FEDER

12.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/10

2017/03/09

Portugal

79%

ACABEHOME, LDA

ACABEHOME LOJA ONLINE

--

19.950,00

FEDER

14.962,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

79%

POIARMEX - INDÚSTRIA DE CARPINTARIA E
MOBILIÁRIO DE POIARES LDA

Qualidade, Inovação e Reengenharia de Processos para a
Competitividade da Poiarmex

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

79%

SUMMERFRAGMENTS - UNIPESSOAL LDA

SUMMERFRAGMENTS_Inovação

--

19.850,00

FEDER

14.887,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/31

2016/10/30

Portugal

79%

TIPOGRAFIA MONTES HERMINIOS LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade Certificado
-segundo a NP EN ISO 9001:2008.

18.550,00

FEDER

13.912,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

79%

IDES - INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM
ENGENHARIA E SOFTWARE, LDA

Criação de site e renovação de marca

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

79%

CAVES PRIMAVERA S.A.

Plano de Marketing e Comunicação

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

79%

CUNFIL - INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS LDA

Procedimentos e instrumentos facilitadores da organização do
trabalho

--

9.000,00

FEDER

6.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

79%

ELECTRO FARO - REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA

OTIMIZAÇÃO CONSUMO DE ENERGIA

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

79%

FUNDIÇÃO METALURGICA LEMOS LDA

Re-estrutação organizacional e implementação de Sistema de
Gestão da Qualidade

--

7.300,00

FEDER

5.475,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

79%

SEROLF-ROLAMENTOS E BORRACHAS LDA

Inovar na Comunicação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

79%

SHARP MINDS - CONSULTORIA E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA, LDA

Economia Digital Sharp Minds

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

79%

CARTOCER-FABRICA DE CAIXAS DE CARTÃO DAS
LEZIRIAS LDA

Qualidade, Inovação e Ambiente para crescimento sustentável

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

79%

GRANITOS DE PINHEL, LDA

Adesão à Economia Digital

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

79%

GRANIPOIO - EXTRACÇÃO E EXPLORAÇÃO DE
GRANITOS, LDA

Certificação Produto Granipoio

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

79%

BLUE BAU SPECIAL SOLUTIONS LDA

Gestão Organizacional e Marketing - Crescimento e Controle

--

12.950,00

FEDER

9.712,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

79%

FONTEVAL - SISTEMAS DE FILTRAGEM DE ÁGUA,
LDA

Presença WEB da Fonteval

--

5.000,00

FEDER

3.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

79%

JOEL & ANTÓNIO COUTO, LDA

Criação de website

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

79%

TRANSPORTES BOUÇA-GUIA LDA

Criação de Website e software de gestão de frota

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

79%

MANUTRIAL - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA

MANUTRIAL - Proteção Industrial

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/04

2016/04/04

Portugal

79%

SOURCEPROFILE LDA

Criação de Website e branding

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

79%

FERRAGENS DO MARQUES LDA

Implementação de um sistema de gestão de qualidade no âmbito
da NP EN ISO 9001:2015

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

79%

MAGICUBE LDA

Criação de um Website

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

79%

ADRIANO BARBOSA DE AZEVEDO LIMITADA

Certificação GMP+

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

79%

INFANTINOS - COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL LDA

Plataforma de Comércio Electrónico

--

18.250,00

FEDER

13.687,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

79%

OFFSETARTE - ARTES GRÁFICAS LDA

OFFSETARTING A INOVAR

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

79%

NOGUEIRAS - INDUSTRIA DE CARROÇARIAS,
UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de competência

--

19.350,00

FEDER

14.512,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

79%

JFOH, LDA

Inovação Organizacional e do Modelo de Negócio e E-commerce ao
-Nivel Dentário

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

79%

SERIDOIS - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS,
LIMITADA

Implementação de plataforma de comércio eletrónico

--

19.950,00

FEDER

14.962,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

79%

SERRALHARIA ESTRELA LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade Certificado
-segundo a NP EN ISO 9001:2008.

19.040,00

FEDER

14.280,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

79%

FUN E FITNESS - COMÉRCIO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, UNIPESSOAL LDA

Fun e Fitness Eco-Inovação

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

79%

CELICERCA - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Criação de site e loja online e implementação de software de
gestão

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

79%

JORGE CADETE, UNIPESSOAL LDA

Organizetowin

--

25.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/31

2017/07/30

Portugal

79%

VALSTEAM ADCA ENGINEERING S.A.

Tecnologia para a Competitividade II

--

853.225,60

FEDER

426.612,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/03/31

Portugal

79%

CIMAVE-CONSTRUTORA E IMOBILIARIA DE AVEIRO
LDA

Dotar a CIMAVE de meios qualificados

--

141.765,00

FEDER

63.794,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2018/05/31

Portugal

79%

F.J.N. - FABRICO DE MOLDES DE PRECISÃO LDA

Criação de nova unidade produtiva e reforço da competitividade
através de inovação tecnológica, alargamento da cadeia de valor e -da otimização dos processos produtivos

2.512.922,00

FEDER

1.507.753,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/08

2017/08/23

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-011920

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-012065

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-012087

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-012147

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-012153

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-012183

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-012724

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-012752

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-012784

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-012788

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-012834

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-012838

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-012856

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013070

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013074

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013180

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013264

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013267

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013277

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013411

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013498

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013529

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013572

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013589

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013732

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013754

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013803

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013820

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013823

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-013866

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014166

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014218

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014223

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014228

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014246

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014248

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014260

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014283

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014295

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014329

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014334

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014336

Programa Operacional Regional do Centro
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79%

CAPTEMP, LDA

CAPTEMP QUALIFICAÇÃO

--

94.140,00

FEDER

42.363,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/08

2018/03/07

Portugal

79%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital

--

60.000.000,00

FEDER

30.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

79%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Criação de Fundo de Fundos de Dívida / Garantia

--

28.571.428,57

FEDER

20.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

79%

REPAVEIRO, LDA

REPAVEIRO, LDA. - Inovação Produtiva

--

514.328,00

FEDER

360.029,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/11

2017/09/10

Portugal

79%

MANUEL RODRIGUES FERREIRA S.A.

Aposta na Inovação organizacional e gestão com recurso ás TIC's e
-estratégias de Marketing inovadoras associadas

322.774,06

FEDER

145.248,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/02

2017/12/30

Portugal

79%

DREAMELEMENT - UNIPESSOAL LDA

Dreamelement Metalic Structures

--

314.300,00

FEDER

141.435,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

79%

VITRICER-FRITAS E VIDROS CERAMICOS LDA

DigiTILES - Estratégia para a incorporação da tecnologia digital no
mercado da cerâmica

--

497.405,44

FEDER

298.443,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

79%

DESTILARIA LEVIRA, LDA

Inovação na tecnologia de produção, por retificação de aguardente
bagaceira (com revalorização de tartaratos) e refinação de óleo de -grainha de uva, sustentada numa nova abordagem de marketing.

1.578.698,60

FEDER

1.105.089,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2017/09/30

Portugal

79%

SOBIOMASSA, UNIPESSOAL LDA

Instalação de uma linha de embalagem de produtos de biomassa e
-para a comercialização nacional e internacional

1.173.479,41

FEDER

704.087,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/16

2017/12/15

Portugal

79%

GERMILTRANS - TRANSPORTES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS LDA

GERMILTRANS - Mopdernização da gestão operacional e
administrativa.

--

93.016,00

FEDER

41.857,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

NEW MATTRESS, S.A.

Nova linha de produção Matress / Matress Sport

--

1.161.604,57

FEDER

696.962,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2017/01/28

Portugal

79%

NORMOLDE 2 - ENGENHARIA E PROJETO DE
MOLDES, LDA

Qualificação da NORMOLDE 2 através do Capital Humano, da
Economia Digital e da Certificação da Qualidade

--

51.958,51

FEDER

23.381,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/03/31

Portugal

79%

ELECTRICA DO CERTOMA LDA

Desenvolver e Qualificar

--

32.070,00

FEDER

14.431,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/02/28

Portugal

79%

O2W, S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global e incremento
da capacitação e qualificação da empresa, mediante a oferta de
-inovadores produtos Eco Friendly, nomeadamente: i) de velas
decorativas e

187.887,78

FEDER

84.549,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

MAGNUM CAP - ELECTRICAL POWER SOLUTIONS,
LDA

Magnum Cap - Qualificação

--

200.500,00

FEDER

90.225,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/19

2017/12/18

Portugal

79%

JAEXISTE - INDÚSTRIA DE TORNEARIA AUTOMÁTICA
Jaexiste Qualificação
LDA

--

232.247,81

FEDER

104.511,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

79%

BOWLIKART - EXPLORAÇÃO DE KARTING E BOWLING
More Bowl
LDA

--

76.121,38

FEDER

34.254,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2017/04/28

Portugal

79%

SMARTIDIOM, LDA

Qualificação Smartidiom

--

85.625,70

FEDER

38.531,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

79%

ISABEL & OSCAR, LDA

ESTRELANIMA-TURISMO NO OESTE

--

44.602,94

FEDER

20.071,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

COIMFOR - SOCIEDADE DE GESTÃO E INFORMÁTICA
Coimfor Qual
LDA

--

163.000,00

FEDER

73.350,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

79%

DASCAT, SOFTWARE, LDA

Qualificação - DASCAT

--

113.262,50

FEDER

50.968,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/15

2017/11/14

Portugal

79%

JAIME ALBERTO, LDA.

Investimento em TICs, Economia digital e formação profissional

--

117.561,70

FEDER

52.902,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

PERFUME-ARTE,COMERCIO DE ARTIGOS
COSMETICOS DO CENTRO LDA

Perfume Arte - reforço da competitividade e incremento da
inovação.

--

220.485,50

FEDER

99.218,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

SRFAM - SERVIÇOS E FABRICAÇÃO DE MOLDES,
UNIPESSOAL LDA

Q-IMAVS - Qualification for Integrated Mould Added Value
Solutions

--

177.381,46

FEDER

79.821,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

DESTINY VISION, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Qualificação - Destiny Vision

--

150.344,68

FEDER

67.655,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

79%

NEWDELWIN - GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
ELEMENTOS PARA EDIFÍCIOS, S.A.

Qualificação da Newdelwin

--

191.057,50

FEDER

85.975,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2018/03/30

Portugal

79%

ARTIPOL-ARTES TIPOGRAFICAS LDA

Qualificação Estratégica Artipol

--

112.386,39

FEDER

50.573,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

ATLANTICEAGLE SHIPBUILDING, LDA

GLOBAL AES QPME ? Reforço da Internacionalização & posição
sólida no mercado de navios de grande incorporação tecnológica

--

257.957,00

FEDER

116.080,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

79%

MÁRIO F. RINO LDA

Qualificação reforça a capacidade de expansão e modernização

--

92.200,58

FEDER

41.490,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

PERVEDANT - PERFIS E VEDANTES LDA

Aposta na qualidade total da empresa, dos seus produtos e na
maior capacitação dos seus colaboradores através de formação
tornando-a mais competitiva

--

95.405,00

FEDER

42.932,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2017/12/17

Portugal

79%

PEARLMASTER, LDA

PEARLMASTER INOVAÇÃO PRODUTIVA

--

349.000,00

FEDER

209.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

79%

NOVOS, INOVADORES PROCESSOS PRODUTIVOS DE
PROGRAMAÇÃO E MAQUINAÇÃO, DIMINUIÇÃO TEMPOS DE
V.S.V. - MODELAÇÃO MÁQUINAÇÃO E MOLDES LDA PRODUÇÃO E DOS PRAZOS, AUMENTOS DE, QUALIDADE,
PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E INCREMENTO DE VENDAS
PARA MERCA

--

823.657,29

FEDER

494.194,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

REBELO - ARTES GRÁFICAS LDA

Unidade industrial Rebelo Artes Gráficas

--

1.509.381,80

FEDER

905.629,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/02

2017/03/31

Portugal

79%

VASCO FILIPE PERFEITO-EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS E HOTELEIROS S.A.

Hotel Regina 4 estrelas

--

846.770,17

FEDER

592.739,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/04/01

Portugal

79%

MARIO PEREIRA & CA LDA

Gastronomia e Vinhos aliada a Coimbra Património Imaterial da
Humanidade

--

431.363,79

FEDER

258.818,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

TOJALMAR - TRANSFORMAÇÃO DE MÁRMORES LDA

Aquisição de equipamento produtivo para novas produções e
outros fatores dinâmicos de competitividade

--

1.120.950,00

FEDER

672.570,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/25

2017/09/24

Portugal

79%

PLACIDO ROQUE-INDUSTRIA DE MOLDES E
MAQUINAS LDA

i.WIT VALUE

--

999.000,00

FEDER

599.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

O2A - AUTOADESIVOS, S.A.

O2A

--

507.080,00

FEDER

354.956,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/30

2017/09/29

Portugal

79%

MOMENTO NUMÉRICO - S.A.

Reforço da capacitação empresarial através de melhoradas e
inovadoras tecnologias produtivas

--

1.837.000,00

FEDER

918.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

PLASTDIVERSITY - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
PLÁSTICO LDA

Aumento da capacidade da fábrica, com construção e aquisição de
-equipamento para pavilhão anexo ao existente.

1.566.556,92

FEDER

939.934,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

MARSIPEL-INDÚSTRIA DE CURTUMES S.A.

Lançamento de nova e inovadora gama de produtos CHROME FREE
-e environmentally friendly.

1.888.670,56

FEDER

1.133.202,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

DREAMELEMENT - UNIPESSOAL LDA

Unidade Produtiva Dreamelement

2.003.204,00

FEDER

1.201.922,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

--
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-014418

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014457

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014458

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014492

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014508

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014516

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014546

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014549

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014576

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014591

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014598

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014599

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014609

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014611

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014613

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014615

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014620

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014642

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014650

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014660

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014671

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014697

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014698

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014712

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014719

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014724

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014748

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014750

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014761

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014767

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014773

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014776

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014805

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014820

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014833

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014838

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014853

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014855

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014860

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014868

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014869

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014884

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

C.F.-MOLDES,CENTRO FRESAGEM MOLDES LDA

Aquisição de equipamentos para melhoria e inovação da
capacidade produtiva

--

829.500,00

FEDER

497.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/10/31

Portugal

79%

ALMAS DESIGN , S.A.

Inovar na cerâmica com ALMAS

--

618.300,00

FEDER

309.150,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/04

2017/12/31

Portugal

79%

SPRAL-SOCIEDADE DE PRÉ-ESFORÇADOS DE AVEIRO,
Inovação Produtiva - Spral
LDA

--

1.308.434,00

FEDER

654.217,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

XAVIER MARTINS - SOLUÇÕES EM ALUMINIO,
UNIPESSOAL LIMITADA

ALUCENTRO - INNOVATION

--

409.372,19

FEDER

286.560,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

SPIM-SOCIEDADE PRODUTORA DA INDUSTRIA DE
MOLDES LDA

Reengenharia de processos produtivos em micro maquinação e
introdução de nanotecnologia e IMD

--

2.587.000,00

FEDER

1.552.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

SEDLOM - SOCIEDADE DE MOLDES DE PRECISÃO
LDA

INNOVATION 2015

--

1.445.500,00

FEDER

867.300,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

LEAL & SOARES, S.A.

Criação de estabelecimento e unidade de produção de Humus de
Minhoca através de vermicompostagem

--

1.122.237,00

FEDER

561.118,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/09

2017/11/30

Portugal

79%

POLIPOP - ESPUMAS TÉCNICAS, LDA

Instalação de unidade industrial de fabrico de peças em espumas
técnicas

--

2.627.906,77

FEDER

1.839.534,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/20

2017/11/19

Portugal

79%

CARLOS SILVA - MOLDES, UNIPESSOAL LDA

High Precision Molds ? Inovação Produtiva e Otimização
Organizacional Rumo à Excelência.

--

653.859,53

FEDER

457.701,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/30

2017/10/29

Portugal

79%

METALÚRGICA FALCÃO & FILHOS LDA

Investimento em novo processo produtivo inovador e de alta
tecnologia incorporada, Certificação, nova marca e produto

--

385.260,00

FEDER

231.156,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

OLIVE & CROSS SERVICES, LDA

Olive & Cross Industry

--

192.781,32

FEDER

115.668,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

BREJOPLAS-INDUSTRIA DE PLASTICOS LDA

Alteração do processo global de produção para a produção de
novas gams de produtos e interncionalização da atividade

--

1.206.314,40

FEDER

723.788,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2017/12/28

Portugal

79%

COSTA & IRMÃO, LIMITADA

Aumento de capacidade e internacionalização por via da inovação

--

729.865,00

FEDER

437.919,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2017/09/30

Portugal

79%

OUTEIRHOTEL, LDA

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOTEL CASA DO OUTEIRO 3 ** --

523.252,35

FEDER

366.276,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/20

2016/12/31

Portugal

79%

4CORK LDA

Nova unidadede tratamento e acabamneto de rolhas de cortiça

--

676.146,55

FEDER

473.302,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/15

2017/10/14

Portugal

79%

ABRANTES DA MOTA VEIGA LDA

Investimento na Inovação/Aumento da competitividade

--

994.210,53

FEDER

695.947,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/04/29

Portugal

79%

PLASMOREX-SOCIEDADE DE PLASTICOS E MOLDES
LDA

PLASMOREX ? INOVAÇÃO PRODUTIVA

--

561.000,00

FEDER

336.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

Implementação de uma inovação tecnológica, organizacional e de
marketing, com vista ao desenvolvimento de uma tecnologia de
TABOR-ORGANIZAÇÃO CICLISTA DA BORRALHA LDA
fabrico de selins em couro, renovados ao nível funcional e com
capacidade de

--

1.045.046,00

FEDER

522.523,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

DIONÍSIO JOSÉ GOMES DAS NEVES LDA

Aumento da capacidade produtiva de construções
metalomecânicas

--

556.820,44

FEDER

334.092,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

79%

CORMOL - CORTANTES E MOLDES LDA

Consolidar o mercado internacional com aumento da
competitividade, capacidade e proximidade ao cliente

--

1.432.025,00

FEDER

859.215,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

AQUIMAR-MARMORES DE CUMIEIRA LDA

Aquim@r STONE - Inovação Produtiva na Valorização da Pedra
Portuguesa

--

516.070,00

FEDER

387.052,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

79%

ARTIPOL-ARTES TIPOGRAFICAS LDA

Inovação Estratégica Artipol

--

560.144,62

FEDER

336.086,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

SILVA & VENTURA - TORNEARIA MECÂNICA LDA

Otimização produtiva através do aumento de capacidade e da
integração vertical (internalização de operações produtivas
substituindo subcontratação)

--

356.407,50

FEDER

249.485,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

COZIFORM, LDA

Alteração processo produtivo e melhoria do Produto da COZIFORM --

526.567,34

FEDER

315.940,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

ACI- AUTOMOTIVE COMPOUNDING INDUSTRY, LDA Silicone Compound

--

1.423.183,00

FEDER

1.067.387,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/02

2016/12/31

Portugal

79%

CENATOLIM LDA

Cenasteel

--

767.808,00

FEDER

537.465,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/09/28

Portugal

79%

TENPOL, S.A.

Projeto TENPOL - Inovação Produtiva

--

2.233.000,00

FEDER

1.339.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

VALENTE & LOPES, LDA

Expansão da capacidade produtiva, com internalização de tarefas e
melhoria da eficiência na produção de estruturas sombreadoras e -estruturas metálicas para estações de lavagem automáticas.

1.318.814,80

FEDER

791.288,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

VASICOL, OLARIA DE BARRO VERMELHO LDA

Linha dedicada à produção automatizada de stoneware terracota
pintado à mão - alto fogo

--

1.348.180,00

FEDER

674.090,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

MDTFORM, LDA

DRIVING THROUGH NEW MOLDS - materials and techniques

--

1.604.534,22

FEDER

962.720,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

CURTUMES BOAVENTURA LDA

Reforço da capacitação empresarial da empresa para o
desenvolvimento de novos e inovadores processos e produtos por
via de INOVADORES ACABAMENTOS, ligados ao sector do calçado
(moda) e ao sector autom

--

2.180.038,70

FEDER

1.090.019,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

DURAMOLDES-INDUSTRIA DE MOLDES CUNHOS E
CORTANTES LDA

Projeto de investimento DURAMOLDES

--

714.500,00

FEDER

428.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

EMPATHY & WISDOM - UNIPESSOAL LDA

Criação Boutique Hotel do Seixo

--

2.285.346,95

FEDER

1.599.742,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

RUI MATIAS LDA

RUI MATIAS - PRIME DOING

--

500.900,00

FEDER

350.630,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2017/07/01

Portugal

79%

MIRAPACK, LDA

Mirapack Inovação Produtiva 2015

--

788.480,72

FEDER

473.088,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

3DJR, UNIPESSOAL LDA

3DJR 2019 - High precision eletrodes for EDM and Industry

--

827.498,26

FEDER

496.498,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS
InovCut - Expansão e Competitividade
S.A.

--

1.220.529,50

FEDER

610.264,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2018/06/30

Portugal

79%

MICRONSENSE - METROLOGIA INDUSTRIAL
UNIPESSOAL, LDA

MICRONSENSE INOVATIVE SOLUTIONS

--

393.460,00

FEDER

236.076,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

ESPAÇOPLÁS - INDÚSTRIA E COMERCIALIZAÇÃO DE
PLÁSTICOS, S.A.

Alimentando o Futuro

--

2.494.962,00

FEDER

1.496.977,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/03

2018/02/23

Portugal

79%

A. SILVA MATOS - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
Produção de Cisternas Criogénicas Inovadoras
S.A.

--

1.256.225,00

FEDER

753.735,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/26

2017/06/30

Portugal

79%

SOCILÉGUA - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LDA

Linha automática para produção de vasos em grés stoneware

--

1.823.500,00

FEDER

1.094.100,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

HOTEL TURISMO DA COVILHÃ S.A.

Investimento na Inovação / Aumento da produtividade do Hotel

--

1.376.553,25

FEDER

963.587,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2017/01/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-014904

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014929

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014946

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014952

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014961

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014965

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014996

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-014997

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015008

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015013

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015015

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015016

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015022

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015032

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015054

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015078

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015086

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015102

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015108

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015125

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015130

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015134

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015138

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015152

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015164

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015175

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015179

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015181

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015189

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015199

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015208

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015214

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015229

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015256

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015257

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015260

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-015276

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017290

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017298

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017310

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017316

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017335

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017339

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

A. F. CARRETO & FILHOS , S.A.

Introdução de uma Nova Linha de Reciclagem de Cabos Eletricos

--

811.510,66

FEDER

568.960,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

MAXFIT - REPRESENTAÇÕES LIMITADA

Maxfit, Embale-se connosco

--

535.175,00

FEDER

321.105,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

RUI MANUEL DA CONCEIÇÃO - RMC LDA

RMC - Inovação Produtiva

--

439.000,00

FEDER

263.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

DIAMANTINO BRAS FRANCO LDA

DLenaMP - Differentiation of LENA Mortars Production through
Upstream Value Integration and Technology and Composition
Innovations

--

533.846,80

FEDER

320.308,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

LANÇA ENCANTO LDA

BellaCucina

--

1.304.200,00

FEDER

782.520,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/13

2017/07/12

Portugal

79%

NECKMOLDE - MOLDES E ACESSÓRIOS PARA A
INDÚSTRIA DO VIDRO DE EMBALAGEM LDA

NECKMOLDE - GROWING2INNOVATION

--

700.930,00

FEDER

490.651,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/05/31

Portugal

79%

IBERGRAN - INDÚSTRIA DE EXPLORAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS LDA

Novo produto-Novos mercados

--

625.600,00

FEDER

437.920,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/15

2017/04/02

Portugal

79%

SORGILA - SOCIEDADE DE ARGILAS S.A.

Aumento da capacidade de um estabeleicmento existente e aposta
-na diversificação de segmentos de mercado

1.849.028,00

FEDER

1.109.416,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2017/12/31

Portugal

79%

CONTROLPOM - SERVIÇOS E CONTROLO DE
QUALIDADE LDA

Criação da nova unidade de produção com início de linha de
enchimento de pós e linha de retractilados

--

179.988,75

FEDER

107.993,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/15

2017/06/30

Portugal

79%

COZINHAS MICRA, S.A.

Compra de novas máquinas CNC de forma a melhorar a capacidade
-produtiva da empresa.

112.500,00

FEDER

67.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

RIBERMOLD LDA

Inov4Riber- Capacidade e Inovação tecnológica

--

1.329.512,11

FEDER

797.707,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

MD FASTOOLING LDA

MD Fastooling - Integrated Moulds Solutions for Automotive
Lighting Components

--

2.977.731,11

FEDER

1.488.865,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

CASA DO CRESPO - FÁBRICA DE DOÇARIA LDA

Casa do Crespo Novo Futuro

--

1.295.051,41

FEDER

906.535,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

BLUEPHARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.

BlueInov - Diferenciação para ganho de competitividade

--

2.903.440,96

FEDER

1.016.204,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

ARTINOX - FÁBRICA METALÚRGICA S.A.

Inovação dos processos e aumento da capacidade produtiva da
ARTINOX

--

699.775,36

FEDER

349.887,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

TENDERNESSCAPACITY - LDA

Tratamento Térmico de Cementação e Soluções Integradas de
Maquinação/cementação

--

2.382.248,77

FEDER

1.667.574,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

J. C. S. - OLARIA LOUÇAS REGIONAIS E DECORATIVAS Automatização da linha de produção de loiças decorativas e
LDA
criação de marca própria internacional de elevada qualidade

--

835.200,00

FEDER

501.120,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

CERIART-CERÂMICA ARTÍSTICA S.A.

Aumento de capacidade por novo processo de produção de forma
-automatizada, a nível industrial

1.580.706,50

FEDER

790.353,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/31

2017/12/30

Portugal

79%

SOPAIS - COMPONENTES METÁLICOS LDA

Sopais 2020

--

641.065,00

FEDER

384.639,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/30

2018/03/30

Portugal

79%

VIDROMECÂNICA - METALOMECÂNICA VIDREIRA
LIMITADA

Vidromecânica XXI: Liderança Tecnológica

--

1.301.054,40

FEDER

650.527,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2017/07/01

Portugal

79%

ACTIVE SPACE TECHNOLOGIES - ACTIVIDADES
AEROESPACIAIS, S.A.

Space Mechatronics

--

480.400,00

FEDER

288.540,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

PERFITEC - REVESTIMENTOS METALICOS E
PERFILADOS LDA

Inovação, competitividade e expansão internacional por via da
diversificação da produção

--

1.458.600,00

FEDER

729.300,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/21

2017/04/01

Portugal

79%

CLÍNICA DE CERTOMA - CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA Aumento da Capacidade da Clínica de Cértoma: Criação de Sala de
-DE ANADIA LDA
Cirurgia e Aquisição de Equipamentos de Alta Tecnologia

411.780,07

FEDER

247.068,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

CARPIMODERNA - CARPINTARIA MECÂNICA, DE
DECORAÇÃO E FERRAGENS LDA

--

895.753,00

FEDER

627.027,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

CASAS DA SENHORA DA ESTRELA - TURISMO RURAL,
Burel Manteigas Panorama Hotel 5*
LDA

--

2.085.894,17

FEDER

1.564.420,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

TOMI WORLD LDA

TOMI WORLD - INOVAÇÃO PRODUTIVA

--

1.636.099,20

FEDER

1.145.269,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

PALCENTRO - PALETES DO CENTRO LDA

Inovação e reciclagem de paletes por uma politica sustentável

--

412.582,66

FEDER

247.549,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2017/02/22

Portugal

79%

SOCIEDADE DE AZEITE E DESTILARIA DIAS LDA

Investimento na Inovação/Diferenciação

--

1.917.240,35

FEDER

1.437.930,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/03/31

Portugal

79%

VERISTEEL, S.A.

Capacitação produtiva para conceção e oferta de soluções
especializadas em maquinaria e equipamentos industriais

--

167.000,00

FEDER

100.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/07

2018/03/31

Portugal

79%

SINEPOWER - SOCIEDADE DE CONSULTORIA E
PROJECTOS DE ENGENHARIA ELECTRÓNICA LDA

Impulso da capacidades produtiva

--

136.179,10

FEDER

81.707,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/30

Portugal

79%

NEXXPRO - FÁBRICA DE CAPACETES, S.A.

Nexxpro Speed - Reforço do posicionamento competitivo
internacional

--

1.753.895,47

FEDER

876.947,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/10

2017/11/09

Portugal

79%

TECNIFREZA - INDÚSTRIA DE MOLDES S.A.

ITMM - Innovative Trimaterial Micro Molding

--

1.756.203,54

FEDER

878.101,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2016/10/31

Portugal

79%

NCD - NATURAL COMPANHIA DETERGENTES FABRICAÇÃO E COMERIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE NCD Natural - À conquista do mercado ibérico
LIMPEZA LDA

--

1.749.456,47

FEDER

1.049.673,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

MOP - MOLDES PRECISÃO, LDA

MOPINOV

--

2.255.220,00

FEDER

1.127.610,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

VIEIRA ALVES - METALOMECÂNICA S.A.

Aquisição de meios produtivos para competir em novos negócios
com base em componentes metálicos de alta precisão.

--

1.841.784,00

FEDER

920.892,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2016/09/30

Portugal

79%

SABRIL - SOCIEDADE DE AREIAS E BRITAS LDA

Aumento da capacidade produtiva da Sabril com vista à produção,
-de forma sustentável, de novos produtos de valor acrescentado

1.373.700,00

FEDER

824.220,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/30

2018/02/26

Portugal

79%

PLAFAM-PLANEAMENTO E FABRICAÇÃO DE MOLDES
PLAFAM 2019 - Investir, Crescer e Competir
LDA

--

1.402.280,58

FEDER

981.596,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/02

2017/09/30

Portugal

79%

ECOCIL - UNIPESSOAL LDA

ECO-INNOVATION

--

1.080.000,00

FEDER

648.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

79%

MPR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FABRICO DE
MOLDES LDA

MPR MILLING INNOVATION 2020

--

881.250,00

FEDER

528.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/10

2017/12/31

Portugal

79%

JOÃO PAULO DELGADO, UNIPESSOAL LDA

INOVJPD

--

605.500,00

FEDER

363.300,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

79%

USINAGE II - AÇOS E INDÚSTRIAS, LDA

MOULD STRUCTURE INNOVATION 2020 ? ?MSI 2020?

--

1.198.000,00

FEDER

718.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/28

2017/12/31

Portugal

79%

A. J. MOLDES - MOLDES PARA MATÉRIAS PLÁSTICAS
AJ MOLDES - Inovação Produtiva
LDA

--

441.500,00

FEDER

264.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/29

2017/12/31

Portugal

79%

EROSOMOLDE - EROSÃO E FABRICO DE MOLDES
LDA

--

1.140.000,00

FEDER

684.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/15

2017/12/31

Portugal

CARPIMODERNA | NOVA UNIDADE INDUSTRIAL

EROSOMOLDE - Inovação Produtiva
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-017367

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017379

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017382

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017425

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017438

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017443

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017447

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017464

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017500

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017512

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017518

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017520

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017522

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017527

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017550

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017551

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017563

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017581

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-017835

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018037

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018055

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018067

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018138

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018141

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018142

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018173

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018176

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018177

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018197

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018211

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018216

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018238

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018247

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018253

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018257

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018258

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018262

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018266

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018268

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018274

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018278

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018283

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018286

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

SEP, SANCHO - EQUIPAMENTOS PECUÁRIOS E
CONSTRUÇÃO, S.A.

Aumento da eficiência produtiva de componentes e construção
mecânica e novos processos/produtos para construção civil

--

696.729,53

FEDER

418.037,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/06

2017/12/31

Portugal

79%

SELFAB - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
LDA

SELFAB, Inovação e Fabricação de Estruturas e Acessórios

--

643.530,00

FEDER

450.471,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

PLASGLASS - MOULDS FOR THE PLASTICS & GLASS
INDUSTRY LDA

UP_MOLDS PLASGLASS

--

2.650.100,00

FEDER

1.590.060,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

79%

PRISMOLDE - MOLDES E PLÁSTICOS LDA

Conceção e Produção de Soluções Poliméricas MultiMaterial e
MultiComponente

--

2.221.467,27

FEDER

1.555.027,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/22

2018/05/21

Portugal

79%

SEVLAIRES-PLASTICOS LDA

SEVLAIRES - INOV16

--

2.130.692,56

FEDER

1.278.415,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/25

2017/12/31

Portugal

79%

MBM - METALÚRGICA BRIOSA DA MACEIRA , LDA

Pórtico Móvel Automotor ? PMA

--

2.275.000,00

FEDER

1.365.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

79%

SPORVIL-SOCIEDADE DE PORCELANAS LDA

Aumento da Capacidade Produtiva atraves da Inovação de
Processos

--

392.753,00

FEDER

235.651,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/29

2018/02/27

Portugal

79%

LICORES SERRANO, LDA

Reposicionamento Competitivo no Mercado dos Produtos Premium --

153.624,18

FEDER

107.536,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

79%

NVA TECHNOLOGY, LDA

NVATEC - Novos mercados e inovação de produto ao serviço dos
clientes

--

323.446,62

FEDER

194.067,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/06

2016/12/31

Portugal

79%

KINYA SOLUTIONS, LDA

Criação do 1º estabelecimento em Portugal de produção de
painéis alveolares de policarbonato e acessórios

--

1.243.385,00

FEDER

870.369,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/31

2018/03/30

Portugal

79%

ILHAPLAST-SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE
PLÁSTICOS, S.A.

Desenvolvimento de Novos Produtos para Diversificação de

--

505.992,30

FEDER

303.595,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/09

2018/03/08

Portugal

79%

A. SILVA MATOS - METALOMECÂNICA S.A.

Projeto de Inovação da A Silva Matos Metalomecânica

--

698.375,91

FEDER

419.025,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/09

2018/03/08

Portugal

79%

CERAGNI, LDA

CERAGNI - Inovação e Crescimento Estratégico

--

1.164.500,00

FEDER

815.150,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/08

2017/12/31

Portugal

79%

ESPELHOS DO LIZ-VIDRARIA E BISELAGEM LDA

Soluções Temperado Low E/Green Building e Eficiência produtiva

--

2.503.875,00

FEDER

1.752.712,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/10

2018/03/09

Portugal

79%

IMV - METALOMECÂNICA VIDREIRA LDA

Alargamento de Capacidades Avançadas de Desenvolvimento e
Produção de Linhas Automatizadas de Revestimento Anti UV para
Setor Automóvel

--

642.413,84

FEDER

385.448,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/10

2018/03/09

Portugal

79%

CENTRIMPEX, UNIPESSOAL LDA

CENTRIMPEX - Diversificação da gama de produtos

--

198.975,45

FEDER

119.385,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/14

2017/12/13

Portugal

79%

C&A CHAMA, LDA

Criação de Unidade Industrial

--

948.066,50

FEDER

663.646,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

79%

OLANO LOGÍSTICA DE FRIO LDA

Acomodar o crescimento da crescente procura dirigida à empresa
com mais inovação

--

2.243.497,54

FEDER

1.570.448,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/12

2016/10/31

Portugal

79%

INNERE RUI VIEGAS - SISTEMAS DE DIVISORIAS
UNIPESSOAL LDA

DIVIN ? Inovação de produto em novos sistemas de DIVisórias
baseadas num novo conceito, IN.

--

249.950,00

FEDER

149.970,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/22

2018/03/31

Portugal

79%

NUEUG - SOCIEDADE DE MOBILIÁRIO, IMÓVEIS E
CARPINTARIA, LDA

Aumento da capacidade produtiva recorrendo a tecnologia de
ponta, potenciando a sua presença no mercado internacional

--

483.500,00

FEDER

290.100,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/30

Portugal

79%

JV MOLDES - FABRICO DE MOLDES, UNIPESSOAL,
LDA

Conceção e Desenvolvimento de moldes metálicos para
componentes médicos biocompatíveis

--

546.050,00

FEDER

327.630,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

79%

GEOMETRIA DO MÓVEL - FABRICAÇÃO DE
MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL LDA

Reforço da capacitação empresarial da GEOMETRIA DO MÓVEL
-com recurso a investimentos imateriais na área da competitividade

160.653,63

FEDER

72.294,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/05

2018/09/03

Portugal

79%

CONFECÇÕES LANÇA, LDA

Competividade e Inovação - Preparar o Futuro

--

346.122,00

FEDER

207.673,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/24

2018/05/31

Portugal

79%

JOÃO R.MATOS S.A.

Inovação Produtiva- Crescimento para Novos Mercados através da
-Inovação Tecnológica a vários Níveis

80.200,00

FEDER

40.100,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

AZURMETAL - METALURGICA AZURARA LDA

Inovar para crescer

--

741.594,50

FEDER

519.116,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/22

2018/11/23

Portugal

79%

PTM MOLDES , LDA

Mais tecnologia, mais competitividade

--

871.063,00

FEDER

609.744,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/30

2018/03/31

Portugal

79%

ALFILPEDRA - SOCIEDADE EXTRACTIVA E
TRANSFORMADORA DE PEDRA, UNIPESSOAL LDA

Aumento de Capacidade e Valorização de Subprodutos por
Granulometria e Cor da Pedra Portuguesa

--

1.028.100,00

FEDER

616.860,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

SISTEC - TECNOLOGIA DE MOLDAÇÃO DE PLÁSTICOS Aumento da capacidade produtiva da SISTEC, S.A recorrendo a
S.A.
incremento tecnológico no seu processo

--

827.524,00

FEDER

496.514,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/04

2018/06/30

Portugal

79%

TIS - TECHNOLOGICAL AND INTELLIGENT SYSTEMS,
LDA

TIS Aeronautical Investiment

--

567.390,00

FEDER

397.173,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

SILDOOR - INDÚSTRIA DE MÓVEIS, S.A.

SCC- SILKITCHEN CLEVER CONCEPT

--

1.270.277,68

FEDER

889.194,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/15

2017/03/16

Portugal

79%

FIG - FÁBRICA DE PLÁSTICOS LDA

FIG4FUTURE

--

833.500,00

FEDER

500.100,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

MPTool2016 - Fabricação de moldes para moldação de compósitos
MP TOOL - ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES, termoplásticos por termoformação seguida de sobre-injeção com
-LDA
integração funcional para redução de peso em peças estruturais
para automóve

2.724.000,00

FEDER

1.362.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

79%

NUTRE - INDUSTRIAS ALIMENTARES, S.A.

Sojagurte - Inovação de Produto

1.091.500,00

FEDER

654.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

J. L. SANTOS LDA

INTENSIFICAÇÃO TECNICA E TECNOLÓGICA DE ORIENTAÇÃO PARA
-O MERCADO GLOBAL

465.768,00

FEDER

279.460,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

NUTRIVA - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR,
NUTRIVA INDUSTRIAL 2020
LDA

--

2.175.350,00

FEDER

1.631.512,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

79%

NUTRINOVA - NUTRIÇÃO ANIMAL, S.A.

NUTRINOVA | INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E MARKETING

--

171.799,63

FEDER

77.309,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/29

2018/03/28

Portugal

79%

ALENMOT - METALÚRGICA, S.A.

in.PRODUCTION

--

1.875.447,92

FEDER

937.723,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

R.M.P.Z. - ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS, LDA

Alteração global RMPZ

--

917.726,88

FEDER

642.408,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/31

2017/11/30

Portugal

79%

PSG STONE, S.A.

Valorização da pedra natural: pintura e texturização

--

1.161.610,00

FEDER

813.127,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

CANDELAR-CANDEEIROS E DECORAÇÕES PARA O
LAR LDA

Inovação produtiva na construção de expositores metálicos e
outros componentes metálicos para a indústria

--

767.300,00

FEDER

537.110,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/03/31

Portugal

79%

CENYCET - CENOGRAFIA E ARTES PLÁSTICAS LDA

Aumento da capacidade produtiva da CENYCET ? Cenografia e
Artes Plásticas, Lda. dotando-a de equipamentos que permitam
diversificar e aumentar a capacidade de produção.

--

581.728,26

FEDER

349.036,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

WELLCET - DECOR, S.A.

Criação de um parque de máquinas para a Wellcet ? Construção e
montagem de cenários, S.A

--

311.022,00

FEDER

186.613,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

INPROM - INDÚSTRIA PRODUTORA DE MOLDES LDA Inovação Inprom

--

499.730,00

FEDER

299.838,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

--
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-018301

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018302

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018303

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018311

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018320

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018342

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018344

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018352

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018416

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018423

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018428

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018430

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018440

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018451

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018457

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018460

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018463

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018466

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018509

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018510

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018519

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018537

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018538

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018544

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018567

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018580

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018587

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018592

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018598

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018601

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018605

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018610

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018619

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018652

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018655

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018659

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018723

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018751

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018759

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018778

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018815

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018821

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

NOMINALPLAS LDA

HIGH-PRECISION MANUFACURING (?H-PM?)

--

975.000,00

FEDER

585.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

3DTECH - PRODUÇÃO, OPTIMIZAÇÃO E
REENGENHARIA LDA

3DTech2016 - Moldes para micro dispositivos biomédicos com
capacidades osteointegradoras por µPiM

--

1.719.500,00

FEDER

859.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

CONFEITARIA VALE LDA

CONFEITARIA, Qualifica Corações

--

68.700,00

FEDER

30.915,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

PROLIPET, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

PROLINOVATION

--

1.150.000,00

FEDER

690.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

LUÍS RICARDO FAUSTINO, UNIPESSOAL LDA

Conceção e produção de Perfis e Construções Metálicas, standard
e não standard

--

1.481.540,00

FEDER

1.037.078,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

FLOW STRATEGY, LDA

Desenvolvimento do FlowGest

--

422.139,00

FEDER

253.283,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/06

2018/01/31

Portugal

79%

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA QUINTA DO Criação de Casas de Campo e Serviços de Animação Turística no
COLMEAL, LDA
empreendimento Colmeal Countryside Hotel.

--

476.183,27

FEDER

357.137,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

BAQUELITE LIZ S.A.

Aumento da capacidade instalada através incremento tecnológico
-do processo produtivo para aposta no acréscimo das exportações

711.100,00

FEDER

355.550,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/02

2018/07/30

Portugal

79%

STAROTEIS - SOCIEDADE HOTELEIRA, S.A.

Recuperação da Unidade e Posicionamento em nichos de mercado
-muito específicos

1.420.169,50

FEDER

852.101,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2017/06/30

Portugal

79%

ARTES GRÁFICAS LITO SATENSE, LIMITADA

Rotulagem e Etiquetagem em Bobines

--

1.612.611,00

FEDER

1.128.827,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

RAILINOX - ACESSORIOS, LDA

Novos tubos inox para guarda-corpos modulares

--

372.530,52

FEDER

223.518,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/15

2018/04/17

Portugal

79%

SYSTEEL, LDA

New Systeel

--

2.852.850,00

FEDER

2.139.637,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

CARMO S.A.

Inovação da produção de perfis metálicos

--

633.205,00

FEDER

443.243,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

79%

SILACO - NATURAL STONES LDA

Aumento da capacidade produtiva da Silaco

--

763.281,80

FEDER

457.969,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

SIRE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE REFRIGERAÇÃO
LDA

Criação de uma Nova Unidade Produtiva

--

215.983,40

FEDER

129.590,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/15

2017/12/31

Portugal

79%

VIPREMI - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS EM BETÃO
LDA

Projeto - Exportar Mais

--

392.779,35

FEDER

235.667,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/05

2017/11/04

Portugal

79%

AP3J - ENGENHARIA, LDA

Extração e transformação de granito pela criação de um novo
estabelecimento tecnologicamente capacitado

--

2.303.930,00

FEDER

1.382.358,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

CARVALHEIRA, BASTOS, LDA

INOVACARVALHEIRA é um projeto de investimento focado
principalmente na (1) área produtiva, mas que inclui uma
-componente de (2) engenharia de produto e processo, outra de (3)
marketing e (4) formação.

185.450,00

FEDER

129.815,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/03/31

Portugal

79%

VINOMATOS LDA

Aumento de capacidade produtiva de equipamentos agrícolas

301.400,00

FEDER

180.840,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

RECLAMIT - PUBLICIDADE LDA

343.007,94

FEDER

205.804,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/07/30

Portugal

79%

CORTIMÓVEIS - COMERCIALIZAÇÃO E FABRICAÇÃO
DE MÓVEIS LDA

507.950,00

FEDER

304.770,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/27

2018/05/31

Portugal

79%

MADEICENTRO-ESTANCIA E SERRAÇÃO DE
MADEIRAS EXOTICAS LDA

Projeto F - Estratégia de inovação empresarial com base no
aumento da capacidade produtiva já existente

--

221.400,80

FEDER

132.840,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

DIGIBOOK PRODUTOS DIGITAIS, LDA

Inovação no processo produtivo

--

153.950,00

FEDER

107.765,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/31

2016/11/30

Portugal

79%

CISFRA - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA LDA

Produção e apresentação ao mercado das Novas e Inovadoras
Cisternas Aerodinâmicas

--

424.033,00

FEDER

254.419,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/05

2017/12/31

Portugal

79%

MOLIPOREX - MOLDES PORTUGUESES,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.

Moliporex2016 - Moldação por injeção de nanocompósitos
multifuncionais de matriz termoplástica, reforçados com derivados -de grafeno

1.184.500,00

FEDER

592.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

FERRÃO & GUERRA LDA

FG Innovation

--

945.198,81

FEDER

567.119,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

SPEEDTURTLE, LDA

Aquisição de equipamentos para melhoria e inovação da
capacidade produtiva

--

1.018.000,00

FEDER

610.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/08

2018/03/31

Portugal

79%

TSWATERJET LDA

CRESCE TSW

--

660.800,00

FEDER

462.560,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

79%

PINHA-FABRICA DE AQUECIMENTO ELECTRICO LDA Inovação e Crescimento Externalizado da Pinha

--

1.657.377,00

FEDER

994.426,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/13

2018/07/03

Portugal

79%

PRESTIMAC - MOLDES, CUNHOS E CORTANTES LDA

--

1.636.778,98

FEDER

982.067,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

MOLDENE-INDUSTRIA DE MOLDES, LDA

2.041.201,98

FEDER

1.020.600,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

FARPEDRA-EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS LDA

2.170.319,50

FEDER

1.302.191,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

DETRIGO - PADARIA PASTELARIA LDA

Detrigo ? Inovar na tradição

--

620.640,19

FEDER

434.448,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/04

2018/04/03

Portugal

79%

PERFILIS - CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO E PVC LDA

Construção de nova unidade industrial

--

266.000,30

FEDER

186.200,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/04

2017/01/03

Portugal

79%

SETGEMFREE - JOALHARIA, LDA

Inovação tecnológica de joalharia para segmento de alto valor
acrescentado.

--

267.720,00

FEDER

187.404,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

--

239.500,00

FEDER

143.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

--

1.171.399,00

FEDER

702.839,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

435.680,63

FEDER

261.408,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/04

2018/04/03

Portugal

79%

79%

--

Aumento da capacidade produtiva instalada através de
incremento tecnológico no processo produtivo e deslocalização de -unidade produtiva
O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo para
-a produção de produtos semi-maciços, com componentes mais
curvos, mais arro

Inovação dos processos com diversificação da produção da
PRESTIMAC

Inov4inLightTool -Novos produtos para sistemas integrados de
Lighting Automóvel de última geração (Light for Led, oLed & Laser, -Auto. systems)
Lançamento de uma nova gama de produtos, com INOVADORAS
TEXTURAS ao nível do ACABAMENTOS DE SUPERFÍCIE, como forma
-de dar resposta a novos conceitos estéticos e a novas tendências
arquitetónicas e art

Projecto de consolidação nos mercados nacional e internacional
por via do aumento da capacidade instalada e introdução de
PORSEG - MADEIRAS, LDA
processo tecnológico inovador para o desenvolvimento de
carpintarias modulares
InoLuxDurum - Inovação em revestimentos de alto desempenho,
TEANDM - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATERIAIS
baseados em tecnologia laser e plasma, para aplicações
S.A.
tribológicas de alto valor acrescentado

79%

VÁRIOS SABORES - PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL LDA

Promoção da competitividade da Vários Sabores, através da
-inovação e aumento da capacidade de resposta ao mercado global

79%

JAMARCOL-ACESSORIOS PARA MOTORIZADAS LDA

Projeto de Inovação JAMARCOL

--

2.102.708,64

FEDER

1.051.354,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

ICEBEL - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL LDA

Icebel - Empresa Global

--

526.786,30

FEDER

263.393,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/06/30

Portugal

79%

PLASTIFOZ - PLÁSTICOS TÉCNICOS E ENGENHARIA
LDA

PASTIFOZ + Criação de nova unidade fabril e requalificação do
processo produtivo

--

444.411,96

FEDER

266.647,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/15

2018/06/14

Portugal

79%

LEGNOKAPS M&C. - CÁPSULAS DE MADEIRA, LDA

Cápsulas inovadoras para segmentos de luxo

--

1.020.500,00

FEDER

714.350,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-018867

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018934

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018936

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018948

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018980

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018989

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-018997

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019002

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019015

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019017

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019018

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019019

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019023

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019037

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019048

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019056

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019084

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019127

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019161

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019174

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019180

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019193

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019203

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019204

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019238

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019247

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019249

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019279

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019298

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019299

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019310

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019314

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019315

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019316

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019332

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019334

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019345

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019346

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019365

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019367

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019374

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019376

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

79%

GENESIS - REMODELAÇÃO E DECORAÇÃO DE
INTERIORES LDA

Inovação fundamental do processo global de produção assente na
introdução das ferramentas CNC, CAD e 3D e na aposta na
-eficiência energética visando o reforço da capacidade empresarial
da GENESIS para

79%

HCARESOL - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE
SAÚDE, LDA

HCARESOL - Nova empresa, eficiente, competitiva e de âmbito
internacional

79%

TACHA-REPRESENTAÇÕES LDA

Novo revestimento/tinta com pigmento de terra, naturais e
inorgânicos, sem qualquer incorporação de sintéticos

79%

BAIRRIMOLDES-FABRICA DE MOLDES CUNHOS E
CORTANTES LDA

79%

FAMETAL-FABRICA PORTUGUESA DE ESTRUTURAS
METALICAS S.A.

79%

GENIALIMPULSO - LDA

79%

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

294.836,00

FEDER

206.385,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/04

2017/11/30

Portugal

--

1.809.397,91

FEDER

1.085.638,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/08

2018/04/07

Portugal

--

409.756,42

FEDER

245.853,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/30

2018/09/29

Portugal

--

1.206.675,00

FEDER

724.005,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

--

514.300,00

FEDER

257.150,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

GENIALINOV

--

310.768,00

FEDER

186.460,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

CARLOS FERREIRA DA SILVA & FILHOS- RECOLHA E
RECICLAGEM DE PAPEIS E PLASTICOS LDA

Pompeu 3.0

--

515.000,00

FEDER

309.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

79%

CARVOPRATAS, LDA

carvão vegetal (normal e biológico) certificado pelas normas
internacionais FCS e PEFC em embalagens de 3kgs

--

1.190.389,61

FEDER

714.233,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

SIROCO-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ROBOTICA E
CONTROLO S.A.

Siroco 4.0 - Nova Geração na Produção de Equipamentos
Industriais

--

308.796,76

FEDER

185.278,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

79%

ORIGENS LENDÁRIAS ACTIVIDADES HOTELEIRAS S.A. CERCA DESIGN VILLAS - COUNTRY LIFESTYLE EXPERIENCE

--

390.197,77

FEDER

292.648,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/04

2017/06/30

Portugal

79%

ISOLPORTA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA

Inovação de produtos Isolporta

--

1.005.817,05

FEDER

603.490,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

NOCAL-FAIANÇAS DE ALCOBAÇA LDA

Novas gamas de produtos referentes a peças de maiores
dimensões e mais complexas e peças com incorporação de
pigmentos de ouro (para o segmento de luxo)

--

510.960,00

FEDER

357.672,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

UEPRO - ENGENHARIA DE MOLDES, EXPORTAÇÃO E Estabelecimento para desenvolvimento e produção de peças de
IMPORTAÇÃO LDA
injeção em PEEK para o setor aeronáutico

--

1.114.825,00

FEDER

668.895,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

F.M.P - FLY MECÂNICA DE PRECISÃO, LDA

Diversificação da produção pelo aumento das possibilidades
técnicas de fabrico

--

86.465,00

FEDER

60.525,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/30

2017/12/31

Portugal

79%

FERREIRINHOS - CONSTRUÇÕES METÁLICAS S.A.

Projeto de inovação da FERREIRINHOS

--

646.534,00

FEDER

387.920,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

MOLDIJECT, LDA

Fabrico de moldes de alta precisão e aumento de capacidade
produtiva para internacionalização

--

946.620,30

FEDER

662.634,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/07/31

Portugal

79%

PERFILKIT LDA

4 novas linhas de produção do perfil LSF

--

1.184.008,00

FEDER

710.404,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

VALENTE & RIBEIRO LDA

Inovação VR

--

1.315.430,00

FEDER

789.258,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/08

2018/04/01

Portugal

79%

ADICO-ADELINO DIAS COSTA-MOBILIÁRIO
METÁLICO LDA

INOV ADICO - Eficiência Operacional, Novos Produtos e Novos
Mercados

--

529.176,00

FEDER

264.588,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/24

2018/02/28

Portugal

79%

IVENTIX LDA

Linha de tubos de aço inoxidável para chaminés e ventilação

--

419.443,00

FEDER

251.665,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

SOBMEDIDA - INDÚSTRIA E CONFEÇÃO DE MODA
PRAIA E FITINESS LDA

Inovação e Desenvolvimento de Vestuário com elevados fatores de
-tecnicicidade

1.226.088,00

FEDER

858.261,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

NATURDERMO LDA

Naturdermo Inovação de Produto

--

435.500,00

FEDER

261.300,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/07/01

Portugal

79%

VALBOPAN-FIBRAS DE MADEIRA, S.A.

Mais Valchromat - Novas tecnologias para diversificação do
produto

--

1.346.500,00

FEDER

673.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

79%

INDUSSTOCK - EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA
Indusstock - Nova unidade produtiva
LDA

--

161.750,73

FEDER

97.050,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/11

2018/04/10

Portugal

79%

INDUSTRIA DE MARCENARIA DE ARTE DE
MARTINS,SOARES & FILHOS LDA

MSF - Inovação Produtiva

--

239.917,00

FEDER

143.950,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

VECOURBANDESIGN, UNIPESSOAL LDA

Investimento no aumento da capacidade produtiva e
competitividade da empresa

--

1.262.446,82

FEDER

883.712,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/07/30

Portugal

79%

SACOPLEX - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LDA

Sacoplex - Aumento da Capacidade e Eficiência Produtiva

--

664.885,76

FEDER

465.420,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/02

2018/03/31

Portugal

79%

LANIFATO II, CONFECÇÕES LDA

Nova nave industrial

--

558.231,15

FEDER

418.673,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/05

2018/06/30

Portugal

79%

DRILIMOLDE, UNIPESSOAL LDA

MOLDcomp - Fabricação Completa de Moldes

--

1.367.470,87

FEDER

820.482,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

RESEARCHPACK LDA

Especialização da capacidade produtiva

--

334.391,08

FEDER

234.073,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/05

2017/12/31

Portugal

79%

VERAMOLDE - INDÚSTRIA DE MOLDES LDA

Capacidades avançadas para conceção e fabrico de moldes
técnicos para a produção de microcomponentes para sistemas de
iluminação automóvel.

--

1.236.260,00

FEDER

865.382,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

79%

TECNOSECE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA

Soluções técnicas metálicas com tratamento de superfícies
segundo Qualisteelcoat

--

577.769,23

FEDER

404.438,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

INDUMEL - EMBALAGENS, UNIPESSOAL LDA

Inovação do Processo Produtivo, Qualidade e Organização interna
para uma maior competitividade

--

2.615.274,49

FEDER

1.569.164,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/22

2018/04/30

Portugal

79%

TECNIJUSTA - AJUSTAMENTOS E MOLDES PARA
PLÁSTICOS, UNIPESSOAL, LDA

Innovate for Evolution 2020 - IfE2020

--

2.292.000,00

FEDER

1.375.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

79%

KMS - MATERIAIS TÉCNICOS, LDA

Industrialização da KMS

--

2.328.100,00

FEDER

1.164.050,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/06

2018/03/31

Portugal

79%

GRESART - CERÂMICA INDUSTRIAL S.A.

GRESART ? EFICIÊNCIA E INOVAÇÃO PRODUTIVA

--

1.256.000,00

FEDER

753.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/07

2018/03/30

Portugal

79%

BORMAT - ESTRUTURAS PARA MOLDES LDA

BORMAT ? INNOVATION FOR THE FUTURE 2020 ? ?BIFTF 2020?

--

1.210.500,00

FEDER

726.300,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

AVELFABRICS, S.A.

Inovação de produto através da fusão de fibras têxteis

--

2.867.000,00

FEDER

2.150.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/07

2018/04/06

Portugal

79%

BAÍA DOS TERRAÇOS - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, UNIPESSOAL LDA

Hotel Concha

--

701.264,00

FEDER

490.884,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/07

2016/12/31

Portugal

79%

UNLIMITED PERSPECTIVE PORTUGAL, S.A.

Caixilharias Minimalistas UNLIMITED PERSPECTIVE

--

563.665,24

FEDER

338.199,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/08

2018/07/07

Portugal

79%

TEMAHOME, S.A.

TemaHome - Inovação Produtiva e Lançamento de Novos Produtos --

731.959,53

FEDER

365.979,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

LINHAMBIENTE S.A.

LA VISAO 2020

577.600,00

FEDER

404.320,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/08

2017/12/31

Portugal

Ferramentas especiais acima do atravancamento dimensional de
1500x3000 (mm), para o processamento de ligas HSS/UHSS, no
patamar plástico acima de 750 MPa
Promover o alargamento da cadeia de valor, reforçando a
competitividade empresarial através da inovação tecnológica
(produto e processo) com vista à obtenção de produtos
inovadores, transacionáveis e

--
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-019383

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019390

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019394

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019404

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019406

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019415

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019417

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019421

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019458

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019459

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019463

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019464

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019482

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019483

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019484

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019521

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019526

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019538

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019543

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019545

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019552

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019555

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019564

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019566

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019569

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019571

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019575

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019581

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019582

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019625

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019632

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019650

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019654

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019658

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019669

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019685

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019781

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019816

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019844

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019846

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-019883

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-019971

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-019979

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

79%

CHAFARIZ COMERCIAL - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

79%

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

--

2.035.142,00

FEDER

1.017.571,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

PROPECUÁRIA-VETERINÁRIA E FARMACÊUTICA LDA Armazém Inteligente 4.0

--

815.555,52

FEDER

570.888,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/11

2018/03/31

Portugal

79%

IT-MILL, LDA

SMART Milling

--

1.172.500,00

FEDER

703.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

GO OUTDOOR, LDA

FLOEMA: Implementação de Processo de Gravação Laser para
Sinalética Turística

--

142.375,00

FEDER

85.425,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/06

2017/12/31

Portugal

79%

CATTIVA - TRUCKS, LDA

Desenvolvimento e produção de plataforma automatizada de
ajuste em atrelados extensíveis para transporte de contentores
marítimos

--

759.769,23

FEDER

531.838,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

MERCANTLIS - CONSTRUÇÕES LDA

Capacidades avançadas na conceção e produção de fachadas
ventiladas

--

578.481,66

FEDER

404.937,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

SOFAMÓVEL-SOCIEDADE DE FABRICAÇÃO DE
MÓVEIS E MADEIRA LDA

NicePeople DECOR

--

852.126,00

FEDER

596.488,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/08/31

Portugal

79%

AC PARTNERS, LDA

Nova unidade Industrial. Integração

--

472.702,28

FEDER

330.891,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/10

2018/06/30

Portugal

79%

BEYONDLEAVES - LDA

STT - SUBENSHI TRENDY TASTING

--

525.593,70

FEDER

394.195,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/06

2017/03/31

Portugal

79%

LAREIARTE - ARTE EM FABRICO LAREIRAS LDA

INOVAÇÃO LAREIARTE - Alteração fundamental no processo de
produção

--

231.511,29

FEDER

138.906,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/30

2017/12/31

Portugal

79%

SERRIALU - SERRALHARIA CIVIL LDA

Reforçar capacidade produtiva com novas técnicas e equipamentos
-que apoiem a atividade internacional

949.840,00

FEDER

712.380,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/16

2018/11/15

Portugal

79%

MARSEFAL-MARMORES SERRADOS DE FATIMA LDA Fatima Stones - diferenciação e oferta

--

2.787.990,00

FEDER

1.672.794,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/15

2018/03/31

Portugal

79%

CLIPER CERÂMICA, S.A.

Implementação de processos avançados de produção para peças
com novos designs e grandes dimensões e para o aumento da
eficiência do processo

--

1.095.685,07

FEDER

547.842,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/08

2018/04/07

Portugal

79%

MAXIVIDRO - TRANSFORMADORES E
DISTRIBUIDORES DE VIDRO S.A.

MaxiVidro - Unidade Industrial 2

--

2.451.305,01

FEDER

1.470.783,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/08

2018/04/07

Portugal

79%

MOODOPTIC, S.A.

MOODOPTIC 3D ? IMPRESSÃO DE ARMAÇÕES E ÓCULOS A 3D

--

322.000,00

FEDER

193.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/07

2018/03/31

Portugal

79%

BORRALHO & MATOS LDA

Inovação, Crecimento, Diferenciação e Internacionalização pela
aposta em fatores de inovação tecnológica, de produto,
organizacional e Marketing.

--

412.203,22

FEDER

288.542,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/27

2017/12/25

Portugal

79%

EDUCOACH, S.A.

Educoach

--

217.933,73

FEDER

152.553,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/31

2018/09/30

Portugal

79%

AZULEJIBERICA-COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LDA

Inovação de Produto - Aumento Cadeia de Valor e Valor
Acrescentado

--

762.463,23

FEDER

571.847,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

79%

INDUSTRIAL LABORUM IBÉRICA, S.A.

Alteração Processo Produção ILI

--

2.016.620,69

FEDER

1.209.972,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/07

2018/04/01

Portugal

79%

ITECMO - INDÚSTRIA DE FABRICAÇÃO DE MOLDES
LDA

ELECTRONIC MOULD ART 2020 ? ?EMA 2020?

--

1.136.570,00

FEDER

681.942,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

GALSUP - TRATAMENTOS GALVÂNICOS DE
SUPERFÍCIES LDA

Linha de Zincagem Automática por Tambor nº 5

--

536.049,14

FEDER

321.629,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

SINDUTEX-SOCIEDADE INDUSTRIAL CONFECÇÕES
LDA

Conquista de novos segmentos de mercado - Made to Measure

--

651.083,95

FEDER

325.541,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/11

2017/12/31

Portugal

79%

TECFIL - TÉCNICA FABRICO DE FIOS, S.A.

GREENFIL

--

2.121.500,00

FEDER

1.060.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

PROM BEAUTY, LDA

Grow to Success

--

621.458,08

FEDER

372.874,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/14

2018/01/06

Portugal

79%

CBI 2 TAILORING, LDA

Criação de novo estabelecimento para a atividade de Alfaiataria
Industrial e internacionalização

--

1.327.600,00

FEDER

929.320,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/18

2018/03/30

Portugal

79%

NAUTIMATEUS , UNIPESSOAL LDA

Projecto de diversão turística para Ferreira do Zêzêre

--

256.957,96

FEDER

179.870,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/08/29

Portugal

79%

DARDO - FÁBRICA DE FERRAGENS LDA

DARDO INOVAÇÃO 2020

--

990.900,00

FEDER

693.630,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

LABINOX - EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Lixaqua - Soluções específicas para recolha e análise águas
LDA

--

315.550,00

FEDER

220.885,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/04/02

Portugal

79%

JOSÉ JACINTO RAMALHO & FILHOS LDA

Kaisen blitz

--

243.240,63

FEDER

145.944,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/11

2018/03/31

Portugal

79%

VALART, LDA

Aumento e otimização da capacidade instalada com incremento da
-produção transacionável

1.582.655,28

FEDER

949.593,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/11

2018/03/31

Portugal

79%

JAEXISTE - INDÚSTRIA DE TORNEARIA AUTOMÁTICA
Jaexiste ? Estratégia Diversificada
LDA

--

1.177.210,00

FEDER

706.326,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

LAMIDECO LDA

INOVATEC

--

369.100,00

FEDER

221.460,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/04/02

Portugal

79%

I.T.L.-INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA

Urban Art Camping

--

1.551.734,52

FEDER

1.086.214,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2017/08/31

Portugal

79%

MIRALAGO, S.A.

Miralago Inovação Produtiva

--

1.795.850,00

FEDER

897.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/06/30

Portugal

79%

FORMTEC - SERVIÇOS INDUSTRIAIS, LDA

FORMTEC - INOVAÇÃO2020

--

937.000,00

FEDER

562.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

SALEFORALG UNIPESSOAL LDA

INOVAÇÂO PRODUTIVA Saleforalg

--

872.500,00

FEDER

523.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

INCREDIBLE VANGUARD LDA

Tecnologias Inovadoras a Nível Mundial Aplicadas à Saúde

--

694.905,00

FEDER

312.707,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

PARCIGRAF - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
PRODUTOS DE ARTES GRÁFICAS LDA

Incremento das vantagens competitivas da PARCIGRAF a nivel
Internacional recorrendo á inovação organizacional e Maketing

--

116.550,00

FEDER

52.447,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

79%

PLANIFUSO - CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE
IMÓVEIS LDA

PLANIFUSO- Aposta na Inovação Organizacional e de Marketing
para potenciar novas áreas de negócio no mercado externo

--

160.466,95

FEDER

72.210,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

79%

GRÁFICA ABREU & SIMÕES LDA

Incremento da competitividade da GRÁFICA e da marca RITTA MAKE A DIFERENT DAY, tendo em vista a internacionalização.

--

89.790,00

FEDER

40.405,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

79%

SOBMEDIDA - INDÚSTRIA E CONFEÇÃO DE MODA
PRAIA E FITINESS LDA

Qualificação e Organização Gestionária da Sobmedida

--

122.385,50

FEDER

55.073,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

--

146.171,39

FEDER

65.777,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/30

2018/05/29

Portugal

--

167.905,00

FEDER

75.557,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Chafariz - Inovação Produtiva

79%

F.J.N. - FABRICO DE MOLDES DE PRECISÃO LDA

Reforço da competitividade da FJN através da Implementação e
certificação do SGQ, Contratação de Quadros Técnicos
Qualificados e integração de TICs com vista à melhoria das
capacidades de gestão e org

79%

CLASSIC BELMONTE SHOES, UNIPESSOAL LDA

Qualificação Classic Belmonte Shoes

173

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-019990

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020039

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020101

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020167

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020187

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020193

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020208

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020229

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020248

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020287

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020292

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020296

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020325

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020353

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020373

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020422

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020430

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020458

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020473

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020509

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020576

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020582

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020618

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020619

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020674

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020683

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020688

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020754

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020764

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020878

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020934

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020948

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-020962

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021022

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021035

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021067

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021124

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021127

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021149

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021234

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021241

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021252

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

DAGOFORM - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO
METÁLICA LDA

Dagoform Qualifica

--

46.000,00

FEDER

20.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/31

2018/05/22

Portugal

79%

BELORA II - Indústria, Lda

Projeto de Qualificação da Belora

--

184.547,50

FEDER

83.046,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

BALESTRAND - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global e incremento
da capacitação e qualificação da empresa, mediante a oferta de
-inovadores produtos farmacêuticos, nomeadamente:
Antimicrobianos e cicatri

172.179,38

FEDER

77.480,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

79%

FOZPOST - ENTREGAS E RECOLHAS DE
ENCOMENDAS LDA

Aposta na inovação organizacional e marketing para reforço da
internacionalização da FOZPOST

--

118.165,00

FEDER

53.174,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/06

2019/02/04

Portugal

79%

CAVEDIGITAL - CONSULTADORIA E SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS LDA

CAVEDIGITAL BOARD MEETING - Aposta na Qualificação

--

265.647,50

FEDER

119.541,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

MECANO-TECNICA LDA

Projeto de Qualificação da METEC

--

45.950,00

FEDER

20.677,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/26

2019/04/25

Portugal

79%

LEITÃO & MAMEDE - DISTRIBUIDORES DE
PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Leitão & Mamede: Qualificação e Orientação para os Mercados
Externos

--

41.597,00

FEDER

18.718,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/15

2018/08/14

Portugal

79%

MOLDIJECT, LDA

Inovação Organizacional e Qualidade ao serviço da competitividade
-internacional

144.374,00

FEDER

64.968,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

79%

EUROSURFACES PORTUGAL, S.A.

Eurosurfaces - Qualificação - Soluções Competitivas e Inovadoras
em Mármore Compacto

--

101.113,00

FEDER

45.500,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/11

2018/08/10

Portugal

79%

GEOTERME - AUTOMAÇÃO, LDA

Desenvolvimento do processo organizacional da GEOTERME

--

156.000,00

FEDER

70.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

EGG ELECTRONICS, S.A.

Projeto de Qualificação da EGG Electronics

--

81.840,25

FEDER

36.828,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

RESITEC - COMPONENTES INDUSTRIAIS LDA

Resitec- Qualificar para melhorar

--

115.614,00

FEDER

52.026,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

79%

SILDOOR - INDÚSTRIA DE MÓVEIS, S.A.

SCQ- SILKITCHEN CLEVER QUALIFICATION

--

262.410,02

FEDER

118.084,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

SOFAMÓVEL-SOCIEDADE DE FABRICAÇÃO DE
MÓVEIS E MADEIRA LDA

NICEPEOPLE DECOR

--

331.020,00

FEDER

148.959,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

IMP - INDUSTRIA DE MUNIÇÕES DE PORTUGAL, LDA

Qualificação de nova unidade de produção de cartuchos de caça de
-tiro desportivo

44.500,00

FEDER

20.025,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

79%

ACUSTEKPRO - SOLUÇÕES TÉCNICAS DE
ISOLAMENTO LDA

Projeto de qualificação da Acustekpro

--

65.000,00

FEDER

29.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

79%

ABC CARGO TRANSITÁRIOS, UNIPESSOAL LDA

Reforço das capacidades operacionais e de gestão no rumo à
expansão internacional

--

123.122,83

FEDER

55.405,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/17

2019/05/16

Portugal

79%

SMARTHYDRO - TECNOLOGIA DE APOIO À
AGRICULTURA, LDA

Smarthydro Qualificação

--

147.102,50

FEDER

66.196,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

JG SWISSOPTI, LDA.

Qualificação JGswissopti

--

156.080,00

FEDER

70.236,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/15

2018/12/14

Portugal

79%

FABRIMAQ-FABRICO DE MAQUINAS LDA

INOV FABRIMAQ

--

104.013,58

FEDER

46.806,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

SERVIREBOQUES - SERVIÇOS DE REBOQUES LDA

SERVIREBOQUES - QUALIFICAÇÃO

--

405.513,75

FEDER

182.481,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

SOTEXFIL-SOCIEDADE TEXTIL DE FIBRAS E
FILAMENTOS LDA

Sotexfi Global

--

365.630,29

FEDER

164.533,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2019/01/22

Portugal

79%

AVELFABRICS, S.A.

Ações de qualificação Avelfabrics

--

349.016,00

FEDER

157.057,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

TENDERNESSCAPACITY - LDA

POTENCIAR E DESENVOLVER A QUALIFICAÇÃO DA
TERNDERNESSCAPACITY

--

130.940,76

FEDER

58.923,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/15

2019/03/14

Portugal

79%

MODUPAINEL - SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS, LDA

MODUPAINEL - Qualificar a Empresa para um posicionamento
competitivo no mercado

--

106.505,00

FEDER

47.927,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

CBRA GENOMICS, S.A.

InovELSIE: Inovação, gestão e certificação de um sistema de apoio
-à decisão clínica baseado no genoma

181.149,46

FEDER

81.517,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/31

2019/03/29

Portugal

79%

PALAVRAS CONTAGIANTES, LDA

Qualificação de serviços coaching com base em plataforma
tecnológica

--

159.402,49

FEDER

71.731,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

DIKAMAR - INDÚSTRIA DE PROTECÇÃO DE CALÇADO
Qualificação e Capacitação para aumento da competitividade
S.A.

--

128.690,00

FEDER

57.910,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

79%

BYWEB, LDA

ByWeb - Gestão Logistica / Distribuição em cloud-computing

--

51.890,00

FEDER

23.350,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

FUN E FITNESS - COMÉRCIO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, UNIPESSOAL LDA

Qualificação Organizacional Fun & Fitness

--

108.580,00

FEDER

48.861,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/18

2019/02/17

Portugal

79%

SPEEDSUN - ENERGIAS RENOVAVEIS, LDA

SpeedSun Qualificação

--

78.000,00

FEDER

35.100,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/15

2018/12/14

Portugal

79%

PLASDAN - AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, LDA

Plasdan - Inovação Organizacional

--

84.000,00

FEDER

37.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

FJ BIKES EUROPE, UNIPESSOAL, LDA

Potenciar e desenvolver a qualificação da FJ Bikes Europe

--

159.396,20

FEDER

71.728,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

79%

NOVADOLCI, S.A.

Novadolci - Qualidade, Seg. Alimentar e Inovação
Produtos/Processos

--

395.407,60

FEDER

177.933,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

Capacitar e qualificar a FEPAL, através do desenvolvimento de
ações de inovação Organizacional e de Marketing, investindo em
FEPAL-FABRICO EMBALAGENS E PALETES, LIMITADA
-domínios imateriais de competitividade, capazes de contribuir para
o aument

139.983,73

FEDER

62.992,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

79%

ALUMITÉRMICA - COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS
Qualificação Alumi
ALUMINIO LDA

--

272.685,00

FEDER

122.708,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

EUROMEL,SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE MEL LDA

Qualificação EUROMEL

--

63.375,00

FEDER

28.518,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

79%

C. T. G. A. - CENTRO TECNOLÓGICO DE GESTÃO
AMBIENTAL LDA

CTGA - Competitividade e Inovação no Mercado Global

--

144.295,00

FEDER

64.932,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

TUU - BUILDING DESIGN MANAGEMENT, LDA

TUU - Domínio da cadeia de valor - Orientação para o cliente final e
-mercado global

41.020,00

FEDER

18.459,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/24

2019/04/23

Portugal

79%

RECLACENTRO - RECLAMOS LUMINOSOS LDA

Quali@Reclacentro

--

59.050,00

FEDER

26.572,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

79%

TMIP - TRANSPORTES E LOGÍSTICA, LDA

Qualificação para eficiencia da TMIP

--

91.484,20

FEDER

41.167,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

79%

TECMIC - TECNOLOGIAS DE MICROELECTRÓNICA
S.A.

Fatores Dinâmicos de Competitividade - Qualificação da TECMIC
para subida na cadeia de valor e exportações

--

118.640,00

FEDER

53.388,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-02-0853-FEDER-021322

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021346

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021376

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021377

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021380

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021412

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021427

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021430

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021470

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021488

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021505

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021515

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021517

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021538

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021598

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021603

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-021760

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-022022

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-022103

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

--

60.404,30

FEDER

27.181,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/13

2018/05/12

Portugal

Criação e alargamento das capacidades de desenvolvimento de
produtos

--

178.918,50

FEDER

80.513,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

PRIMETAG, S.A.

Primetag - Qualificar para a Competitividade Internacional

--

70.612,50

FEDER

31.775,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

79%

INJECT FORM - EMPRESA DE PLÁSTICOS LDA

INJECT FORM 2019: Qualificar, Inovar e Competir

--

141.140,97

FEDER

63.513,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

79%

MOODOPTIC, S.A.

Moodoptic - Inov e Qualificação 3D

--

327.863,14

FEDER

147.538,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/08/31

Portugal

79%

AEROHELICE - SOCIEDADE DE MANUTENÇÃO E
REVISÃO GERAL DE HÉLICES, LDA

Ferramenta 2020 AH

--

627.948,00

FEDER

282.576,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/20

2019/08/19

Portugal

79%

NATURALLY SPRING - UNIPESSOAL LDA

Naturally Spring - Projeto de apoio à Gestão Estratégia e do
Marketing da Água Mineral Premium Quartzo

--

59.200,00

FEDER

26.640,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/14

2018/03/31

Portugal

79%

DRT MICRO PRECISION, S.A.

Criação de capacidades avançadas para o desenvolvimento e
engenharia de produtos de elevada qualidade e implementação de -novos métodos de organização e interação com o mercado

387.863,50

FEDER

174.538,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/25

2018/05/24

Portugal

79%

AMBISIG - AMBIENTE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
AMBISIG - Empowering Intelligent Businness
GEOGRAFICA, S.A.

--

209.516,88

FEDER

94.282,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

79%

REPAVEIRO, LDA

REPAVEIRO ? CERTIFICAÇÃO QUALIFICADA (RCQ)

--

89.945,01

FEDER

40.475,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

HOMEGRID, LDA

Qualificação da Homegrid para a criação de capacidade de
resposta alargada ao mercado global

--

32.000,00

FEDER

14.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

DAPAFERRO - SERRALHARIA CIVIL LDA

Qualificar na Eficiencia e na Imagem

--

48.420,00

FEDER

21.789,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

79%

NUTROFERTIL-NUTRIÇÃO E FERTILIZANTES LDA

Organize to Market International (OMI)

--

233.740,00

FEDER

105.183,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

TWINTEX - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, LIMITADA

Twintex - Empresa de Qualificações

--

614.412,50

FEDER

276.485,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

UNISOLDA - COMÉRCIO E INDUSTRIA, LDA

Nova filosofia de relacionamento com os clientes

--

29.675,00

FEDER

13.353,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

DIFERENCIAL-ELECTROTECNICA GERAL LDA

ARS ELECTRONICS

--

208.175,84

FEDER

93.679,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

79%

MASTER VANTAGEM, ENERGIA E COMUNICAÇÕES,
LDA

MASTER VANTAGEM - Qualificação organizacional, comercial e de
-marketing

111.650,54

FEDER

50.242,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/16

2019/10/15

Portugal

79%

FARLIGHTSTONE, LDA

FARLIGHTSTONE - incremento da capacidade produtiva e inovação
-tecnológica na exploração de rocha ornamental (creme de Fátima).

1.024.051,15

FEDER

716.835,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/15

2017/12/31

Portugal

79%

SINDOCAL - INDÚSTRIA DE CALÇADO, S.A.

Aposta no fabrico de calçado Militar com montagem plana
(Sistema colado)

234.750,00

FEDER

117.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/29

2018/07/28

Portugal

1.055.126,90

FEDER

633.076,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/18

2017/08/31

Portugal

652.930,76

FEDER

457.051,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/25

2018/09/22

Portugal

76.790,00

FEDER

34.555,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/21

2019/03/20

Portugal

471.500,00

FEDER

282.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/12

2018/09/10

Portugal

447.035,70

FEDER

312.924,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2017/08/08

Portugal

189.493,51

FEDER

113.696,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/23

2017/11/22

Portugal

1.086.600,00

FEDER

760.620,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/12

2017/11/11

Portugal

2.720.483,42

FEDER

2.040.362,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

1.153.753,00

FEDER

807.627,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/21

2017/08/04

Portugal

493.202,00

FEDER

345.241,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/15

2017/11/14

Portugal

79%

TORMAP - TORNEARIA METÁLICA DE PRECISÃO, S.A. Projeto de Qualificação da Tormap

79%

CIELA MARE S.A.

79%

-Os investimentos previstos no corrente Projeto de Investimento visam aumentar a
capacidade de injeção de peças plásticas da Empresa através de um novo processo
produtivo que lhe permitirá fabricar peças de cor única e exclusivamente brancas sem
qualquer vestígio de contaminação.
O objetivo do projeto proposto é potenciar a capacidade produtiva da CONFEITARIA
MONTEVERDE e, consequentemente, fortelecer o seu posicionamento no mercado
interno e externo, aumentando as exportações e apostando inovação de processo,
produto e marketing.

CENTRO-02-0853-FEDER-022296

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-022340

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-022385

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PARCIGRAF - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
PRODUTOS DE ARTES GRÁFICAS LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-022401

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ESTEVES & MARTINS LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-022414

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PNEUGREEN II - PAVIMENTOS, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-022417

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

M&T - MOULDS & TECHNOLOGY, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-022513

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PVS MOLDES - GABINETE TÉCNICO DESIGN E
MODELAÇÃO 3D, S.A.

CENTRO-02-0853-FEDER-022539

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

F.J.N. - FABRICO DE MOLDES DE PRECISÃO LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-022558

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GRANETOS-MÁRMORES E GRANITOS,S.A.

Aumento da capacidade, produtividade com melhoria da qualidade GRANETOS SA - Aumento da capacidade, produtividade com melhoria da qualidade e
e diferencação de produto
diferencação de produto

CENTRO-02-0853-FEDER-022585

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CUBIMATÉRIA - POLIMENTOS, UNIPESSOAL LDA

Bijuteria de Luxo - Reposicionamneto estratégico

Reposicionar-se no mercado através da entrada numa nova área de negócio que lhe vai
permitir relacionar-se diretaamente com a industria cliente por via de Capacitar-se de
uma nova linha de produção para um novo produto - bijuteria de luxo.

367.500,00

FEDER

257.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/15

2017/09/14

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-022620

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RESDEVMED, UNIPESSOAL LDA

INCREMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA

A REDESEVMED com esta intervenção irá aumentar a capacidade produtiva existente
(laboratorial), para a massificação da produção (industrial), de produtos biomédicos,
em especial enxertos individualizados para regeneração óssea.

288.000,00

FEDER

201.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

BIOADVANCE-THE NEXT GENERATION, LDA

O presente projeto de investimento engloba várias vertentes, com impacto no produto
Novos processos e técnicas para optimização do ciclo produtivo do final (volume e qualidade), mas também na transformação das diferentes matériasbiodiesel
primas que podem ser tratadas e valorizadas, quer para distribuição no mercado, quer
para introdução no ciclo de produção do biodiesel.

1.980.350,00

FEDER

1.485.262,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-022647

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MAGA MOLDES, LDA

Reforço da capacidade interna visando a penetração do mercado

440.482,87

FEDER

308.338,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/20

2017/09/19

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-022673

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AEROHELICE - SOCIEDADE DE MANUTENÇÃO E
REVISÃO GERAL DE HÉLICES, LDA

2FlyHigher

673.201,19

FEDER

471.240,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/15

2017/09/14

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-022695

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CERÂMIRUPE, CERÂMICAS, LDA

MAIS internacionalização com MAIS inovação na produção

687.383,83

FEDER

481.168,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/12

2017/10/31

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-022704

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

I.P.P.M. - INDÚSTRIA PORTUGUESA PARA MOLDES
LDA

IPPM: DINÂMICAS DE ALTO VALOR ACRESCENTADO

731.703,00

FEDER

512.192,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-022709

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTROSTONE, LDA

CentroStone

1.976.650,00

FEDER

1.482.487,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/20

2017/12/02

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-022372

CENTRO-02-0853-FEDER-022637

79%

PLASTAR INJECÇÃO E PINTURA DE PLÁSTICO, LDA

Projeto de Inovação Produtiva da PLASTAR [2016-2018]

79%

CONFEITARIA MONTEVERDE LDA

Aumento da capacidade produtiva da CONFEITARIA MONTE
VERDE, pela implementação de inovações de processo, produto,
marketing e organizacional.

79%

MACAMBI - MADEIRAS, CARPINTARIA E MOVEIS DA
MACAMBI - Organizar e Qualificar
BEIRA INTERIOR LDA

79%

A MACAMBI pretende elevar a sua competitividade no mercado aberto, mediante o
recurso a apropriadas metodologias organizacionais, desmaterialização de processos,
aposta no marketing e na formação dos RH. Melhorar os produtos e agir de forma
concertada no mercado são linhas estratégicas a seguir.

O projeto proposto pretende implementar na PARCIGRAF inovações tecnológicas ao
nível do processo produtivo, reforçando o seu posicionamento perante novos clientes,
em novos mercados afiançando o acréscimo de valor que a Entidade promotora
acarreta nos serviços por si prestados.
Reforço da capacitação da empresa Esteves & Martins, Lda. no desenvolvimento de
Aumento da capacidade do Restaurante Caçarola II e Criação de
novos serviços, através do aumento da capacidade de um estabelecimento já existente
unidade de alojamento local no Bairro Novo - Figueira da Foz
(Restaurante Caçarola II) passando o nº de lugares de 110 para 150 e a criação de uma
unidade de alojamento local com 9 quartos.
Reposicionamento da Pneugreen II de forma mais clara e distintiva O presente projeto de investimento visa posicionar a Pneugreen II de forma mais clara e
no Mercado Global através da aquisição de uma nova linha
distintiva no Mercado Nacional e Internacional através da aquisição de uma nova linha
produtiva para reforço e otimização dos processos produtivos e
produtiva, com especial enfoque para produção de um novo produto ?Estrados em
produção de no
borracha?.
Os sócios fundadores assumem neste momento uma viragem da sua estratégia de
negócio, surgindo nesta data uma oportunidade de investimento na criação de uma
Global Solutions: Sustentable Business Unity
unidade produtiva (dotada de meios técnicos e físicos), que surge para marcar a
diferença no mercado global.
Incremento competitivo da PVS Moldes induzido pelo aumento da A PVS Moldes pretende reforçar a sua competitividade induzida pela aposta em
capacidade produtiva, pela inovação de produtos e processos
equipamentos e sistemas produtivos de alto teor tecnológico, pelo expressivo aumento
produtivos, comerciais e organizacionais, com especial aposta num da capacidade instalada, e pela inovação de produtos, com enfoque no incremento das
incremento s
suas vendas para os mercados internacionais.
Criação de célula para automatização de elétrodos/erosão e aquisição de novas
Criação de célula para automatização de elétrodos e erosão e
máquinas/sofware para otimização de processos.Dotar FJN de tecnologias de elevado
aquisição de novas máquinas / sofware para otimização dos
nível de automatização:Célula para automatização de elétrodos e erosão e
processos
CNC3/5eixos,retificadora tangencial e máquina de medição por vídeo.
Capacitação ao nível do processo produtivo da PARCIGRAF,
incrementando o volume de exportações recorrendo á inovação
tecnológica do processo produtivo/Marketing e organizacional

Projeto que visa introduzir novos equipamentos produtivos (CNC, retificadora, etc.)
capazes de aumentar a capacidade de produção da empresa e melhorar a qualidade do
produto, reduzindo subcontratações e fazendo uma aposta em processos mais
avançados e melhorias organizacionais contínuas.
A AEROHELICE, referência nacional e internacional na manutenção de hélices,
reguladores de passo, rodas, travões, ensaios não destrutivos em todos os
componentes das aeronaves, investe em instalações acreditadas, processos flexíveis e
inovadores para oferecer gama rigor e qualidade certificada
Inovação produtiva, inserido em processo global de investimento de internacionalização
e de qualificação, com novas tecnologias, inovadoras, para aumento da capacidade
produtiva, com nova gama de produtos Oven to table , diversificando e diferenciando a
produção para mais internacionalização.
Os Promotores perspetivam com a apresentação deste projeto, dar um salto qualitativo
e quantitativo na sua unidade de negócio, assumindo um aumento da sua capacidade
produtiva com integração de novas competências e técnicas que contribuam
validamente para tornar a sua unidade mais competitiva.
A CentroStone é uma iniciativa empreendedora de criação de competitividade e valor
direcionada para o mercado global da pedra natural, alicerçada na inovação de
processos de criação, no desenvolvimento de novos produtos transformados e em
fatores de produção nacionais.
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O projeto destina-se a sustentar a estratégia de cresc/ da empresa orientada para
novos segmentos de acrescida sofisticação da aeronáutica e ferrovia, com produtos de
elevado v.a. incorporando soluções inovadoras baseadas nos resultados de I&D e com
recurso às tecnologias mais recentes disponíveis .
A PAKA II pretende o desenvolvimento de um novo contexto produtivo com base no
Paka II - Ampliação da capacidade produtiva - Serviços de
aumento da sua capacidade produtiva consubstanciada na internalização de processos
maquinação
de maquinação e pintura e evolução da capacidade de soldadura, garantindo a
progressão sustentada na sua cadeia valor.
Capacitação da 3DTAV2, com investimentos no domínio da diversificação, diferenciação
e inovação, para o fabrico de moldes destinados à termoformação de peças obtidas a
TERMOFORMING VALUE
partir de materiais não poliméricos, nomeadamente madeira, fibra de madeira, fibra de
carbono e resinas.
Implementação de uma nova unidade industrial tecnologicamente Implementação de uma nova unidade industrial tecnologicamente evoluída para a
evoluída para a fabricação e lançamento no mercado global de
fabricação de vigotas em aço que visam substituir os elementos de suporte correntes
inovadores produtos em duas vertentes: (i) vigota em aço que visa utilizados em pavimentos e estruturas metálicas para construções de pequena e média
substituir
dimensão, apostando ainda nos mercados internacionais.
A empresa ESBOÇOS CONCRETOS pretende dedicar-se à fabricação de mobiliário
Produção de mobiliário de luxo por medida ? inovação e
(incluindo portas e outros elementos de decoração de interiores) por medida para
internacionalização
hotéis, restaurantes e habitação, dirigido ao segmento premium.
O projeto HighDepthTools visa a o lançamento de um novo produto para a empresa, de
maior dimensão, abarca um leque de componentes para a indústria automóvel que a
HighDepthTools - Moldes para peças de elevada volumetria
empresa não consegue satisfazer com os recursos atuais. O projeto visa ainda
implementar diversas inovações organizacionais.
A Tecnimoplas pretende implementar um conjunto de inovações tecnológicas, um
molde sensorizado e serviços complementares, com inovações de marketing e
HighTechTOOLS
organizacional. Estas atividades irão revolucionar a área produtiva ao nível da
capacidade e integração das tecnologias e das metodologias lean.
Com o presente projeto a Fisola pretende inovar os processos produtivos e
organizacionais da Empresa, com o intuito de obter melhores desempenhos produtivos
Inovação dos processos de produção da Fisola, Lda.
e aumentar a capacidade de produção da Fisola, de forma a fazer face às exigências dos
clientes e possibilitar a entrada em novos mercados.

CENTRO-02-0853-FEDER-022719

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-022733

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PAKA II - SYSTEMS & SERVICES, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-022735

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

3DTAV II, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-022746

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MUNDIFER ENGENHARIA, UNIPESSOAL, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-022747

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ESBOÇOS CONCRETOS - UNIPESSOAL LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-022756

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AFR - MOLDES - FABRICAÇÃO DE MOLDES PARA
PLÁSTICOS LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-022760

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TECNIMOPLAS-INDUSTRIA TECNICA DE MOLDES
LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-022799

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FISOLA-FABRICA DE ISOLADORES ELECTRICOS LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-022823

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-022824

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-022844

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

STEMLAB, S.A.

CrioINOV II ? Novos Produtos de Terapia Celular

CENTRO-02-0853-FEDER-022847

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

IBTK, UNIPESSOAL LDA

Produção de kits de painéis de poliuretano expandido de alta
densidade (8,5cm) para construção de ClickHouses

CENTRO-02-0853-FEDER-022848

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TRIGO DA ALDEIA II - PORTUGAL EXPORTAÇÃO, LDA Trigo da Aldeia - Portugal Exportação

CENTRO-02-0853-FEDER-022852

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SIMÕES & RODRIGUES S.A.

Inovação do Produto - Criação de novos produtos - Reforço da
Estratégia de Internacionalização

CENTRO-02-0853-FEDER-022862

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SAFA - CONSTRUÇÕES ELECTROMECANICAS LDA

SAFA ? Aumento da capacidade produtiva, novos processos e
produtos

CENTRO-02-0853-FEDER-022863

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

HNNKSOLUTIONS, LDA

Criação de um novo estabelecimento e aquisição dos
equipamentos necessários ao arranque da atividade industrial da
HNNK

CENTRO-02-0853-FEDER-022868

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MOLDATA - PROJECTO E PROGRAMAÇÃO DE
MOLDES LDA

Investimento em novos processo de produção otimizados

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CARFI - FÁBRICA DE PLÁSTICOS E MOLDES S.A.

Criação e Desenvolvimento de Linha de Inovadores Produtos para Mercados Externos
NOVOS, INOVADORES PRODUTOS, PROCESSOS PRODUTIVOS E
no âmbito de diversificação da produção da Carfi e aumento da sua capacidade com
AUMENTOS DE, CAPACIDADE, PRODUTIVIDADE, CONPETITIVIDADE
investimentos em, Máquinas e Equipamentos, Automação, Linhas de Montagem,
E INCREMENTO DE VENDAS PARA MERCADOS INTERNACIONAIS.
Informática, para aumento da produtividade e da competitividade.

CENTRO-02-0853-FEDER-023062

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SILFESAN-SERRALHARIA CIVIL E TORNEARIA LDA

Aumento da produtividade e criação de um novo produto

CENTRO-02-0853-FEDER-023065

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SANTOS & SILVA LDA

Aumento da capacidade produtiva da unidade da empresa.

CENTRO-02-0853-FEDER-023079

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ALMEIDA & GOMES - METALOMECÂNICA, LDA

Projeto SAG - INOVA +

CENTRO-02-0853-FEDER-023084

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DAVION - INDUSTRIA DE VESTUARIO S.A.

CENTRO-02-0853-FEDER-023089

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NINHO DO FALCÃO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA THOMAR Boutique Hotel

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-023161

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SOURCEPROFILE LDA

Aumento da capacidade produtiva e obras de adaptação

CENTRO-02-0853-FEDER-023165

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AROUMOLD - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, LDA

AroundWorld

CENTRO-02-0853-FEDER-023168

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TWINTEX - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, LIMITADA

Twintex - Via verde para o futuro

CENTRO-02-0853-FEDER-023169

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TAMANCÃO - FABRICO, COMERCIALIZAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO, LDA

With a Firm Step

CENTRO-02-0853-FEDER-023175

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

POTIRA - COSMÉTICA, UNIPESSOAL LDA

Inovação Tecnológica e qualidade máxima para a diferenciação

O projeto contempla os investimentos à criação e suporte, de uma empresa que visa o
desenvolvimento e produção inovadoras, de cosméticos orgânicos disruptivos assentes
numa filosofia tríplice de sustentabilidade: ambiental, social e económica.

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BERLENGOEST, ACTIVIDADES MARITIMOTURISTICAS, LDA

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NEWGER - FABRICAÇÃO E COMERCIO DE TINTAS
PARA A CONSTRUÇÃO, REPRESENTAÇÕES LDA

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ACUSTEKPRO - SOLUÇÕES TÉCNICAS DE
ISOLAMENTO LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-022976

CENTRO-02-0853-FEDER-023114

CENTRO-02-0853-FEDER-023179

CENTRO-02-0853-FEDER-023187

CENTRO-02-0853-FEDER-023196

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS
Aircraft & Railway Performance Leather
S.A.

1.583.471,76

FEDER

712.562,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/08/31

Portugal

1.531.473,00

FEDER

1.072.031,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/10/31

Portugal

430.500,00

FEDER

301.350,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

970.100,00

FEDER

727.575,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/10/31

Portugal

1.790.719,03

FEDER

1.343.039,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/05

2017/12/06

Portugal

546.000,00

FEDER

409.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

2.092.891,00

FEDER

1.465.023,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

390.289,79

FEDER

234.173,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

79%

79%

AWESOME SOFTWARE S.A.

Capacitação para a exploração de nova área de negócio de
promoção digital de produtos/eventos baseada numa plataforma
inovadora de social engagement e gamification 2.0 ? Social
Gamification Business 2

Este projeto visa a aquisição de ferramentas que permitam implementar uma nova
framework para a prestação de serviços de promoção e venda digital de
produtos/eventos. A framework disponibilizará ao mercado um inovador sistema de
Gamificação 2.0 que promoverá a interação entre utilizadores e empresas

536.900,00

FEDER

375.830,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

SÁ & VIEIRA - FABRICAÇÃO DE MOLDES PARA
PLÁSTICO LDA

Inovação na oferta de moldes de precisão

Sa & Vieira, empresa de Moldes de Leiria pretende Investir em Inovação tecnologica,
atraves de novos equipamentos, bem como Inovação Organizacional e de Marketing
para acompanhar o desenvolvimento dos mercados e dos seus clientes.

1.112.750,00

FEDER

778.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

437.200,00

FEDER

262.320,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

297.439,43

FEDER

208.207,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

2.853.852,00

FEDER

1.997.696,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

1.300.176,16

FEDER

975.132,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/05/31

Portugal

478.852,00

FEDER

335.196,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/02

2017/12/01

Portugal

400.931,82

FEDER

240.559,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

761.559,36

FEDER

456.935,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/30

2017/09/29

Portugal

854.208,83

FEDER

427.104,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/20

2018/09/15

Portugal

1.060.000,00

FEDER

530.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/18

2018/09/17

Portugal

733.491,79

FEDER

513.444,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/30

2018/12/29

Portugal

135.000,00

FEDER

81.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2018/01/31

Portugal

380.700,00

FEDER

228.420,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2018/09/30

Portugal

1.085.384,45

FEDER

651.230,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/16

2018/07/13

Portugal

881.250,00

FEDER

440.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/26

2018/08/31

Portugal

618.880,00

FEDER

371.328,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

610.325,00

FEDER

427.227,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2018/10/31

Portugal

2.894.622,31

FEDER

2.026.235,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

295.563,38

FEDER

206.894,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/03

2018/04/30

Portugal

1.219.050,00

FEDER

731.430,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/24

2019/04/22

Portugal

Brisa do Mar

A empresa Berlengoest pretende adquirir uma nova embarcação Brisa do Mar com a
capacidade para 90 pessoas. Irão efetuar passeios com excursões completas e dar a
conhecer a costa de Peniche e a Ilha das Berlengas. Esta inovação passa também por
fazerem uma nova rota de Cascais às Berlengas.

840.250,02

FEDER

588.175,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/08/31

Portugal

Corticyte e EcoPur, uma nova geração de produtos

Instalação de uma nova linha produtiva para a fabricação dos novos produtos EcoPUR e
Corticyte, inovadores em Portugal, que vão permitir aumentar a responsabilidade
ambiental e introduzir uma nova geração de impermeabilizantes que estimulam
acentuadamente a produtividade do sector da construção.

133.832,00

FEDER

80.299,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

Acustek INOV

Os objectivos principais deste projecto assentam no aumento da qualidade dos
produtos, na redução dos tempos de produção e na obtenção de produtos cada vez
mais diferenciados. Estes objetivos vão permitir uma progressão da promotora na sua
cadeia de valor e uma rápida expansão além fronteiras.

341.538,46

FEDER

204.923,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/01/30

Portugal

ROLECGEHÄUSE PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

Aumento da Capcidade de produção Made to Measure - MTM

O Projeto CrioINOV II ? Novos Produtos de Terapia Celular consiste num investimento
de diversificação produtiva específico para criação de salas limpas classe B com
condições GMP tendente a dotar a Stemlab de condições para desenvolvimento e
produção de produtos de terapia celular.
Com o fito de se posicionar de modo diferenciado e adquirir capacidade de disputar
com vantagem competitiva 6 novos mercados, a IBTK pretende investir na sua
capacitação produtiva, organizacional e mkt para a produção e promoção, eficiente e
ágil, do seu novo conceito construtivo inovador-clickhouse
O presente projeto visa construir uma nova unidade industrial para produção massa,
pastelaria e salgados, que permitirá criar 30 postos de trabalho, 6 deles altamente
qualificados e se traduzirá em 1.700.000 Milhões de Euros.
Capacitação da empresa com maior capacidade de produção para a introdução de
novos produtos, sendo necessário o investimento em novo equipamento produtivo e
em obras de ampliação com a construção de um novo pavilhão junto à unidade atual
reforçando o objetivo de crescimento e expansão internacional.
SI Inovação SAFA ? Projeto de investimento que engloba um conjunto de ações com
vista ao aumento da capacidade produtiva, através da ampliação da área fabril e ao
reforço na aposta em investigação e desenvolvimento, com ênfase na melhoria
contínua de processos e produtos e da eficiência operacional.
Este projeto destina-se à criação de um novo estabelecimento para que a HNNK possa
arrancar com a sua atividade industrial e possa produzir os seus produtos. Através deste
projeto a HNNK industrializaré 3 novos produtos recentemente desenvolvidos - gerador
híbrido, a biogás e a gás natural.
Esta candidatura tem como objetivo a melhoria significativa da produção actual através
da aquisição de equipamentos que integram as mais modernas tecnologias existentes
para o fabrico de moldes metálicos e também a adopção de novos processos produtivos
decorrentes da I&D desenvolvida pela empresa.

O presente projecto de investimentos tem por base dois objectivos:Aumentar a
capacidade produtiva nos produtos actuais e desenvolver um novo produto para a área
de resíduos que são os contentores subterrâneos, na qual a empresa pretende
implementar melhorias às soluções existentes.
O projeto contribuiu para aumentar a capacitação da empresa e a qualificação dos seus
trabalhadores, fortalecendo a capacidade empresarial com vista a aumentar a
competitividade nos mercados interno e externo e melhorando a posição da empresa
na cadeia de valor.
O Projeto SAG - INOVA + visa (1) aumentar a capacidade produtiva; (2) criar uma forte
presença na internet; (3) melhorar a comunicação com o mercado; (4) reforçar o
envolvimento e partilha com os clientes e (5) aumentar a qualificação dos ativos.
Reforço da produção do produto MTM a partir do Davion MTM (solução tecnológica
diferenciadora), que permite disponibilizar a cada cliente final peças customizadas com
conceito de alfaiataria. Onde cada encomenda é unitária e produzida pedido a pedido
de acordo com o especificado pelo cliente.
Criação de hotel boutique temático na cidade de Tomar. O hotel promove as épocas
históricas da cidade num retrato artístico e moderno de ambientes e quartos,
oferecendo um atrativo rooftop com vista excecional sobre a cidade e rio, que pode ser
palco de eventos intimistas, e momentos de relaxamento.

O presente projeto corresponde à criação da ROLECGEHAUSE PORTUGAL, empresa
Especialização e inovação no âmbito das Tecnologias Avançadas de pertencente ao Grupo ROLEC GEHAUSE-SYSTEME GmbH e irá permitir que esta se dote
Produção de caixas de alumínio.
de recursos e competências essenciais para assegurar o seu desenvolvimento
sustentado, potenciado pela aposta na inovação e eficiência produtiva.
O projecto passa pelo aumento da capacidade de um estabelecimento existente,
apostando em obras de requalificação e em aquisição de novos equipamentos com
tencologias inovadoras para a empresa, de forma a apostar na sua inovação e
crescimento, com foco nos mercados internacionais.
O presente projeto prevê um investimento de 610mil euros para a modernização e
aumento da capaciade produtiva da empresa que atua no setor dos moldes e peças
técnicas. Com a realização do projeto a empresa tendencialmente muda a sua posição
estratégica de atuação no mercado, ao nível das exportações
A presente candidatura destina-se à criação de capacidade produtiva na empresa
flexibilizando produção de peças de elevado detalhe e maior valor acrescentado.Integrase num projecto de captação de novos clientes e novo tipo de relacionamento
comercialcom o estabelecimento de parceriaspara produção.
Este projeto é a resposta ao constante desafio que é colocado à TAMANCÃO e a todas
as outras empresas que operam internacionalmente, de se capacitarem, de modo a
ficarem mais preparadas para enfrentar a concorrência global e para aproveitarem as
oportunidades que determinados mercados possuem.
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-023228

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-023243

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-023286

% cofinanciamento |
% EU funding

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Ampliação de instalações e conquista de novas marcas de
cosmética

Iremos aumentar a nossa área produtiva em 5.125m2 e comprar equipamentos
produtivos que permitirão conquistar marcas de cosméticos de renome internacional e
ainda lançar novos produtos - protetores solares e produtos que cumpram a Classe
Farmacêutica ISO 8.

2.291.995,06

FEDER

1.145.997,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Inovação Produtiva na Cosvalinox

Este projeto permitirá a inovação Cosvalinox,através aumento capacidade
produtiva,que proporciona as melhores condições para a fabricação novos produtos
elevada qualidade.Alguns equipamentos permitirão o desenvolvimento produtos
elevada sofisticação,complexidade e inovação,dado novas funcionalidades

184.634,49

FEDER

110.780,69

Especialização Produtiva através do investimento em inovação tecnológica,
aumentando a eficiência operacional dos processos e melhorando a conformidade e
fiabilidade do produto final, munindo a Fajota de fontes de vantagem competitiva que
lhe permitião posicionar-se como player à escala global

521.763,00

FEDER

781.868,00

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/01/01

Portugal

365.234,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/09

2019/05/08

Portugal

FEDER

547.307,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

506.640,00

FEDER

303.984,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/02/28

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

79%

COSMOPAK - INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E
EMBALAGENS S.A.

79%

COSVALINOX - INDÚSTRIA METALÚRGICA E
EQUIPAMENTOS, LDA

79%

FAJOTA-FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA A
INDUSTRIA DE FRIO, S.A.

FAJOTA :: Especialização Produtiva

79%

MALHÓ SALGUEIRO, UNIPESSOAL LDA

Nova unidade industrial para desenvolvimento e fabricação de
sistemas de injeção de canais quentes customizados

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SAN ISIDRO DE LOS VALLES PORTUGAL, S.A.

Briquetes de Carvão Vegetal SAN

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

JOSÉ NEVES, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LDA

Aumento da capacidade produtiva, diversificação da produção e
alteração fundamental do processo produtivo pela via da adoção
de tecnologias inovadoras aplicadas ao processo produtivo.

Implementação de nova tecnologia produtiva para diversificação da oferta e
incremento da flexibilidade, versatilidade, qualidade e valor acrescentado.

417.996,80

FEDER

292.597,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/29

2018/09/28

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

FMUC LDA

Aumento da capacidade Produtiva da Fábrica

O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano de inovação de processo da
FMUC, com o objetivo de aumentar a sua capacidade produtiva. Com os investimentos
traçados é objetivo da empresa atingir no pós-projeto uma capacidade produtiva
superior em 44%.

142.807,50

FEDER

85.684,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/27

2018/05/26

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MOLDES DIONÍSIO LDA

NOVA UNIDADE PRODUTIVA, INOVADORES PROCESSOS
PRODUTIVOS DE MAQUINAÇÃO E DE PROJETO, AUMENTOS, DA
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, DA COMPETITIVIDADE E
INCREMENTO DE VENDAS PARA MERCADOS INTERNACIONAIS.

Nova Unidade Produtiva com Inovadores Processos Produtivos

2.467.919,70

FEDER

1.480.751,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-023324

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

INOVOPEDRA - INDUSTRIA INOVADORA DE ROCHAS
LSI Stone 4.0 - Pedra com valor
ORNAMENTAIS LDA

A LSI-Inovopedra identificou necessidade de mercado em peças de grandes dimensões e
elevada complexidade. Para responder, a LSI desenvolve projeto que incorpora
tecnologia inovadora + Indústria 4.0, reforçando a sua presença no mercado, a
capacidade de resposta, aprofundando a sua diferenciação.

1.368.982,63

FEDER

821.389,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-023325

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BELESQUADRIA, LDA

Inovadora tecnologia de produção de reatores e fornos de pirólise

Produção de equipamentos inovadores: reatores e fornos de pirólise para a valorização
de resíduos agrícolas e florestais

1.116.500,00

FEDER

669.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/15

2019/06/14

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Escadas inovadoras para mercados exigentes

O projeto destina-se a sustentar a estratégia de crescimento da empresa orientada para
produtos ( escads e escadotes ) de acrescido valor acrescentado incorporando soluções
inovadoras e com recurso às tecnologias mais recentes disponíveis no atual estado da
arte.

353.394,68

FEDER

176.697,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/07/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-023367

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LUSOSILICA - SILICAS INDUSTRIAIS, LDA

Lusosílica - Unidade inovadora de transformação de areias sílicas

CENTRO-02-0853-FEDER-023420

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FORMATO ASTUTO LDA

Instalação de unidade de produção

CENTRO-02-0853-FEDER-023429

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SAFINA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALCATIFAS LDA Inovação - Safina

CENTRO-02-0853-FEDER-023430

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VERDURE INOX, LDA

Criação de uma unidade industrial produção de tinas para
amassadeiras e batedeiras e acessórios para a indústria de
produção de máquinas da área alimentar

CENTRO-02-0853-FEDER-023433

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NCP - FABRICO DE PRODUTOS METÁLICOS S.A.

Projeto articulado de subida na cadeia de valor através da
endogeneização de novos meios tecnológicos avançados

CENTRO-02-0853-FEDER-023444

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TORMAP - TORNEARIA METÁLICA DE PRECISÃO, S.A.

Tormap Automotive - Sistemas de Fixação de Dupla Opção de
Aperto

CENTRO-02-0853-FEDER-023446

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NORMOLDE - ESTRUTURAS PARA MOLDES E
MOLDES LDA

Expansão da capacidade produtiva através de internalização de
serviços e inovação tecnológica

CENTRO-02-0853-FEDER-023464

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CARPODROMO, LDA

Carpodromo da Venda da Serra

CENTRO-02-0853-FEDER-023465

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MAROUFI - SOCIEDADE DE GRANITOS E MÁRMORES
Modernização da Unidade Industrial
LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-023469

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ANPORGEST-COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO, S.A.

ANPORGEST - Fabricar com Diferenciação

CENTRO-02-0853-FEDER-023482

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

EXSEPI-ESTUDOS E PROJECTOS INDUSTRIAIS, LDA

Starting Prodution

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

OTAR-TECNOLOGIA AVANÇADA DE RECUPERAÇÃO
LDA

Nova Tecnologia de Revestimentos

CENTRO-02-0853-FEDER-023502

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MICRO TOOLS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MOLDES LDA

Inovação Produtiva - Estratégia de investimento 2016-2018 Tolerância Zero

CENTRO-02-0853-FEDER-023532

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ROGADO & RENDEIRO, LIMITADA

Rogado e Rendeiro

CENTRO-02-0853-FEDER-023536

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MOLDES CATARINO LDA

FLY BIGGER

CENTRO-02-0853-FEDER-023538

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

AZURIBÉRICA - TEXTIL S.A.

Inovação de processos - Corte, I&d e Design em partilha

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DAGOFORM - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO
METÁLICA LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-023198

CENTRO-02-0853-FEDER-023213

CENTRO-02-0853-FEDER-023214

CENTRO-02-0853-FEDER-023298

CENTRO-02-0853-FEDER-023322

CENTRO-02-0853-FEDER-023332

CENTRO-02-0853-FEDER-023335

CENTRO-02-0853-FEDER-023353

CENTRO-02-0853-FEDER-023358

CENTRO-02-0853-FEDER-023490

CENTRO-02-0853-FEDER-023543

79%

A MASA é uma nova empresa que pretende desenvolver a sua atividade nos mercados
nacional e internacional, ao nível da conceção de sistemas de injeção de canais quentes
customizados, contribuindo para a correção desfavorável da balança comercial no que
se refere a transações destes sistemas.
O projeto destina-se a suportar a diversificação da atividade da San Isidro de Los Valles
Portugal que se propõe fabricar briquetes para churrasco cuja produção se baseia no
aproveitamento de desperdícios de carvão vegetal. A composição única e 100%
ecológica torna este produto totalmente inovador.

79%

JOSÉ LUÍS & COMPANHIA LDA

79%

AUTOFER-FABRICA DE ARTIGOS PARA AUTOMOVEIS
Projeto de Inovação da AUTOFER
E FERRAGENS LDA

A AUTOFER definiu um conjunto de investimentos com o bjetivo de aumentar a
capacidade produtiva,espaço de armazenagem e melhorar fluxo produtivo.Nestes
investimentos estão incluídos o aumento de infraestruturas, novos equipamentos
produtivos e novos sistemas informáticos de monitorização e controlo.

1.035.041,53

FEDER

517.520,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/03

2018/10/02

Portugal

79%

MAGNUSBERRY LDA

Aumento da capacidade Instalada e alavancagem da produção

Investimento produtivo que vai capacitar a empresa com os meios técnicos,
tecnológicos e humanos, para a alavancagem da produção massificada, em grande
escala, de baldes com asa acoplada e película de termoselagem, de cones
desenroladores e peças para barras de elevação fitness.

831.510,90

FEDER

582.057,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

MOLDETEFA - INDUSTRIA DE MOLDES PARA
PLÁSTICOS LDA

Moldetefa 2020 - Crescimento, Eficiência, Diversificação e
Competitividade

O projeto MOLDETEFA 2020 visa aumentar e qualificar a sua capacidade produtiva,
contemplando layouts, equipamentos, processos e RH, e a sua organização, gestão e
marketing, potenciando, com ganhos de eficiência e a entrada em novos mercados e
clientes, o seu crescimento sustentado e competitividade.

1.491.692,30

FEDER

1.044.184,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/28

2019/03/26

Portugal

2.808.000,00

FEDER

1.684.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

515.100,00

FEDER

360.570,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

2.032.204,25

FEDER

1.219.322,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

173.608,30

FEDER

104.164,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

1.453.787,44

FEDER

726.893,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/09

2019/05/08

Portugal

1.180.042,93

FEDER

826.030,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/27

2019/07/26

Portugal

656.618,48

FEDER

393.971,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/30

2017/12/30

Portugal

83.282,25

FEDER

58.297,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

809.955,75

FEDER

566.969,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

278.506,81

FEDER

194.954,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/20

2019/08/19

Portugal

423.906,63

FEDER

296.734,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

921.187,73

FEDER

552.712,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

633.031,00

FEDER

316.515,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/03

2018/10/02

Portugal

294.920,02

FEDER

206.444,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2018/05/31

Portugal

1.975.000,00

FEDER

1.382.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

535.500,00

FEDER

374.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

352.230,00

FEDER

211.338,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

Dagoform_ Inovação e crescimento

Construção de uma unidade de transformação de sílicas de raiz, apetrechada com os
mais modernos meios tecnológicos, que, de forma sustentada, permita produzir uma
gama alargada de produtos diferenciados de alta qualidade, vocacionados para
segmentos específicos de clientes mais exigentes.
O presente projeto de invetsimento visa a implementação de uma unidade fabril
inovadora e eficiente destinada à produção de moveis expositores de elevada
qualidade.
Este projeto tem o objetivo de oferecer à SAFINA um improvement tecnológico que se
traduza na melhoraria das características dos seus produtos, aumentando a qualidade
do produto final por diminuição de produtos com defeito e do aumento da eficiencia
operacional.
Inauguração da produção de tinas para amassadeiras e batedeiras e acessórios para a
indústria de produção de máquinas para a indústria alimentar para entrada qualificada
em 5 mercados europeus
O projeto centra-se no reforço da capacidade produtiva da empresa pela aposta na
aquisição de tecnologias de vanguarda, desenvolvendo a capacidade de resposta junto
dos mercados globais, com atuais e novos produtos, prevendo a melhor satisfação das
necessidades específicas dos clientes.
A Tormap pretende diferenciar-se na cadeia de fornecimento dos setores automóvel e
aeronáutico pela especialização e produção de Sistemas de Encaixe com Duplo Aperto,
sob égide da marca TORMAUTOMOTIVE. Esta progressão na cadeia de valor alterará o
perfil da empresa para novo exportador.
Expansão da capacidade produtiva com vista o reforço da sua competitividade e
inovação nos moldes produzidos de maior complexidade técnica e rotativos com índex.
Criação de Gabinete de Apoio Técnico/Orçamentação e Sala de formação e
investimento em software (Projeto,Orçamentação e Programação).
Criação de um espaço único privado em Portugal, o CARPODROMO DA VENDA DA
SERRA, adequado para a pesca lúdica e desportiva, onde estão perfeitamente
identificadas todas as espécies de peixe que existem. Serviço de elevada qualidade 24
horas por dia e que inclui um leque complementar de serviços.
O projeto contribui para aumentar a capacitação da empresa e a qualificação dos seus
trabalhadores, fortalecendo a capacidade empresarial com vista a aumentar a
competitividade nos mercados interno e externo e melhorando a posição da empresa
na cadeia de valor.
A presente candidatura destina-se a suportar a diversificação da atividade da
ANPORGEST objetivando a progressão na sua cadeia de valor, atingida pela
internalização da produção, permitindo assim o controlo da conceção, o fabrico e
comercialização de produtos em aço inox e outros metais.
O presente projeto pretende alterar estruturalmente a empresa de modo a que a
mesma passe a internalizar uma parte da produção e com isso adquirir vantagens
competitivas para atacar os mercados internacionais. Traduz-se num investimento de
460 mil ? e a criação de 6 postos de trabalho.
Investimento num novo equipamento e processo produtivo extremamente inovador,
que permitirá à empresa oferecer uma nova gama de serviços de recuperação e
ampliação da vida útil de componentes de metalomecânica, ampliando assim a sua
capacidade competitiva nos mercados nacionais e internacionais.
Aumento da capacidade produtiva, suportado em avançados processos tecnológicos
para produção de inovadores (i) moldes para sobremoldação de componentes plásticos
de suporte a sistemas de Heads-Up Display (de elevado rigor dimensional) e (ii) moldes
de corte e estampagem de insertos metálicos.
Este projeto visa a construção de um novo estabelecimento de alojamento na
localidade da Covilhã, tendo como base a restauração de um edifício histórico e de
interesse municipal, complementando a sua oferta base com atividades de animação
turística de elevado índice diferenciador
O FLY BIGGER consiste na realização de um conjunto de inovações na área produtiva,
organizacional e de Marketing na MOLDES CATARINO, de modo a diversificar a
fabricação para o sector aeronáutico, fabricar moldes de grandes dimensões, elevar a
sua qualidade e conquistar novos mercados internacionais.
Projeto de racionalziação de custos com alteração do posicionamento de mercado por
via de alargamento da cadeia de valor através de integração fase intermédia e a jusante
com processo e acabamentos inovadores. Esta empresa representa cerca de 15% da
atividade textil de Oliveira do Hospital
A Dagoform investe na Inovação Produtiva,Qualificação e Internacionalização
aumentando a capacidade produtiva, a diversificação(produtos/mercados) e
capacidades estratégicas, de gestão e conhecimento dos mercados externos.Aumentará
a cadeia de valor, a competitividade, a capacidade de criar riqueza
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INOVADORES PROCESSOS PRODUTIVOS, COM MÁQUINAS E
AUTOMAÇÃO, PARA AUMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA,
PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E INCREMENTO DE VENDAS
TAMBÉM PARA MERCADOS INTERNACIONAIS.

Aumento da Capacidade Produtiva, com investimentos em processos produtivos
inovadores, com Máquinas e Injeção Elétricas, Equipamentos Periféricos e outros,
Automação com Robots, para poder, fabricar novos produtos diversificando a oferta e
aumentar as vendas também para mercados internacionais.

296.363,18

FEDER

177.817,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/30

2018/09/25

Portugal

NEWFORCE

NEWFORCE - Aumento significativo e melhoria da capacidade produtiva de
estampagem (maior cadência e redução dos setups), e sustentabilidade ambiental com
novos equipamentos fortemente automatizados e green, infraestruturas, integrando
uma estratégia fundamentada de internacionalização do produto

637.518,00

FEDER

382.510,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

836.198,17

FEDER

501.718,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/10

2017/12/31

Portugal

438.161,83

FEDER

306.713,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

584.510,00

FEDER

438.382,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

290.500,00

FEDER

203.350,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/04

2019/01/01

Portugal

1.266.131,11

FEDER

886.291,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/22

2017/12/19

Portugal

479.710,00

FEDER

287.826,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/28

2018/10/27

Portugal

2.420.508,67

FEDER

1.452.305,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/27

2018/11/26

Portugal

411.132,90

FEDER

246.679,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

488.500,00

FEDER

341.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

366.722,00

FEDER

256.705,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

144.000,00

FEDER

86.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

983.964,11

FEDER

590.378,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

117.241,86

FEDER

70.345,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/30

2019/06/29

Portugal

83.584,38

FEDER

50.150,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/02

2018/03/30

Portugal

454.000,00

FEDER

317.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

1.305.302,09

FEDER

913.711,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/29

2019/11/28

Portugal

92.600,00

FEDER

55.560,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/20

2017/10/30

Portugal

698.938,94

FEDER

489.257,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2017/12/31

Portugal

471.243,00

FEDER

282.745,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/27

2019/04/26

Portugal

1.004.818,00

FEDER

502.409,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

2.993.250,00

FEDER

1.496.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/03

2018/09/30

Portugal

867.115,62

FEDER

606.980,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/14

2019/10/13

Portugal

694.998,75

FEDER

486.499,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

149.495,00

FEDER

89.697,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

410.631,37

FEDER

307.973,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/20

2018/07/20

Portugal

79%

GABRIMAT - MOLDAÇÕES INDUSTRIAIS LDA

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NEWSTAMP - ESTAMPAGEM DE COMPONENTES
METÁLICOS LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-023587

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

QUANTA - PLÁSTICOS LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-023642

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

J.M.J. - MECÂNICA DE PRECISÃO, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-023644

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CIPECA - REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-023657

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TROFAL - FÁBRICA DE CALÇADO S.A.

CENTRO-02-0853-FEDER-023713

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

FUTRIMETAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS METÁLICOS S.A.

CENTRO-02-0853-FEDER-023715

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MOLDEMBA - MOLDES LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-023722

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

JOALPE - INDÚSTRIA DE EXPOSITORES, S.A.

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VEPELIBERICA - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-023739

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-023750

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-023796

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-023801

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-023808

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-023816

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-023823

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TMIP - TRANSPORTES E LOGÍSTICA, LDA

TMIP - Incremento capcidade e eficiência de processo

CENTRO-02-0853-FEDER-023834

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ISIS - EMBALAGENS LDA

ISIS Embalagens - Inovação tecnológica e incremento da
capacidade produtiva na impressão de embalagens flexíveis

CENTRO-02-0853-FEDER-023864

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TELEJACOB - UNIPESSOAL LDA

Centro Tecnico Inovador

CENTRO-02-0853-FEDER-023892

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

IMOBILIÁRIA MANUEL BRANCAL, S.A.

Criação do novo conceito SPORT HOTEL livestyle

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MOLSITEC - REPRESENTAÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO
Inovar para alcançar novos nichos de mercado
DE MOLDES, UNIPESSOAL LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-023980

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MOTOFIL AERONÁUTICA LDA.

MOTAER - Fabricação de ferramentas e componentes para a
indústria aeronáutica

CENTRO-02-0853-FEDER-024027

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TECHLASTS, S.A.

Criação de fábrica TECHLASTS - fabrico de formas técnicas e
ferramentas para automação de produção

CENTRO-02-0853-FEDER-024028

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CABEM TODOS - RESTAURAÇÃO E ALOJAMENTO
LDA

NEPTUNO SURF & FAMILY HOTEL

CENTRO-02-0853-FEDER-024031

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Embraceprofit, Lda

EXINET - Inovar para crescer

CENTRO-02-0853-FEDER-024065

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MORVIL-INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA

Mobiliário 3D para Hotelaria

CENTRO-02-0853-FEDER-024072

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ABSCISSAPOWER - LDA

AbsP Recycling

A AbscissaPower, Lda traz para o mercado um processo de reciclagem completamente
inovador a nível mundial através da reciclagem de cabos provenientes das indústrias de
Oil&Gas, energias renováveis onshore e offshore e redes de alta potência
transformando-os em matéria prima de valor acrescentado.

CENTRO-02-0853-FEDER-024082

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

I. M. C. L. - INDÚSTRIA DE MOLDES CERÂMICOS
LIMITADA

Inovação produtiva_Capacitar a IMCL para novos produtos

IMCL_Inovação Produtiva_Inovaçao, Competitividade e Internacionalização_Aquisição
de equipamento produtivo para entrada em novos mercados com novos produtos e
para aumento da produção.

1.528.868,19

FEDER

917.320,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2018/09/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Mindorbit, Lda.

Criação de um novo estabelecimento destinado ao fabrico de um
Sistema Integrado de Reutilização de Águas Pluviais (SIRAP),
composto por uma gama flexível e personalizada de componentes
a acessórios in

Novo conceito de integrado de fabrico de Sistemas Integrados de Reutilização de Águas
Pluviais (SIRAP), alavancados no desenvolvimento de uma perfiladora inovadora para
produção em série de qualquer tipo de componente personalizado e adaptado aos
requisitos dos clientes, destinados ao mercado global

2.824.440,00

FEDER

1.977.108,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/22

2019/04/21

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-024157

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GRAFIBEIRA-TIPOGRAFIA E ARTES GRAFICAS LDA

Alteração fundamental do processo através da inovação tecnológica subjacente ao
Alteração Fundamental do Processo de Pré-Impressão e Impressão abandono da tecnologia Computer-to-Film para Computer-to-Plate, patente na
da GRAFIBEIRA
aquisição de equipamentos avançados que permitirão promover a eficiência, utilizar
uma nova gama de substratos e aumentar o portfólio de produtos

275.633,82

FEDER

192.943,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/18

2018/07/20

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-024175

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

EMBA-COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGEM,
S.A.

EMBA 4.0

A EMBA pretende aumentar a sua capacidade produtiva através de um conjunto de
investimentos que permitem criar as condições necessárias ao aumento da produção.

1.562.640,00

FEDER

937.584,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CONSOLATA - HOTEL, S.A.

CONSOLATA Hotel 4* - Ampliação e requalificação de
empreendimento turístico

Profunda requalificação e ampliação de um hotel existente, originando o CONSOLATA
Hotel 4*, que pretende ser uma unidade de referência na região pela sua capacidade
instalada e pela oferta compósita de espaços e serviços, assentes num conceito de
universalidade, cosmopolitismo e internacionalização.

2.852.354,09

FEDER

1.996.647,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-023732

CENTRO-02-0853-FEDER-023898

CENTRO-02-0853-FEDER-024147

CENTRO-02-0853-FEDER-024178

79%

79%

Reforço da capacidade operacional para desenvolvimento e fabrico de novos produtos
Reforço da capacidade operacional para desenvolvimento e fabrico
plásticos e moldes complexos de maior valor acrescentado, integrando a progressão na
de novos produtos plásticos e moldes de maior valor acrescentado
cadeia de valor a montante
Aumento da capacidade instalada incrementando a incorporação de tecnologia state-ofAlargamento dacapacidade instalada da empresa, aumentando a the-art, acolhendo uma linha dedicada à produção de ferramentas especiais de alta
incorporação de tecnologia state-of-the-art
precisão, com uma nova marca MDF e elevação do posicionamento em segmentos de
alto valor acrescentado
Arranque da produção de casas portáteis c/ características diferenciadas para o
Arranque do negócio da empresa - projeto industrial de Casas
segmento dos empreendimentos turísticos, condomínios e estabelecimentos comerciais
Portáteis
para segmentos de nicho no mercado externo.
A TROFAL é uma empresa histórica na indústria do calçado com um percurso pautado
Incremento competitivo recorrendo a inovação tecnológica
pela constante superação e aposta na excelência, diferenciação e valor acrescentado do
processo, reforçando a presença da TROFAL no mercado
produto. Através do projeto proposto a TROFAL apostará em tecnologia inovadora que
Internacional
impactrá no reforço do seu potencial exportador.
O Projeto visa, através de investimentos em tecnologia de ponta e de índole
Eficiência, produtividade, competitividade - Internalização da
organizacional, dotar a promotora de uma maior capacidade produtiva e de índices
Produção de ferragens
superiores de produtividade, contribuindo para a progressão na cadeia de valor e para
uma maior orientação para mercados externos.
A Moldemba perspectiva, com a apresentação deste projeto, dar um salto qualitativo e
quantitativo na sua unidade de negócio, assumindo um aumento da sua capacidade
MOLBEMBA: Innovation
produtiva com integração de novas técnicas e métodos que contribuam validamente
para tornar a sua unidade mais competitiva.
Com este investimento pretende-se: incrementar a produção através melhorias
significativas nos produtos atuais (cestos de compras), introduzindo novos modelos;
Incremento da Capacidade produtiva
melhorar significativamente o produto painéis para paredes (de exposição); aumentar
capacidades de gestão e qualificação dos ativos.

Vepelibérica - Inovar na Construção Modular

A Vepelibérica pretende implementar um processo de inovação, incrementando na
empresa equipamentos corpóreos e incorpóreos inovadores e mais produtivos, que irão
contribuir para o aumento da capacidade instalada e capacitar a empresa para os
ganhos de quota de mercado nacionais e internacionais.

O PCI consiste na realização de um conjunto de inovações nas áreas produtiva,
organizacional e de marketing da PTKM, de modo a direcionar a sua fabricação para os
PTKM, LDA
PTKM ? CREATE TO INNOVATE (?PCI?)
sectores automóvel e eletrónico, elevar a sua qualidade e iniciar o seu processo de
internacionalização.
Face ás exigencias do mercado a empresa propõe-se apresentar avançado e inovadora
gama de produtos : PORTÕES STANDARD (TELESCÓPICOS) que promove forte inovação
RODRIGUES & ALVES, UNIPESSOAL, LDA
Produção de Estruturas metálicas altamente inovadoras
tecnológica na empresa e na cadeia de valor mais alargada (sobretudo no setor da
Construção) do tecido empresarial .
O projeto visa o aumento da capacidade produtiva da Greslar pela aquisição de
tecnologias do estado-da-arte com vista à promoção da eficácia produtiva e energética,
GRÉSLAR-ARTIGOS DE CERAMICA LDA
Gréslar - Projeto PT2020
como estratégia de desenvolvimento de produtos de maior valor acrescentado e reforço
do posicionamento nos mercados internacionais.
Inauguração de linha dedicada à produção de caixas de campo reforçadas de peq. e
IRC - INDÚSTRIA DE ROTAVAZAMENTO DO CENTRO Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, para
grandes dimensões - deixa a produção de um produto de baixo valor e passa a produzir
LDA
a produção de bens/serviços
um de maior valor acrescentado.
O projeto de inovação altera o paradigma de actuação, alargando a oferta de soluções
de TIC com vista à evolução dos seus clientes para uma atuação baseada no espírito da
SMARTTHINK, LDA
Smartinovation
indústria 4.0, através da virtualização crescente das facetas da atuação, assegurando a
interação em tempo real e a nível global.
BRANDSPACE, LDA

Criação da Empresa BrandSpace, LDA

Criação de uma empresa na área de fabrico de produtos para pastelaria
A TMIP pretende tornar o terminal de Alfarelos um centro logístico de referência
Nacional e catalisador na região Centro com ampliação do terminal e da férrea para
uma de 750m e outra de 190m, com aquisição de Reach Stacker combi/piggyback (45
ton) e com introdução de softwares e georreferenciação.
A ISIS visa a implementação de processos tecnológicos inovadores de impressão de
embalagens plásticas para alimentos -segmento dinâmico de valor acrescentado- com
base na inovação, eficiência, produtividade e qualidade - garantindo customização para
Clientes de referência internacional.
Telejacob ? empresa de comercio de dispositivos móveis, com a criação de um Centro
de reparações dos Equipamentos irá inovar na oferta ao mercado, introduzindo
inovação organização e de marketing na empresa, para um serviço completo e
diferenciado no mercado nacional e internacional.
Reposicionamento no destino através de uma proposta de valor distintiva, também nas
atividades que formam a cadeira de valor, melhorando o desempenho nos mercados
atuais (residentes e n/ residentes), sendo em tudo diferente daquela que os
concorrentes atuais disponibilizam.
O projecto visa aumentar a capacidade de produção, elevar a capacitação para
internacionalização e inserção na economia digital respondendo a novas exigências do
mercado e segmento onde já está e prepara-se para entrar em segmentos e mercados
mais exigentes como cosmética e saúde no México e Chile.
A MOTOFIL AERONÁUTICA é uma empresa especializada na fabricação de ferramentas
para moldação de fibras e materiais compósitos destinados ao setor aeronáutico. Com
o presente projeto, o promotor pretende aumentar a sua capacidade produtiva
fabricando ferramentas e componentes para o setor.
A TECHLASTS é uma start up especializada em desenvolver novas tecnologias e
ferramentas para suportar a automatização de processos de fabrico na indústria de
calçado desportivo, nomeadamente, o fabrico de formas técnicas, bem como
ferramentas necessárias para automatização das linhas de produção.
Vai ser notícia na comunidade mundial de SURF. A nascer... o SURF FLUTUARIUM terapias REDUTORAS DE ADRENALINA - em mar morto, a flutuar numa
prancha/marquesa enquanto recebe uma massagem. Um entre muitos novos serviços
destinados a surfistas que viagem em família - no NEPTUNO SURF & FAMILY HOTEL.
A EXINET pretende com este projeto colocar na rota das exportações as empresas
produtoras do Centro de Portugal que ainda não apresentam uma estrutura nem
recursos para iniciarem os seus processos de internacionalização.
O investimento num disruptivo Sistema Avançado de Produção CNC de 5 eixos (3D) e na
Automatização do processo de Orlagem darão à Morvil a capacidade e flexibilidade
produtiva capaz de dar resposta aos mais exigentes e detalhados projetos de mobiliário
para o segmento hoteleiro.
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CENTRO-02-0853-FEDER-024180

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RKP MOLDES, UNIPESSOAL LDA

Produção Moldes duas durezas

CENTRO-02-0853-FEDER-024184

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SINUTA FCE - FERRAMENTAS DE CORTE E
ESTAMPAGEM, LDA

O presente projeto pretende dotar a empresa de uma estrutura de recursos adequada à
Sinuta FCE ? Aposta em Tecnologias de Conformação Inovadoras e
abordagem do mercado nacional e internacional, com ferramentas inovadoras de corte
no Mercado externo de valor acrescentado
e estampagem a frio para todas as tecnologias de conformação de peças metálicas.

CENTRO-02-0853-FEDER-024217

Programa Operacional Regional do Centro

79%

VIA ESPIRAL - CAIXILHARIAS, LDA

Futuro 2021

CENTRO-02-0853-FEDER-024220

Programa Operacional Regional do Centro

79%

IHCARE - INNOVATION HOSPITAL CARE, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-024225

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-024229

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-024264

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-024297

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-024334

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-024351

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-024427

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-024454

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-024591

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VISICARNES 2013, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-024619

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RAIZ SPECIALITY COFFEES, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-024627

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TROFAL - FÁBRICA DE CALÇADO S.A.

CENTRO-02-0853-FEDER-024651

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

POTIRA - COSMÉTICA, UNIPESSOAL LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-024683

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

EFECTY KVITA, UNIPESSOAL LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-024717

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CCK GATE, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-024723

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MINDTROOPER, LIMITADA

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-024979

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-025079

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-025085

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-025101

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-025124

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-025219

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-025240

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ECOFORLIFE, UNIPESSOAL LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-025266

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RESDEVMED, UNIPESSOAL LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-025359

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SELT, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-025457

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MAMBO FACTORY, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-025485

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

GUISOFT - COMÉRCIO EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-025486

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

LIFEPOLY, UNIPESSOAL LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-024476

CENTRO-02-0853-FEDER-024532

CENTRO-02-0853-FEDER-024780

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

868.322,00

FEDER

520.993,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/30

Portugal

574.684,37

FEDER

344.810,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/25

2018/02/24

Portugal

A presente candidatura permitirá à VIA ESPIRAL reforçar a sua capacitação empresarial
e promover a sua progressão na cadeia de valor de modo a ficar mais preparada para
enfrentar a concorrência global.

502.823,57

FEDER

351.976,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/29

2019/06/28

Portugal

IHCARE INO-PRODUCTION

IHCARE INO-PRODUCTION

171.913,25

FEDER

103.147,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/04/30

Portugal

WINNERS GRAVITY, LDA

Lançamento de calçado para diabéticos

Este projeto visa o estabelecimento de uma nova empresa industrial que tem como
objetivo ser o principal produtor de calçado adaptado para o pé diabético na Europa,
desenvolvendo mais e melhores produtos para todos os segmentos da população

762.250,00

FEDER

457.350,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

LETRAS E BORBOLETAS - ECOTURISMO LDA

Nest Houses

é um projeto inovador na area do eco-turismo, turismo de natureza e sustentávelNo
seguimento de anteriores projetos os promotores inovam com novos conceitos de
alojamento e animação turística, foi o cooking & nature, NEST HOUSES

806.749,00

FEDER

564.724,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

79%

PAUL STRICKER, S.A.

Paul Stricker 2020: Plano de inovação produtiva para um
crescimento internacional sustentável e um posicionamento
competitivo

2.038.716,00

FEDER

1.223.229,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

J.M20 II - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA

Calçado de Saúde

1.906.600,00

FEDER

1.143.960,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

FMP - FÁBRICA DE MOLDES PARA PLÁSTICOS LDA

FMPInov2016

2.084.982,10

FEDER

1.459.487,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

BS VILLAS - EXPLORAÇÃO TURÍSTICA, LDA

Dinamização do Guardian Bom Sucesso Golf

631.247,71

FEDER

441.873,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/10/31

Portugal

79%

LUIS FRANCO & FILHOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA

Aposta na inovação organizacional e marketing para reforço da
internacionalização da Luís Franco & Filhos, SU, Lda.

90.700,00

FEDER

40.815,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/29

Portugal

79%

NEWGER - FABRICAÇÃO E COMERCIO DE TINTAS
PARA A CONSTRUÇÃO, REPRESENTAÇÕES LDA

Qualificação NG - Corticyte e EcoPUR, uma nova geração de
produtos

Introdução de novas capacidades laboratoriais de suporte ao I&D e ao controlo de
qualidade, contratação de um técnico especializado nessas atividades e aquisição de
serviços de teste aos novos produtos EcoPUR e Corticyte, inovadores em Portugal.

61.149,30

FEDER

27.517,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/03

2019/09/02

Portugal

79%

ABSORVALOR LDA

ABSORVALOR, LDA. | Qualificação e internacionalização da
Entidade

Aposta na inovação organizacional/gestão e inovação de marketing quer ao nivel
inbound como outbound para promoção da ABSORVALOR no mercado global, através
de acréscimo de produtividade e otimização de recursos, e forte aposta na economia
digital e consequente acréscimo de competitividade global

122.780,00

FEDER

55.251,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/02

2019/09/30

Portugal

79%

Incremento na competitividade interna, tendo como objetivo o
BYCLASSY - DECORAÇÃO E INTERIORES, UNIPESSOAL
posicionamento de destaque das 3 marcas da BY CLASSY no
LDA
mercado externo

Aposta na inovação organizacional/gestão e marketing (inbound e outbound) com focus
no incremento da sua competitividade global tendo como objetivo o posicionamento
das 3 marcas da BY CLASSY no mercado externo para uma maior diversidade nos
segmentos de mercado e consequente acréscimo do V.Negocios.

196.305,00

FEDER

88.337,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/30

Portugal

70.000,00

FEDER

31.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

267.497,86

FEDER

120.374,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/30

Portugal

63.700,00

FEDER

28.665,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/10

2019/08/07

Portugal

249.392,08

FEDER

112.226,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/04

2019/09/02

Portugal

273.298,22

FEDER

122.984,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

178.755,00

FEDER

80.439,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

44.197,00

FEDER

19.888,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

199.700,00

FEDER

89.865,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

128.755,00

FEDER

57.939,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

116.524,50

FEDER

52.436,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/30

2018/12/29

Portugal

147.288,70

FEDER

66.279,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

298.963,30

FEDER

134.533,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

261.600,00

FEDER

117.720,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

307.367,50

FEDER

138.315,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/09

2019/10/08

Portugal

154.201,62

FEDER

69.390,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

109.500,00

FEDER

49.275,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/06

2019/01/05

Portugal

76.416,00

FEDER

34.387,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

227.402,50

FEDER

102.331,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

78.050,00

FEDER

35.122,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

113.025,57

FEDER

50.861,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/21

2019/03/20

Portugal

79%

KITSEC LDA

Produção de moldes para injecção de matérias-primas diferentes em simultaneo.

O presente projeto visa o reforço significativo da capacidade produtiva da Paul Stricker,
nomeadamente através da introdução de novas técnicas de personalização, suscetíveis
de possibilitar o lançamento de novos produtos de maior valor acrescentado,
inovadores à escala internacional.
Este projeto visa o estabelecimento de uma nova empresa industrial a atuar no setor do
calçado técnico para Unidades de Saúde, com perfil maioritariamente exportador, cuja
vantagem competitiva se sustentará no investimento em fatores de inovação e de
diferenciação tecnológica e organizacional.
O objetivo deste projeto de investimento é a aquisição de equipamento inovador, de
forma a potenciar as vendas para diversificados mercados, aumentando a sua
competitividade a nivel nacional e internacional.
O objetivo da candidatura da BS Villas é o de dotar o Bom Sucesso Resort de um campo
de golfe de caráter internacional, com todas as condições técnicas para a prática deste
desporto em condições de excelência.
Aposta em investimento no dominio imaterial ao nível da inovação organizacional e
gestão e ao nível do marketing outbound/inbound para acréscimo da competitividade
global da Luís Franco & Filhos, SU, Lda.

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de novas ferramentas de
marketing, organizacionais e de processo para que possa alargar o seu raio de ação para
Qualificação Visicarnes
mercados externos, bastante atrativos do ponto de vista económico e financeiro, que
alavancarão a atividade futura da entidade.
Aposta na Qualidade, na segurança Alimentar e na Sustentabilidade dos seus produtos
Qualificação da Raiz Speciality Coffees através Otimização
através da certificação dos mesmos, na otimização organizacional, na Criação e
Organizacional/Operacional
Desenvolvimento da sua imagem corporativa e na Criação e Registo da sua Marca,
procurando capacidade de resposta para o mercado global.
Plano de qualificação e de marketing que alinha milimetricamente a expansão da
Incremento na competitividade global, tendo como objetivo o
Entidade promotora e das suas gamas de calçado com o que de melhor e mais inovador
posicionamento de destaque da TROFAL no mercado externo
se faz no setor a nível mundial, recorrendo á inovação organizacional/gestão e de
marketing (inbound/outbound)
O projeto contempla os investimentos à qualificação da estratégia da POTIRA que visa o
desenvolvimento e produção inovadoras, de cosméticos orgânicos disruptivos assentes
Qualificação da estratégia para sustentabilidade e economia verde
numa filosofia tríplice de sustentabilidade: ambiental, social e económica, potenciando
uma economia verde.
Atividades de qualificação da atividade da EFECTY KVITA que visa o desenvolvimento,
produção e comercialização de pioneiros de reatores de cavitação hidrodinâmicos
Qualificação para a qualidade e inovação
patenteados para tratamentos de águas s/ uso de produtos químicos para diversos
setores.
Reforço da capacidade de gestão e Qualificação dos procedimentos
Reforço das capacidades de gestão e Qualificação dos procedimentos internos da CCK,
internos da CCK, tendo em vista incremento da competitividade e
tendo em vista incremento da competitividade e capacidade de resposta no mercado
capacidade de resposta no mercado global, capacitando a empresa
global, capacitando a empresa para concretizar a sua estratégia de internacionalização
para co
O projecto em causa tem como objectivo promover a qualificação imaterial da
Qualificação imaterial e material da Mindtrooper
Mindtrooper, dinaizando os seus factores imateriais de competitividade de forma a dar
suporte ao seu processo de crescimento e internacionalização.
KITSEC | Sustentabilidade, capacitação e incremento da
competitividade digital no mercaso global

O projeto proposto visa o incremento da competitivdade da KITSEC através de
investimentos como: desenvolvimento de software altamente inovador, certificação
para a norma ISO14001 e contratação de TAQ irá munir-se das ferramentas necessárias
para assegurar uma expansão superior a 65% no pós-projeto.

Reforço da capacidade de gestão e Qualificação dos procedimentos
internos da Biotec, tendo em vista incremento da competitividade
e capacidade de resposta no mercado global, capacitando a
empresa para

Reforço das capacidades de gestão e Qualificação dos procedimentos internos da
Impresceindivel Alcance - Biotec, tendo em vista incremento da competitividade e
IMPRESCÍNDIVEL ALCANCE UNIPESSOAL LDA
capacidade de resposta no mercado global, capacitando a empresa para concretizar a
sua estratégia de internacionalização
O presente projeto de investimento tem como objetivo promover alterações
Reforço da competitividade via certificação da qualidade de
DIGIWEST - WIRELESS AND EMBEDDED SOLUTIONS
organizacionais e de marketing que promovam a competitividade da empresa, no
processos e produtos e implementação de estratégias de
LDA
mercado internacional. A empresa reforçará a sua posição na cadeia de valor,
marketing/comerciais
disponibilizando produtos e serviços de maior valor acrescentado.
A ISIS Embalagens promove a inovação por via da criação de laboratório da qualidade,
ISIS Embalagens - inovação organizacional, criação de laboratório e aposta na certificação ISO 22000 e contratação de técnico qualificado, capacitando-se
ISIS - EMBALAGENS LDA
certificação alimentar.
para competir em novos mercados geográficos e direcionando-se para Clientes de
grande dimensão inseridos no segmento Alimentar.
Vencer os desafios da globalização com a engenharia portuguesa no âmbito da
ENDIPREV, LDA
Mais informação para uma competitividade ao nível global
operação, manutenção e consultoria nos mercados do off-shore wind, com recurso a
soluções organizacionais inovadoras
Plano de qualificação/Internacionalização que alinha milimetricamente a expansão
Aposta na inovação organizacional e gestão com recurso às TIC?s e
CTHR - CONSULTING, TRAINING AND HUMAN
pretendida da Entidade e dos seus serviços com o que de melhor e mais inovador se faz
inovadoras estratégias de marketing digital para tornar a CTHR
RESOURCES, S.A.
no setor, de acordo com as necessidades dos seus mercados alvo, recorrendo á
uma empresa de referência no seu setor a nível Internacional
inovação organizacional e de marketing:inbound/outbound
WHALE, S.A.

Qualificação da Whale

Projeto de qualificação e preparação da Whale para os mercados externos.

Projeto de qualificação competitiva do negócio ECOFORLIFE, um novo conceito de
produtos éticos e ecológicos, através da combinação profícua da aposta na inovação na
EcoForLife - Qualificação Competitiva
gestão, economia digital, criação de marcas e design, qualidade e eco-inovação, para
penetração no mercado nacional e internacional
A Resdevmed com esta intervenção pretende capacitar-se para atuar de forma
sustentada e competitiva nos mercados internacionais, onde imporá as qualidades dos
INCREMENTO DAS CASPACIDADES ORGANIZACIONAIS
seus produtos biomédicos, em especial enxertos individualizados para regeneração
óssea.
Aumentar a competitividade da SELT no mercado nacional e internacional, através do
Promoção da competitividade e consolidação no mercado Nacional investimento nos domínios imateriais de competitividade da Inovação organizacional e
e Internacional.
gestão, Economia digital e TIC, Desenvolvimento de processos e Qualidade, com o
objetivo de aumentar as quotas de mercado.
O presente projeto da Mambo pretende reforçar os pontos fracos da empresa,
nomeadamente aqueles que constituem fatores críticos para o sucesso da organização.
Qualificar Mambo
Como a certificação de produtos de iluminação, contratação de quadros técnicos, o
desenvolvimento de novas coleções, etc.
Investimentos decisivos no reforço das capacidades de organização, gestão, marketing e
Inovação Organizacional, Economia Digital e Marketing Digital
presença na economia digital, qualificando a empresa nas suas áreas de
sustentando e potenciando a internacionalização da empresa
competitividade critica para a estratégia de inovação, internacionalização e
modernização.
SI Qualificação LifePoly ? Projeto de investimento que visa dotar a empresa de
LifePoly Qualificação ? Nova empresa, soluções de valorização de equipamentos, estruturas de apoio e fatores de competitividade imateriais essenciais
resíduos plásticos
ao arranque da sua atividade, à promoção e divulgação de produtos e ao início do
processo de internacionalização.
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79%

WAKARU, CONSULTING, LDA

W+QUAL: Reforço da capacidade de gestão e organização da
Reforço da capacidade de gestão e organização da Wakaru e certificação dos seus
Wakaru e certificação dos seus processos internos, tendo em vista
processos internos, tendo em vista o incremento da competitividade e da capacidade
o incremento da competitividade e da capacidade de resposta no
de resposta no mercado global.
mercado global

CENTRO-02-0853-FEDER-025510

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-025649

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PROCIBUILD - INVESTIMENTOS E ENGENHARIA
GLOBAL, LDA

PROCIBUILD DIFFERENTIATION FOR INNOVATION AND QUALITY

CENTRO-02-0853-FEDER-025682

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PROVIDERESULTS LDA

Reforço de fatores imateriais de competitividade, apostando na
qualificação e internacionalização da Provide Results.

CENTRO-02-0853-FEDER-025778

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TUCAB - EXTRUSÃO DE TUBOS E VEDANTES, LDA

Qualificação sólida e transversal no âmbito da certificação,
sistematização e qualificação dos processos de qualidade

CENTRO-02-0853-FEDER-025842

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DIVINIS - AGROPRODUTOS DE OURÉM, S.A.

Projeto de qualificação da Divinis

CENTRO-02-0853-FEDER-025985

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NOBRE & MARQUES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
Projeto de Qualificação da Nobre & Marques
DE MERCADORIAS LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-025987

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

S.I.E. - SOCIEDADE INTERNACIONAL DE
EMBALAGENS, S.A.

SIE - Projeto de Qualificação 2016-2018

CENTRO-02-0853-FEDER-027516

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

VENAMOLDES, LDA

VENAMOLDES ? Engineering & Tooling 4.0

CENTRO-02-0853-FEDER-027525

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

APOLINÁRIO RODRIGUES MARTINS, UNIPESSOAL
LDA

ARM | Inovação Tecnológica para a Internacionalização

CENTRO-02-0853-FEDER-027553

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BARROS & MATIAS S.A.

BARMAT - SMART FACTORY

CENTRO-02-0853-FEDER-027585

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-027687

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-027911

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-027914

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-027965

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-027983

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-028435

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-032701

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-032729

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-032733

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-032759

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-032808

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MARTOS & COMPANHIA LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-032838

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CONTROLOFFICE, PLÁSTICOS E FERRAGENS DE
DECORAÇÃO LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-032840

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

XYAMI - COZINHAS, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-032864

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ECOMBM - SISTEMAS ECOLÓGICOS LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-032877

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MOLDES CARREIRA LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-032915

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PRADO - CARTOLINAS DA LOUSÃ S.A.

CENTRO-02-0853-FEDER-032978

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

EIB-EMPRESA INDUSTRIAL DE BORRACHA S.A.

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-032799

CENTRO-02-0853-FEDER-032981

CENTRO-02-0853-FEDER-033016

CENTRO-02-0853-FEDER-033034

Resumo | Summary

79%

79%

79%

79%

HFA - HENRIQUE, FERNANDO & ALVES S.A.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

FEDER

81.992,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

Projeto integrante do plano estratégico da empresa, direcionado a áreas de
competitividade críticas com vista a qualificar a PROCIBUILD para a internacionalização.
Com investimentos em inovação de Marketing e organizacional ao nível da empresa.

64.024,46

FEDER

28.811,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/04

2019/09/02

Portugal

Internacionalização da primeira plataforma em tecnologia BIM nacional e colocação da
ProvideResults no mapa dos fornecedores de Bibliotecas BIM.

399.592,00

FEDER

179.816,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/03

2019/10/02

Portugal

220.125,39

FEDER

99.056,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/15

2019/04/14

Portugal

45.275,00

FEDER

20.373,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/28

2019/07/27

Portugal

55.588,20

FEDER

25.014,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/27

2019/01/26

Portugal

202.285,00

FEDER

91.028,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

1.936.997,50

FEDER

1.162.198,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/24

2019/04/20

Portugal

192.497,00

FEDER

115.498,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/26

2019/04/25

Portugal

273.163,00

FEDER

163.897,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/05

2018/01/31

Portugal

154.047,50

FEDER

69.321,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/09

2019/05/08

Portugal

1.761.990,01

FEDER

880.995,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/15

2019/05/14

Portugal

1.886.573,73

FEDER

1.131.944,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/15

2019/05/14

Portugal

1.947.864,00

FEDER

1.168.718,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/22

2019/05/21

Portugal

112.750,00

FEDER

50.737,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/15

2019/12/14

Portugal

2.125.713,61

FEDER

1.062.856,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/19

2019/05/18

Portugal

1.559.930,49

FEDER

779.965,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/03

2019/06/02

Portugal

1.611.096,00

FEDER

644.438,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

2.888.752,85

FEDER

1.444.376,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/02

2017/12/31

Portugal

299.512,57

FEDER

149.756,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/05

2019/06/04

Portugal

506.448,42

FEDER

202.579,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/15

2019/07/14

Portugal

2.264.882,03

FEDER

905.952,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/06

2018/10/05

Portugal

761.484,61

FEDER

380.742,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/30

Portugal

1.104.080,00

FEDER

552.040,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/02/01

2020/01/31

Portugal

1.949.084,61

FEDER

1.169.450,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/12

2019/06/11

Portugal

1.125.875,00

FEDER

675.525,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/02/01

2020/01/31

Portugal

886.690,20

FEDER

532.014,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/16

2019/06/15

Portugal

2.005.391,00

FEDER

1.203.234,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/15

2019/06/14

Portugal

2.584.852,77

FEDER

1.292.426,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/16

2019/10/15

Portugal

Este projecto visa criar condições para que a Farem actue com uma eficiência
organizacional, ambiental e logística optimizada, adoptando de metodologias
inovadoras e adquirindo novos de equipamentos e softwares, obtendo a
competitividade necessária para actuar com sucesso em mercados internacionais.

246.468,88

FEDER

110.911,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/20

2019/06/19

Portugal

ASCENSO GABRIEL: competitividade global, excelência e indústria
4.0 no setor do calçado 100% português

O projeto visa potenciar internacionalmente, pela via de inovação de PROCESSO,
ORGANIZACIONAL e de MARKETING a YOUNEEDSHOES, tendo por base um incremento
competitivo assente em tecnologia de ponta integrada que permitirá a implementação
de um ecossistema industrial aplicado à indústria do calçado.

334.765,00

FEDER

167.382,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/03

2019/06/30

Portugal

HFA - Complex dc

A HFA investirá 1.8M? para iniciar o desenvolvimento de componentes, via uma linha
de prototipagem para desenvolvimento pré-séries e laboratório de id para validar o
funcionamento e comportamento das placas produzidas em conjunto. Além disso irá
iniciar a produção componentes de .2/.1 polegadas.

1.802.977,00

FEDER

901.488,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/28

2019/06/27

Portugal

Inovação 2017 - 2018

Qualificação sólida e transversal no âmbito da certificação, sistematização e
qualificação dos processos de qualidade para a e entrada direta nas cadeias de
fornecimento de setores de afloração e elevado potencial- automóvel e dispositivos
médicos, no mercado externo (em 6 novos mercados).
O projeto de qualificação da Divinis pretendeproporcioanar à empresa competências
que insiram sobre a sua qualificação interna e que desenvolvam as apetências
necessárias para enfrentar o mercado nacional e internacional
O projeto de Qualificação da Nobre & Marques insere-se numa ótica de
desmaterialização dos processos, aderindo à economia digital com o investimento
numa plataforma web inovadora, na qual os clientes poderão obter toda a informação
acerca de cada viagem.
Este projeto de Qualificação tem como objetivo reforçar as capacidades organizacionais
e de gestão da SIE, no sentido de dotar a Empresa de um conjunto de condições
estruturais que permitam elevar os padrões de qualidade associados aos seus produtos
e consequentemente suportar o seu crescimento.
A VENAMOLDES, através do projeto proposto tem como objetivo impactar no setor dos
moldes e na cadeia de valor alargada através da implementação de inovação estrutural
de processo, produto e organizacional afirmando-se desde o início da atividade como
player de referência no setor em que se insere.
Promoção da Eficiência e Capacidade Produtiva da ARM através da Inovoção
Tecnológica do modelo de produção implementado, com vista ao reforço da estratégia
de Internacionalização para fazer face aos níveis de rigor, eficiência operacional e
rapidez de resposta exigido pelos mercados externos.
Este projeto permitirá à BARMAT criar uma unidade de produção inteligente, através da
introdução das tecnologias da I4.0, tornando-a mais apta para enfrentar a concorrência
global e para aproveitar as oportunidades existentes em alguns mercados.

No âmbito do presente projeto, a IVO CUTELARIAS pretende adquirir um conjunto de
equipamentos inovadores que lhe permitirão aumentar a sua capacidade de produção e
de I&D, reforçando deste modo a sua capacidade de resposta às solicitações dos
clientes, bem como a sua competitividade internacional.

A MARTOS tem como objetivo, através do projeto proposto o desenvolvimento e
Desenvolvimento e implementação da malha cognitiva tecnológica implementaçãode inovação tecnológica sem precedentes no setor da serração e
da MARTOS
fabricação de embalagens de madeira criando, com base em software avançado uma
malha cognitiva que assegure produtividade e sustentabilidade.
Capacitação para a produção de produtos de valor acrescentado (iluminação e
Capacitação para a produção de produtos de valor acrescentado
toalheiros) p/ o segmento premium, em 6 mercados externos, tendo por base a adoção
(iluminação e toalheiros) p/ o segmento premium
de um novo paradigma produtivo baseado em tecnologias de ponta, processos
interconectados, inteligentes e práticas de co-inovação (aberta)
Aumento de capacidade produtiva, do índice de inovação e especialização dos sistemas
Capacidades avançadas para projeto e fabrico costumizado de
avançados de produção e de informação, que potenciem o desenvolvimento e fabrico
mobiliário vanguardista e com design contemporâneo
de mobiliário vanguardista e com design contemporâneo para nichos de alto valor
acrescentado (gama média-alta).
O projeto visa criar condições para que a ECOMBM possa adquirir meios e desenvolver
competências para produzir e colocar nos mercados um produto inovador para o
ICEFIRE
combate de fogos florestais, potenciando o desenvolvimento tecnológico da empresa,
do sector, da região e de Portugal.
Projeto qualificador da Moldes Carreira ao fabrico, montagem e afinação final de
Soluções completas e customizadas de moldes técnicos de
moldes mais técnicos e customizados visando a oferta eficiente de soluções completas
pequena dimensão
na cadeia de fornecimento do ramo automóvel, potenciando o incorporar de novos
materiais e sistemas mais ecológicos nos novos modelos.
Com este investimento, a PCL vai diversificar a oferta (nova gama de produtos e
Investimento em equipamento tecnológico para diversificar a
alargamento a formatos de menor dimensão) e ganhar versatilidade para novos
produção, aumentar a eficiência e especializar a oferta
requisitos técnicos dos clientes. A empresa vai, também, reforçar a competitividade
através de ganhos de eficiência produtiva e organizacional.
OTIMIZAÇÃO PRODUTIVA DA EIB COM BASE EM SOLUÇÕES i4.0

FAREM- SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS, LDA Qualificação da Farem

ASCENSO GABRIEL, UNIPESSOAL LDA

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

182.205,00

Reforço das capacidades de gestão, desenvolvimento de produto e controlo de
qualidade através da Qualificação interna da CMFDisplay, tendo em vista incremento
CMF DISPLAY UNIPESSOAL LDA
CMF :: Qualificação para a Internacionalização
da competitividade e capacidade de resposta no mercado global, capacitando a
empresa para concretizar a sua estratégia de internacionalização
Preparar a empresa para passar a dispor de uma Smart Factory, apostando em
tecnologias de vanguarda para elevar o nível da capacidade de resposta à procura global
MOMSTEELPOR S.A.
Smart Factory MOMSTEEL 4.0
e conquistar um posicionamento competitivo de destaque no mapa de fornecedores da
cadeia de distribuição global.
Através do forte investimento em tecnologias, que permitirão aumentar a capacidade
Projeto e desenvolvimento de pequenas séries de peças
produtiva e elevar o índice de inovação e qualidade das soluções, a Vidrexport pretende
VIDREXPORT - PRODUÇÃO DE VIDRO LDA
customizadas em vidro
tornar-se uma referência internacional ao nível do projeto e fabrico de pequenas séries
customizadas de vidro de embalagem.
Aramague 2020 ? aumento da capacidade produtiva, através da ampliação da área
Aramague 2020 & Express Fit - Aumento de capacidade, redução fabril, reforço na aposta em investigação e desenvolvimento, proteção da propriedade
ARAMAGUE-FABRICA DE ARTIGOS DE ARAME S.A.
de time to market, inovação, qualidade e ecoefiência.
industrial (Express Fit) e marca, na redução do time to market, na eficiência operacional
e de gestão, na qualidade e ecoeficiência.
Aposta na Inovação Qualificação Engineering & Tooling 4.0 em reflexão conjunta com
VENAMOLDES, LDA
VENAMOLDES ? Qualificação Engineering & Tooling 4.0
Inovação Marketing inbound e outbound com focus na internacionalização da
VENAMOLDES
Este projeto vem permitir injetar algumas novas peças de plástico cuja produção não
Produção de novos produtos através de processos inovadores, sem existe no mercado nacional, o que obriga à importação. Para isso irá recorrer a
RAMIREX-PLASTICOS DE AGUEDA LDA
histórico na Península Ibérica
equipamentos customizados às suas necessidades que mais nenhuma empresa possui
em Portugal, tendo um foco também na exportação.
O corrente projeto de investimento visa a criação de uma secção dentro do
CATLUSOPLAST ? Criação de uma Secção de Produção para a
estabelecimento da CATLUSOPLAST exclusivamente afeta à produção de peças plásticas
CATLUSOPLAST - PLÁSTICOS, LDA
fabricação de peças plásticas para o setor automóvel
para o setor automóvel. Prevê a aquisição de equipamentos produtivos
tecnologicamente avançados que vão automatizar a globalidade do processo.
VALROP 4.0 - Projecto aumento da capacidade produtiva de
VALROP 4.0 - Aumento da capacidade de produção de roupeiros, com domótica e
roupeiros por introdução dos conceitos da Indústria 4.0 no
VALCO - MADEIRAS E DERIVADOS S.A.
conectáveis ao software de gestão doméstica, numa lógica flexível e personalizada
processo de personalização de produtos e da conectividade do
segundo os princípios da Indústria 4.0 e com equipamentos de última geração.
processo produtivo
Entrar em novo seg.do mercado da logística de frio (frio+). Ligação à fileira alimentar do
diag.s/a indústria 4.0 onde está o maior cliente (28,67% do VN) obriga a invest.
OLANO LOGÍSTICA DE FRIO LDA
Novo Segmento de Mercado
associados à digitalização do proc.logístico nomeadamente à criação de uma
infraestrutura digital em ambiente de Cloud Computing
O presente projeto preconiza o fabrico de um novo produto, o green building de design
Green building de design pioneiro, pré-fabricado em Light Steel
pioneiro, pré-fabricado em Light Steel Framing e isolado com placas de gesso
LISCORTES-ESTRUTURAS METÁLICAS LDA
Framing e isolado com placas de gesso acartonado
acartonado. Este produto é diferenciador na medida que contribui para o conforto
térmico e a sua construção é sustentável e rápida.
Com projeto AGIS, a AMBISIG pretende apostar na diversificação dos serviços de
AMBISIG - AMBIENTE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
aquisição de dados georreferenciados (nas radiações visível e infravermelho) através de
AGIS - Airborned Geosensing Information System
GEOGRAFICA, S.A.
veículos aéreos tripulados e não tripulados e na disponibilização de novos produtos
inovadores no mercado nacional e internacional.

IVO-CUTELARIAS, LDA.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

O projeto da EIB visa a OTIMIZAÇÃO PRODUTIVA COM BASE EM SOLUÇÕES i4.0,
contribuindo para reforçar a sua competitividade e internacionalização, por meio de
introdução de fatores de inovação tecnológica, organizacional e de marketing.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

CENTRO-02-0853-FEDER-033058

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-033062

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-033064

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-033083

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-033091

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-033104

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-033121

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-033150

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-033167

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-033181

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-033237

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-033252

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-02-0853-FEDER-033254

79%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A JM Europe é uma nova unidade produtiva que pretende ser uma solução mais
sustentável de satisfazer e desenvolver a procura crescente dos mercados europeu,
JM EUROPE, LDA
africano e americano pelos produtos da Marca Sul Coreana - Jumping Clay - uma
plasticina inovadora e diferenciada no mercado global.
O i.PRECISION CONTROL 4.0 visa internalizar um conjunto de competências,a montante
CQI - CONTROLO DE QUALIDADE EM MOLDES,
com a produção rápida de pequenas séries de peças protótipo e a jusante com o fabrico
i.PRECISION CONTROL 4.0
UNIPESSOAL LDA
de ferramentas de controlo e medição,que atuem como motor de um crescimento
sustentável da CQI nas cadeias de valor internacionais.
A LITAN, empresa reconhecida pelos seus sistemas de armazenagem, lançou
recentemente duas novas famílias de produ-tos ? escadas de alumínio e plataformas
LITAN - ESTANTES METÁLICAS LDA
LITAN e seus novos produtos no mundo
metálicas, pretendendo agora lançar-se no mercado internacional de uma for-ma mais
consistente e distanciada da concorrência.
A MAIQUIPREL vai constituir um Centro de Conhecimento Laboratorial para I&D de
MAIQUIPREL - MÁQUINAS E PRODUTOS QUÍMICOS
produto, com vista ao desenvolvimento, homologação e apresentação de Gelcoat e
PRODUCT I&D FOR ADDED VALUE SEGMENTS: NAUTIC AND POOL
PARA POLIESTER REFORÇADO, S.A.
Topcoat de alta performance para os sofisticados segmentos náutico e piscinas,
inovando face à oferta do mercado nacional.
O AGRO MOULD consiste na realização de um conjunto de inovações (tecnológica,
MARIMOLDES-SOCIEDADE MARINHENSE DE
organizacional e de Marketing) para a MARIMOLDES conquistar novos mercados
SOLUTIONS TRI INJECTION i 4.0 (STI i 4.0)
MOLDES LDA
internacionais, através da especialização na fabricação de moldes personalizados para
bi e tri injeção destinados ao sector agropecuário.
Este projeto visa capacitar a empresa no desenvolvimento e fabrico de novos produtos
a inserir no mercado e, em paralelo, implementar tecnologias no âmbito da indústria
NICUL-NOVA INDUSTRIA DE CUTELARIAS LDA
Nicul ? Inovação Produtiva
4.0, personalizando todo o processo produtivo para além de criar produtos à medida
das tendências e necessidades dos clientes.
Iinovação do produto e do processo produtivo, através da introdução de novas
SYMETRIA - FABRICO E REPARAÇÃO DE MOLDES,
tecnologias e novos modos organizacionais, com o objetivo primordial aumentar a sua
Inovar para Internacionalizar
UNIPESSOAL LDA
capacidade produtiva e evidenciar tais mudanças (marketing), remetendo a empresa
para a internacionalização.
Pretende-se instalar uma nova unidade para a produção de massas betuminosas, com
Unidade de fabrico de misturas de betuminoso com reciclagem de recurso a técnicas de Reciclagem de Material Fresado, reduzindo os custos de produção
Horizonte Fusão - Betuminosas, Lda
fresado
com poupança na utilização de matérias primas novas, garantindo condições mais
competitivas em relação à concorrência.
Com este projeto a Sinuta pretende aumentar a eficiência e capacidade num mercado
Capacitação da Sinuta para o aumento de competitividade e para a no qual possui cerca de 5% da quota mundial (antenas parabólicas) e capacitar-se para
SINUTA, S.A.
entrada em novos segmentos de mercado
a produção de soluções para um novo mercado em forte crescimento (antenas elípticas,
redes telecom e antenas planas)
O presente, permite o surgimento de uma atividade de alto cariz tecnológico
(construções de placas de circuítos eletrónicos). A Rederia propõe-se a desenvolver e a
REDERIA - INNOVATION, S.A.
Produção de placas eletrónicas
produzir placas inovadoras, que se vão adequar as suas soluções de produtos, mas
também À medida das necessidades dos clientes.
JumpingClay Manufacturing Europe - Unidade industrial de
produção de plasticinas educacionais.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

709.750,00

FEDER

354.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/26

2019/06/25

Portugal

619.414,00

FEDER

309.707,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

60.300,00

FEDER

27.135,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/26

2019/06/25

Portugal

158.326,51

FEDER

71.246,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/31

2019/07/30

Portugal

781.000,00

FEDER

468.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/30

2019/06/29

Portugal

1.364.155,00

FEDER

818.493,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/15

2020/01/14

Portugal

695.100,00

FEDER

347.550,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/03/01

2020/02/28

Portugal

1.362.796,00

FEDER

817.677,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/06

2019/07/05

Portugal

2.493.865,57

FEDER

1.246.932,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/28

2019/06/27

Portugal

689.825,38

FEDER

413.895,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

1.771.500,00

FEDER

1.062.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

1.082.000,00

FEDER

649.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

A FMPS aciona opções de investimento em torno de forças competitivas
organizacionais, de gestão e marketing no sentido de elevar o seu posicionamento no
mercado global e conseguir alcançar níveis de conquista superiores. Pretende solidificar
um sucesso sustentável a curto médio/longo prazo.

68.550,00

FEDER

30.847,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/04/15

2020/04/13

Portugal

O projeto de investimento I9MOLDE visa o progresso da IRMAMOLDE por meio dE um
conjunto de INOVAÇÕES nas áreas PRODUTIVA, ORGANIZACIONAL e de MARKETING.
Com o desenvolvimento de processos de digitalização aliado às inovações, perspetivase um aumento da capacidade produtiva e da competitividade

IRMAMOLDE - INDÚSTRIA DE MOLDES PARA
PLÁSTICO LDA

I9MOLDE

79%

DESTILARIA LEVIRA, LDA

Projeto destinado ao desenvolvimento da unidade produtiva de óleo de grainha de uva,
Inovação na unidade dedicada à extração a frio de óleo de grainha focando em melhorias ao nível da qualidade e quantidade dos óleos produzidos. Além
de uva e aproveitamento de subprodutos.
desse objetivo pretende-se valorizar os subprodutos da atividade (e.g. aproveitamento
da pasta residual para produção de oleínas).

79%

F.M.P.S. - FABRICAÇÃO DE MOLDES E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LDA

79%

FERMORGADO - FABRICO E COMÉRCIO DE MOLDES,
FERMORGADO - Towards Industry 4.0
UNIPESSOAL LDA

Fermorgado?Towards Industry 4.0 consiste num conjunto de investimentos estratégicos
que promoverão a INOVAÇÃO dos processos produtivos, organizacionais e de
marketing, e o reforço em ID&i, permitindo que Fermorgado,Lda se posicione no
mercado como uma ?one-stop-shop do setor dos moldes e plásticos.

1.281.500,00

FEDER

768.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

79%

V.B - FRESAGEM LDA

HIGH PRECISION MILLING (HPM)

Com o objetivo de direcionar a sua fabricação para as indústrias aeronáutica e
tecnologia médica, introduzindo uma produção diferenciada, a V.B. Fresagem, por meio
do projeto de investimento HIGH PRECISION MILLING (HPM) pretende INOVAR o seu
PROCESSO PRODUTIVO, o modelo ORGANIZACIONAL e o MARKETING.

1.610.000,00

FEDER

966.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

PLIMAT - PLÁSTICOS INDUSTRIAIS MATOS, S.A.

i. PIPE FITTINGS

O i. PIPE FITTINGS visa diversificar a oferta da PLIMAT em termos de produção (válvulas
e acessórios de grandes dimensões) através da aposta num modelo de negócio assente
nos desafios da economia digital e da indústria 4.0.

1.452.665,61

FEDER

581.066,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SOFITEC - SOCIEDADE TÉCNICA DE MOLDES LDA

SOFITEC - Tubo corrugado dupla parede Ø20

Em resultado da I&DT desenvolvida em 2015 e 2016 pela SOFITEC, da fieira de extrusão
adaptada para tubo corrugado Ø20, apresenta-se o projecto de capacitação de
produção que ascende a 2.500.000metros/ano deste produto inovador a nível mundial.

891.400,00

FEDER

534.840,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

CENTRO-02-0853-FEDER-033341

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MEGA DIES - CUNHOS E CORTANTES LDA

TOOL PRECIS

CENTRO-02-0853-FEDER-033363

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

HELIROMA - PLÁSTICOS, S.A.

HELISOLUTION - SOLUÇÕES MULTICAMADA HELIROMA

CENTRO-02-0853-FEDER-033405

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ProRegatta Consulting

ProRegatta ? Democratizing technology for sailing and maritime
industry

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-033440

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

NUTRINOVA - NUTRIÇÃO ANIMAL, S.A.

Nutrinova :: Inovação, Diferenciação e Especialização Produtiva

CENTRO-02-0853-FEDER-033476

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SERRALHARIA GRAÇA & NOVO LDA

StylhouzZ: Construção Modular em Aço Leve Reciclado

CENTRO-02-0853-FEDER-033502

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

N.DUARTE, UNIPESSOAL LDA

Produção de novos amortecedores para off-road (segmentos
Enduro BTT e Jipes) utilizando a tecnologia patenteada HLSRC e
HLSC

CENTRO-02-0853-FEDER-033515

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-033519

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-033577

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-033597

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-033630

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CENTRO-02-0853-FEDER-033717

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-033190

CENTRO-02-0853-FEDER-033197

CENTRO-02-0853-FEDER-033206

CENTRO-02-0853-FEDER-033228

CENTRO-02-0853-FEDER-033415

CENTRO-02-0853-FEDER-033762

79%

79%

79%

TEMOPET, LDA

Dinâmicas de Qualificação Organizacional e de Gestão

FACE THE FUTURE WITH ONE-FACE (?ONE-FACE?)

A Mega Dies pretende aumentar significativamente a sua capacidade de produção,
investindo em inovação e tecnologia para garantir a crescente customização do seu
produto, reforçando a vertente de negócio internacional e expandido a novos mercados
de elevado potencial.
A HELIROMA ficará dotada de tecnologia inovadora e única na Penísula Ibérica,
permitindo-lhe consolidar a posição no mercado externo. Com o projeto, a empresa
disponibilzará ao mercado uma solução integrada de tubo PERT-AL-PERT e acessórios
em PPSU (em substituição dos de latão).
O projeto visa indexar as vantagens da tecnologia ao mundo da vela através do
desenvolvimento de soluções inovadoras que permitam a evolução e promoção deste
desporto náutico, nomeadamente através de aplicações de tracking de embarcações e
de uma plataforma de organização de eventos desportivos.

564.667,00

FEDER

225.866,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

1.288.319,12

FEDER

515.327,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

147.369,00

FEDER

73.684,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

O ONE-FACE consiste num conjunto de inovações na área produtiva, organizacional e de
marketing, de modo a fabricar e a divulgar internacionalmente os seus produtos
inovadores (asa ?on-face?, preforma ?PET-FORM? e cápsula ?ASACAP?) para a indústria
de engarrafamento de líquidos em geral.

1.837.000,00

FEDER

1.102.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

463.076,92

FEDER

324.153,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

1.147.238,07

FEDER

688.342,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

387.500,00

FEDER

232.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

580.956,00

FEDER

290.478,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

783.050,00

FEDER

391.525,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

584.570,00

FEDER

292.285,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2019/09/30

Portugal

227.448,00

FEDER

90.979,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

1.488.200,00

FEDER

744.100,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

1.651.580,00

FEDER

825.790,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

1.457.044,95

FEDER

874.226,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/01

2019/06/30

Portugal

Diversificação e Diferenciação da Oferta Produtiva com produtos sofisticados,
totalmente inovadores no mercado, resultado de I&D próprio, penetrando em novos
segmentos no setor da nutrição, de elevado valor acrescentado, atingindo novas
tipologias de clientes-alvo e garantindo a sua competitividade
O aumento de capacidade proposto que permitirá internalizar todas as fases do
processo produtivo, dotando a G&N da flexibilidade e capacidade de resposta para
colocar no mercado um produto próprio ? construção modular sustentável em aço leve
reciclado, sob a égide da marca StylhouzZ.
Este projeto permitirá à ND Tuned introduzir no mercado novos produtos e serviços
inovadores e de alto valor acrescentado (para o segmento off-road de Enduro BTT e
Jipe) e dar resposta à crescente procura por pequenas séries de produtos customizados.

Através da Inovação Produtiva a CASAPE pretede reforçar a sua competitividade interna
para poder concorrer em mercados mais exigentes, fundamentalmente, através do
CASAPE - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA S.A.
alargamento da sua gama de produtos e alteração do seu processo produtivo e
organizacional.
A diversificação da atividade e a aposta clara no processo de internacionalização
Implementação de tecnologia produtiva que potencie a qualidade,
conduziram a ITALBOX ao investimento em importantes atividades inovadoras, com
ITALBOX - UTILIDADES DOMÉSTICAS LDA
o valor acrescentado, a inovação, a diferenciação, o design e o
vista ao desenvolvimento de produtos diferenciados, inovadores, de alta qualidade e
domínio e notoriedade da marca-empresa no segmento do WC.
valor acrescentado, com forte incorporação de design.
A TFP Box realiza o conjunto de investimentos numa dinâmica de aumento exponencial
da sua capacidade produtiva no mercado global, agregada a uma qualificação da sua
TFP BOX, UNIPESSOAL LDA
TFP BOX
oferta, com a integração de novos processos e novas técnicas com inovação de
processo, inovação organizacional e de marketing.
O presente projeto visa dotar a TURBO-NOR de todos os meios infraestruturais,
TURBO-NOR - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE
humanos e técnicos, necessários com o objetivo de promover o aumento da sua
TURBO-NOR - INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
VENTILAÇÃO INDUSTRIAL E TERMODINÂMICOS LDA
capacidade técnica e a diversificação da sua atividade produtiva, consubstanciado na
introdução de novos processos.
A Nespa irá realizar um conjunto de investimentos que visam o aumento da capacidade
NESPA - PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL
operacional e da flexibilidade, a melhoria e introdução de novos produtos por via do
Projeto de Aumento da Capacidade e Flexibilidade da Nespa
LDA
I&D e inovação tecnológica, a redução da exposição à grande distribuição e o
aprofundamento do processo de internacionalização.
O projeto CuAlPlus visa o lançamento de um novo produto para a indústria vidreira,
VIDRIMOLDE - INDÚSTRIA INTERNACIONAL DE
CuAlPLUS | Moldes de Elevado Desempenho Térmico para a
designadamente um molde de iniciar elevado desempenho térmico utilizando uma liga
MOLDES LDA
Indústria Vidreira
especial bem como características técnicas que lhe permitem obter um desempenho
superior em termos de rapidez de ciclo.
Inovação e reforço competitivo das estruturas metálicas Made in
Portugal

FERNANDO MIGUEL LOPES PEREIRA & IRMÃO LDA

Projeto de Modernização e Internalização de Atividades da FMLP

A FMLP realizará um conjunto de investimentos que visam a internalização de
actividades para a produção de equipamentos cable rack e o aumento da produtividade
na construção de estruturas pretendendo-se aumentar a flexibilidade, o controlo da
produção e continuar a estratégia de internacionalização.
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO-02-0853-FEDER-033765

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-033839

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

L. M. PERFIS - INDÚSTRIA DE PERFIS E PORTAS S.A.

CENTRO-02-0853-FEDER-033880

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

I9TUBOS, UNIPESSOAL LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-033983

Programa Operacional Regional do Centro

79%

FLEXIDOOR - PORTÕES SECCIONADOS E
AUTOMATISMOS S.A.

CENTRO-02-0853-FEDER-034088

Programa Operacional Regional do Centro

79%

FERREIRA GOMES & FILHOS LDA

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)
2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

DUFEPI - ALUMÍNIOS LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Endogeneização de tecnologia líder no setor e a nível mundial para a produção de
Endogeneização de tecnologia líder no setor e a nível mundial para
soluções chave na mão de caixilharia em alumínio e PVC para projetos de grande
a produção de soluções chave na mão de caixilharia em alumínio e
dimensão, no mercado internacional e entrada em consórcios e parcerias c/ promotores
PVC para projetos de grande dimensão
de grandes obras.
Projeto que visa o aumento da capacidade produção e criação de produtos com maior
valor acrescentado por via de automação e integração de processos produtivos e
LM PERFIS INOLOG2020
substituição de aquisição a terceiros de componentes fabrico (Sist. Integrado
embalamento e etiquetagem e 3 linhas integradas de produção)
O projeto da I9TUBOS, contempla investimentos produtivos que permitem a instalação
de uma capacidade produtiva máxima de 11.865.600metros/ano para fabricação de um
I9TUBOS - Linha de Produção de Tubo Trikappa
novo produto, o Tubo Trikappa (novo no mercado nacional) e a recuperação de 100% do
tubo não conforme com eficiência de custos.
Aumento da capacidade produtiva por via do alargamento da cadeia de valor e da
Flexidoor 4.0
instalação de sistemas de produção avançados e integrados, aumentando a
flexibilidade, produtividade e qualidade.
A FG&F visa aumentar a sua eficiência organizacional, ambiental, laboratorial e logística
Qualificação da FG&F
através de investimentos inovadores em Portugal no seu segmento de actuação,
adquirindo competitividade num contexto internacional.
Este projeto tem como objetivo o reforço das capacidades de organização e gestão da
empresa, com alto investimento em domínios imateriais de competitividade, nos
domínios de inovação de marketing e inovação organizacional, traduzindo-se num
suporte essencial para a estratégia de internacionalização.

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-034140

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CERTIGY - CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA, LDA

Qualificação e reforço da competitividade da Certigy

CENTRO-02-0853-FEDER-034202

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

D.S. MOLDES - INDUSTRIA DE MOLDES PARA
PLÁSTICOS LDA

DS Moldes: Ações de Qualificação Organizacional, Gestão e
Marketing

CENTRO-02-0853-FEDER-034261

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ARAMAGUE-FABRICA DE ARTIGOS DE ARAME S.A.

Aramague 2020 & Express Fit (Qualificação) - Aumento de
capacidade, redução de time to market, inovação, qualidade e
ecoeficiência

CENTRO-02-0853-FEDER-034277

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

ProRegatta Consulting

ProRegatta ? Qualificação

CENTRO-02-0853-FEDER-034364

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CALIBRAFRUTA-EQUIPAMENTOS
HORTOFRUTÍCOLAS LDA

CALIBRAFRUTA: Qualificar para Liderar

CENTRO-02-0853-FEDER-034420

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BGUESTNOW, S.A.

NEW B-GUEST SME PRODUCT - Aposta na Qualificação

CENTRO-02-0853-FEDER-034535

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

BUBBLESWAVE, LDA

Reforço de fatores imateriais de competitividade, capacidades de
organização e gestão da empresa, apostando na qualificação da
BubblesWave

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

CENTRO-02-0853-FEDER-034828

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

MARQUES ASSOCIADOS DIGITAL LDA

Reorganização estrutural da empresa

CENTRO-02-0853-FEDER-034959

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

RIGGER S.A.

Qualificar a Trigger.Systems

CENTRO-02-0853-FEDER-035044

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

TRANSLEGUA-SOCIEDADE DE TRANSPORTES DE
CARGA LDA

Qualificação TRANSLÉGUA

A concretização do presente projeto, nas suas mais variadas vertentes de investimento
(qualificação e internacionalização), visa o incremento da competitividade, flexibilidade
e capacidade de resposta da TRANSLÉGUA no mercado global,qualificando-a para o
aumento da sua base e capacidade exportadora.

CENTRO-02-0853-FEDER-035046

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CERÂMICA DA BORRALHEIRA S.A.

BORRALHEIRA - Qualificação

O presente projeto visa reforçar a capacidade de organização e gestão da Empresa,
tendo em vista o seu crescimento sustentado.

CENTRO-02-0853-FEDER-035082

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

JOSÉ NEVES, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LDA

Investimento num processo de qualificação em importantes
domínios imateriais de competitividade para uma abordagem ao
mercado, mais inovadora e de valor acrescentado.

CENTRO-02-0853-FEDER-035131

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

SAUDAL GREEN - PRODUÇÃO & DISTRIBUIÇÃO
AGROALIMENTAR, LDA

CENTRO-02-0853-FEDER-035144

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

KILOMETER LOW COST, S.A.

CENTRO-02-0853-FEDER-035186

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CATLUSOPLAST - PLÁSTICOS, LDA

CATLUSOPLAST ? Projeto de Qualificação [2017-2019]

CENTRO-02-0853-FEDER-035200

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

CRITEC, LDA

Qualificação em fatores imateriais e competitividade

CENTRO-02-0853-FEDER-035714

Programa Operacional Regional do Centro

2-Competitividade e
Internacionalização da Economia
Regional (COMPETIR)

79%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital

--

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A oferta da escola procura dar resposta às caraterísticas e necessidades da
comunidade: tendo-se 45% de alunos subsidiados e 66,9% de alunos fora da idade
“modal”, para além da oferta de curso científico-humanísticos, os cursos profissionais e
a oferta do 3º ciclo – curso vocacionais, PCA, PIEF e CEF -, não se tendo ensino regular -,
são a resposta que consideramos ser a mais adequada para a comunidade onde nos
inserimos.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A presente operação consiste num conjunto de ações concebidas e articuladas para dar
resposta aos problemas detetados, mas também melhorar a qualidade e excelência das
aprendizagens. Pretende-se ainda, alargar o âmbito da ação aos agregados familiares,
para criar condições emocionais e motivacionais conducentes ao sucesso, e
simultaneamente à criação de melhores cidadãos, recorrendo a metodologias de
trabalho entre pares.

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Para a operacionalização do Projeto Educativo e através da implementação de um P.
P.Melhoria as ações são orientadas para a qualidade das aprendizagens e dos
resultados escolares; a redução do abandono e insucesso escolar; a transição
qualificada da escola para a vida ativa e a intervenção da escola como agente educativo
e cultural central na vida da comunidade em que se insere, em articulação com os
parceiros e através de medidas inclusivas.

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAMPILHOSA DA
SERRA - ESCALADA

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A Operação visa criar condições de estabilidade e continuidade estando assente em
ações construídas com base num diagnóstico participado, assumindo um caráter
preventivo em detrimento do remediativo tendo como principal preocupação a
melhoria da qualidade do sucesso educativo.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Melhorar os resultados escolares, principalmente nas disciplinas de Português,
Matemática e Línguas Estrangeiras, contribuindo para o sucesso educativo. Incentivar
um estilo de vida saudável, assim como promover uma maior participação dos
Encarregados de Educação na vida escolar dos seus educandos. Para combater o
isolamento e colmatar dificuldades de comunicação das diversas escolas do
Agrupamento, promover ações de sensibilização.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Plano de Melhoria Plurianual do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa
pretende constituir-se como um elemento estruturante dessa mobilização da
comunidade educativa em torno de prioridades e metas pedagógicas claramente
definidas, a operacionalizar e a avaliar, suscetíveis de introduzir melhorias significativas.
Este Projeto apresenta-se pois como um documento fundamental na orientação
educativa desta instituição escolar.

CENTRO-02-0853-FEDER-034090

CENTRO-02-0853-FEDER-034817

CENTRO-03-5266-FSE-000001

CENTRO-03-5266-FSE-000002

CENTRO-03-5266-FSE-000003

CENTRO-03-5266-FSE-000005

CENTRO-03-5266-FSE-000006

CENTRO-03-5266-FSE-000007

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

79%

79%

85%

85%

85%

85%

SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA

FERNANDO MIGUEL LOPES PEREIRA & IRMÃO LDA

ESCOLA SECUNDARIA DE D.DINIS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO DO
VOUGA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MUNDÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA CRUZ DA
TRAPA

Sinalarte Qualifica

Qualificação FMLP

O presente projeto de qualificação da empresa CERTIGY, com investimento ao nível
organizacional, dos serviços e processos, das TIC e da qualidade, tem como objetivo o
aumento de competitividade e capacidade de resposta ao mercado, potenciando
também a sua presença ao nível do mercado internacional.
A DS Moldes integra dinâmicas de competitividade por via do reforço da sua capacidade
organizacional, de gestão e marketing. Aposta numa evolução sustentada em novos
métodos na organização do seu local de trabalho, nas práticas do negócio e novas
técnicas de marketing mix com o mercado.
Aramague 2020 ? vertente qualificação em domínios imateriais, promovendo a
competitividade da empresa, com reforço da gestão da qualidade, na aposta em
ecoeficiência e na proteção da propriedade industrial (Express Fit) e da marca.
O intuito deste projeto é a qualificação da ProRegatta nos domínios imateriais do
conhecimento através da contratação de técnicos qualificados; registo de patentes e
tradução da plataforma e app desenvolvidas; implementação de sistema de gestão de
clientes e, pela aposta em branding da marca.
Os investimentos previstos pela CALIBRAFRUTA visam melhorar a organização interna
da empresa, contribuindo para a sua capacitação e afirmação no mercado, com
atividades nas tipologias da inovação organizacional, economia digital e TIC e
desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos.
A solução B-GUEST SME é um spin-off interno da solução B-GUEST dedicada ao
cliente/utilizador empresarial com principal enfoque nas PMEs, visando o presente
projeto a respetiva qualificação em domínios imateriais em áreas críticas de
investimento.
A BubblesWave pretende conquistar uma presença ativa no mercado global, mediante o
desenvolvimento e comercialização de soluções tecnológicas e inovadoras,
incrementando simultaneamente a sua capacitação e qualificação, através de uma
aposta nos fatores imateriais de competitividade.
A motivação deste projeto prende-se na necessidade de modernizar os processos
internos e reforçar os domínios imateriais de competitividade. Pretende-se melhorar as
capacidades de desenvolvimento e engenharia, um maior controlo sobre a qualidade e
processos de gestão bem como a valorização da marca.
Reorganização estrutural da empresa, com desenvolvimento e implementação de novo
workflow de operação nos diversos departamentos, garantindo um maior e melhor
controlo das equipas de desenvolvimento e de todas as necessidades inerentes ao
funcionamento.
O projeto ?Qualificar a Trigger.Systems? tem como objetivo preparar a empresas em
termos de sistemas, processos e recursos, bem como a certifica-la, de forma a que
esteja melhor preparada para concretizar os objetivos de crescimento que se propõe
alcançar. ?

A JOSÉ NEVES foca o investimento em importantes domínios imateriais de
competitividade para a criação de uma reforçada capacidade de desenvolvimento e
engenharia de novas soluções inovadores e de alto valor acrescentado, destinadas a
diferentes mercados e segmentos de mercado.
Reforço da capacitação e qualificação da empresa para a
Reforço da capacitação empresarial para a internacionalização através da aposta em
internacionalização, procurando a abertura de novos segmentos e fatores imateriais da competitividade, com vista a potenciar a sua base e capacidade
geografias que sustentem a expansão da atividade no mercado
exportadora para viabilizar a prossecução da estratégia de diversificação de mercados
global.
definida.
20 KILOMETER LOW COST 20 Qualificação - conceito inovador de
soluções integradas de mobilidade elétrica

20 KILOMETER LOW COST 20 - conceito inovador de soluções integradas de mobilidade
elétrica, projeto de investimento na vertente qualificação em domínios imateriais,
nomeadamente ecoeficiência, eficiência organizacional e de gestão e marca própria.
O presente projeto de qualificação tem como objetivo promover um conjunto de
melhorias e adaptações organizacionais na CATLUSOPLAST, que garantam o
cumprimento de todas as condições necessárias à correta inserção da Empresa no ramo
da produção de peças plásticas para o setor automóvel.
Qualificação em fatores imateriais de competitividade da Critec para estruturação
processual e da qualidade da empresa para a resposta e entrada junto de segmento de
elevado potencial em 10 novos mercados com as suas tecnologias avançadas de Digital
signage e Muppies Touch

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

683.650,00

FEDER

341.825,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

651.725,00

FEDER

325.862,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2018/10/31

Portugal

2.000.647,00

FEDER

1.200.388,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

1.529.920,20

FEDER

764.960,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/18

2018/06/16

Portugal

197.995,00

FEDER

89.097,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

128.400,00

FEDER

57.780,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2019/05/31

Portugal

74.631,00

FEDER

33.583,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

74.059,30

FEDER

33.326,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/29

2019/11/28

Portugal

65.017,50

FEDER

29.257,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

89.795,45

FEDER

40.407,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

143.752,50

FEDER

64.688,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/04/01

2020/03/31

Portugal

287.025,00

FEDER

129.161,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

53.500,00

FEDER

24.075,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

280.808,13

FEDER

126.363,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

188.337,50

FEDER

84.751,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/20

2019/07/19

Portugal

226.158,69

FEDER

101.771,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

82.684,00

FEDER

37.207,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

113.040,62

FEDER

50.868,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/17

2019/07/16

Portugal

94.586,57

FEDER

42.563,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

116.105,25

FEDER

52.247,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

144.178,13

FEDER

64.880,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

111.329,00

FEDER

50.098,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/11

2019/10/10

Portugal

84.920,00

FEDER

38.214,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

60.000.000,01

FEDER

30.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2022/12/31

Portugal

156.599,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/09

2018/08/31

Portugal

255.061,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/07

2018/08/31

Portugal

966.599,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

110.699,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

325.373,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

168.300,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/09

2018/08/31

Portugal

184.235,00

300.071,78

1.137.176,00

130.235,00

382.792,49

198.000,00

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-03-5266-FSE-000008

CENTRO-03-5266-FSE-000009

CENTRO-03-5266-FSE-000010

CENTRO-03-5266-FSE-000011

CENTRO-03-5266-FSE-000012

CENTRO-03-5266-FSE-000013

CENTRO-03-5266-FSE-000014

CENTRO-03-5266-FSE-000017

CENTRO-03-5266-FSE-000019

CENTRO-03-5266-FSE-000021

CENTRO-03-5368-FSE-000001

CENTRO-03-5368-FSE-000002

CENTRO-03-5368-FSE-000003

CENTRO-03-5368-FSE-000004

CENTRO-03-5368-FSE-000005

CENTRO-03-5368-FSE-000006

CENTRO-03-5571-FSE-000001

CENTRO-03-5571-FSE-000002

CENTRO-03-5571-FSE-000003

CENTRO-03-5571-FSE-000004

CENTRO-03-5571-FSE-000005

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Realidade económica e social débil. 79% dos alunos vivem com o pai ou mãe. 60,5%
beneficiam de ação social escolar. Progenitores com baixos índice de escolaridade:
17.6% inferior ao 9º ano; 9.1% com o grau de licenciatura. Problemas: absentismo
escolar com especial incidência em alunos de etnia; comportamentos perturbadores
com implicações no trabalho em sala de aula; dificuldades de alguns docentes na gestão
da sala de aula.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Este projeto pretende aumentar a qualidade das aprendizagens traduzida no sucesso
educativo dos alunos; combater o abandono escolar e as saídas precoces do sistema
educativo;e capacitar a comunidade escolar para novos desafios.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Agrupamento normalmente tem tido um nº alunos que ultrapassa os 700. Subsistem
e podem agravar-se situações problemáticas, em termos económico-sociais, no âmbito
das famílias. Assim, este contexto constitui um motivo adicional de preocupação para a
definição de estratégias responsáveis no sentido de minorar os impactos negativos
destas carências nas aprendizagens desses alunos, bem como impedir que a situação se
converta em fator de exclusão.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A presente operação consiste num conjunto de acções que alicerçadas em práticas
pedagógicas diferenciadas visam dar resposta às diferentes realidades escolares e
sociais da região criando condições para a melhoria das aprendizagens, para o sucesso
educativo, assim como para a diminuição do abandono escolar precoce.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Combate ao abando escolar e às saídas precoces do sistema educativo;Melhoria da
qualidade das aprendizagens traduzida no sucesso educativo dos alunos;Criação de
condições que favoreçam a orientação educativa e a transição qualificada da escola
para a vida ativa.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Este projeto visa principalmente a melhoria dos resultados escolares e a redução do
abandono e absentismo, nomeadamente, os alunos de etnia cigana, o
envolvimento/participação dos pais na vida escolar dos filhos, como elemento
fundamental no sucesso educativo dos seus educandos, valorizar as áreas da Língua
Portuguesa, da Matemática e do Inglês, entre outras, monitorizando todo o processo de
forma continua e sistemática.

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

A presente operação visa a redução da taxa de abandono escolar precoce para 10%. A
concessão das atividades a desenvolver tiveram como referência um diagnóstico
regional, a concertação de estratégias entre diversos atores (nacional, regional e local),
bem como as recomendações europeias (e.g.: Reducing Early School Leaving: Key
messages and Policy Support - Final Report of the Thematic Working Group on Early
School Leaving).

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

A CIM Viseu Dão Lafões, em parceria com os seus Municípios associados, e demais
parceiros chave da Região, propõe-se, no âmbito da P.I 10.1., a desenvolver a
candidatura “Promoção do Sucesso Educativo em Viseu Dão Lafões”, segundo uma
estratégia de governança organizada em rede e alinhada com o PNPSE e o PDCT, a qual
tem como objetivo promover o sucesso educativo e o combate ao abandono precoce e
a elevação da qualificação na região.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA
(CIMBB)

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

A operação enquadra-se na alínea d) do nº1 do artigo 30.º da Portaria n.º 60-C/2015,
no âmbito dos Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE)
que consubstancia a PI 10.1, integrada no PDCT da Beira Baixa. A candidatura
operacionaliza a estratégia e atividades a desenvolver, em parceria, pela CIM da Beira
Baixa e os municípios, em forte articulação com os Agrupamentos de Escolas.

Bolsas de ensino superior para mobilidade

O Programa + Superior visa contribuir para a plena utilização da capacidade do ensino
superior público, procurando, ainda, promover a coesão territorial através do apoio à
fixação de jovens em regiões em perda demográfica.O incremento das competências
dos jovens diplomados permitirá, também, que a sua fixação na região possa ser
acompanhada pelo desenvolvimento de atividades empresariais de maior valor.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PARDILHÓ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SILVESTRE
RIBEIRO, IDANHA-A-NOVA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.LUÍS DE ATAÍDE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENICHE

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE
POENTE

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Resumo | Summary

•Promover o sucesso, criando condições objetivas de equidade; •Diminuir o
absentismo e melhorar a convivência dentro da escola; • Envolver a família e
promover a aproximação à comunidade;

85%

85%

Nome da Operação | Operation Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO ÁLVARES

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A
INDUSTRIA DE CERAMICA (CENCAL)

NOVOTECNA-ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE
ARTESANATO (CEARTE)

Cursos TesP

Cursos técnicos superiores profissionais (TeSP) ministrados pelo IP Guarda

Cursos TesP

A criação dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais procura dar resposta à
necessidade, sentida em toda a União Europeia, de mão-de-obra qualificada e
especializada de nível 5, prevendo-se em 2015 mais de 800000 postos de trabalho
tenham ficado por preencher em toda a União Europeia, esperando-se que em 2020
existam pelo menos mais 500000 postos de trabalho.

Cursos TesP

Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) são uma nova modalidade de
formação com a duração de dois anos, com uma componente técnica e prática bastante
marcante, que conferem uma qualificação profissional de nível 5.O Politécnico de Leiria
dispõe de 34 TeSP, lecionados nas suas 5 Escolas situadas na região de Leiria e Oeste,
enquadrada nas prioridades nacionais e regionais da estratégia de I&I para a
Especialização Inteligente.

Cursos TesP

O IPCB promove Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP). Os TesSP constituemse como uma oferta educativa de natureza profissional, introduzida no âmbito do
ensino superior, não conferente de grau académico, de nível ISCED 5, cuja conclusão
com aproveitamento conduz à atribuição de um diploma de Técnico Superior
Profissional. Os TeSP incluídos nesta operação estão alinhados com a EREI/RIS3.

Cursos TesP

A presente operação, proposta pelo Politécnico de Coimbra, envolve o desenvolvimento
de 6 cursos / 7 turmas TeSP´s, alinhados com as prioridades regionais da EREI,
promovendo a aquisição de competências técnicas transversais que contribuem para
integração profissional dos diplomados, através da aproximação das ofertas formativas
às necessidades do mercado de trabalho, e poderão igualmente atrair novos públicos
para o ensino superior.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os cursos de Especialização Tecnológica (CET) são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações e são regulados pelo Decreto Lei nº 88/2006 de 23 de Maio. Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento cientifico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

A Novotecna, enquanto associação para o desenvolvimento tecnológico com
responsabilidade de Escola Tecnológica, tem como objetivo primordial, melhorar a
qualificação dos Recursos Humanos através de uma progressiva articulação das
políticas de educação e de formação, com a necessidade do tecido empresarial,
promovendo assim a empregabilidade da região onde atua.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O Curso de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações e são regulados pelo DL 88/2006 de 23 de Maio.Os CET visam
responder às necessidades das empresas e ás exigências colocadas por um mercado de
trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento cientifico e
tecnológico.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

238.235,00

405.764,92

440.535,15

500.735,33

2.255.294,00

657.125,32

2.262.288,40

7.404.611,00

5.625.838,82

2.609.872,13

1.630.500,00

126.054,00

207.908,00

952.813,65

267.111,20

416.813,73

507.769,60

101.224,01

383.741,26

1.125.986,75

456.796,50

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

202.499,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/07

2018/08/31

Portugal

344.900,18

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/15

2018/08/31

Portugal

374.454,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/17

2018/08/31

Portugal

425.625,03

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/21

2018/08/31

Portugal

1.916.999,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

558.556,52

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.922.945,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

6.293.919,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/01

2020/02/28

Portugal

4.781.963,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/11/25

2019/11/24

Portugal

2.218.391,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/12/01

2019/10/31

Portugal

1.385.925,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

107.145,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

176.721,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/21

2017/12/31

Portugal

809.891,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/10/05

2017/12/31

Portugal

227.044,52

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/21

2017/09/29

Portugal

354.291,67

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/28

2017/12/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/10/19

2017/12/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/11/16

2016/10/11

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/05/30

2018/01/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/10/19

2018/02/16

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/10/26

2017/12/29

Portugal

431.604,16

86.040,41

326.180,07

957.088,74

388.277,03

183

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-03-5571-FSE-000006

CENTRO-03-5571-FSE-000007

CENTRO-03-5571-FSE-000008

CENTRO-03-5571-FSE-000009

CENTRO-03-5571-FSE-000010

CENTRO-03-5571-FSE-000011

CENTRO-03-5571-FSE-000012

CENTRO-03-5571-FSE-000013

CENTRO-03-5673-FEDER-000001

CENTRO-03-5673-FEDER-000002

CENTRO-03-5673-FEDER-000003

CENTRO-03-5673-FEDER-000005

CENTRO-03-5673-FEDER-000006

CENTRO-03-5673-FEDER-000008

CENTRO-03-5673-FEDER-000009

CENTRO-03-5673-FEDER-000010

CENTRO-03-5673-FEDER-000011

CENTRO-03-5673-FEDER-000012

CENTRO-03-5673-FEDER-000013

CENTRO-03-5673-FEDER-000014

CENTRO-03-5673-FEDER-000015

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E
PROFISSIONAL DA BEIRA INTERIOR

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A
INDUSTRIA DE CERAMICA (CENCAL)

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Com cerca de 20 anos a promover CET, a AFTEBI enquanto Escola Tecnológica
procederá à promoção de 7 cursos distintos em 9 ações, que decorrerão na Covilhã,
Fundão, Castelo Branco e Vouzela, em regime diurno e noturno. Estão previstos
diversos apoios a atribuir aos 180 formandos propostos. Pretende-se atingir uma taxa
de empregabilidade/prosseguimento de estudos > 75% e, uma taxa de
aprovação/diplomados na ordem dos 88%.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional responsável pela promoção,
valorização e sustentabilidade da atividade turística. No quadro das suas atribuições -DL
nº 129/2012, de 22/06- compete-lhe incentivar e desenvolver a política de formação e
qualificação de recursos humanos do setor, desenvolvendo, através das suas Escolas,
cursos de formação inicial e contínua, de cariz setorial que asseguram a formação e
qualificação dos RH's.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional responsável pela promoção,
valorização e sustentabilidade da atividade turística. No quadro das suas atribuições -DL
nº 129/2012, de 22/06- compete-lhe incentivar e desenvolver a política de formação e
qualificação de recursos humanos do setor, desenvolvendo, através das suas Escolas,
cursos de formação inicial e contínua, de cariz setorial que asseguram a formação e
qualificação dos RH's.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os cursos de Especialização Tecnológica (CET) são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações e são regulados pelo Decreto Lei nº 88/2006 de 23 de Maio. Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento cientifico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Com este projeto a Novotecna pretende contribuir para o desenvolvimento da
sociedade global através da preparação de técnicos em áreas estratégicas da economia,
promovendo uma atitude empreendedora baseadas em princípios da responsabilidade,
internacionalização e empregabilidade.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O Curso de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações e são regulados pelo DL 88/2006 de 23 de Maio.Os CET visam
responder às necessidades das empresas e ás exigências colocadas por um mercado de
trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento cientifico e
tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Requalificação da EB1 e JI de Santa Rita

Os vários objetivos conjugados, as escolhas dos materiais foram combinadas com o seu
tipo de isolamento e condutibilidade térmica e acústica, juntamento com um menor
consumo de energia, que para alem de dar conforto e segurança, economicamente é
mais vantajoso, diminuindo assim as emissões de CO2, protegendo os recursos
ambientais e a natureza.

MUNICIPIO DA LOUSÃ

Requalificação do JI da Lousã

As propostas apresentadas têm assim vários objetivos conjugados, ou sejam, as
escolhas dos materiais foram combinadas com o seu tipo de isolamento e
condutibilidade térmica e acústica, juntamento com um menor consumo de energia,
que para alem de dar conforto e segurança, economicamente é mais vantajoso,
diminuindo assim as emissões de CO2, protegendo os recursos ambientais e a natureza

MUNICÍPIO DE VILA DE REI

Remodelação, Requalificação e Ampliação da Escola Básica e
Secundária do Centro de Portugal

Os objectivos do projeto integra as seguintes componentes a remodelar, requalificar e a
ampliar:Construção de 6 salas de aula, arranjos exteriores dentro do perímetro do
estabelecimento, campo de jogos desportivo descoberto, mobiliário Escolar, material
didático, equipamento Informático, eletrónico, e redes de informação de comunicação.

Centro Escolar de Marrazes

Construção de raiz para 8 salas de atividades, 16 salas de aula, espaços específicos,
bem como apetrechamento.Esta intervenção faz parte da solução para a resolução do
território de Marrazes: acabar com os desdobramentos de horário no 1.º ciclo, com as
instalações provisórias e deficitárias do pré-escolar e garantir espaços adequados à
escola a tempo inteiro.

Requalificação/Ampliação das Escolas Básicas do 1º Ciclo e PréEscolar de Porto de Mós para Centro Escolar

Esta operação vai promover a qualidade e modernizar o espaço escolar e também,
facilitar a permanência e fixação dos alunos no concelho, oferecendo-lhes condições de
excelência que tornam a opção de ficar como a mais adequada. A melhoria da educação
contribuirá para o aumento do emprego e para a redução da pobreza, daí que a
requalificação/ampliação pretendida para as escolas de Porto de Mós se enquadre
plenamente nos objetivos eixo prioritário.

Centro Escolar de Montalvo

Construção de equipamento de ensino que integre os níveis de ensino de pré-escolar e
primeiro ciclo do ensino básico permitindo o fecho de duas escolas de dimensão e
condições desajustadas na freguesia de Montalvo e o cumprimento dos instrumentos
de planeamento concelhios (Carta Educativa) e territoriais (mapeamento) no que
concerne às prioridades ao nível da educação.

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

Escola Básica de S. Pedro Cadeira

A Escola terá duas salas de educação pré-escolar e doze salas de 1º ciclo do ensino
básico. Para além dos espaços para a prática da atividade letiva, existirão outros
espaços que oferecerão a estes alunos condições ótimas de aprendizagem, tais como:
Biblioteca escolar / Centro de recursos; Gabinetes de estudo; Sala polivalente; Sala de
atividade física; Cozinha e Refeitório; Salas de atendimento

MUNICÍPIO DE ARGANIL

Pretende-se efetuar uma requalificação do edificado que aporte mais valias em termos
de organização e desempenho, funcional e energético. Na generalidade a intervenção
Reabilitação e Ampliação da Escola do 1.º CEB e Jardim de Infância
pretende a requalificação física e funcional do edificado e da envolvente, fazendo
do Sarzedo
convergir os três edifícios existentes para uma linguagem arquitetónica comum e
estabelecendo percursos pedonais, cobertos e acessíveis entre as 3 funções.

NOVOTECNA-ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE
ARTESANATO (CEARTE)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

MUNICIPIO DA LOUSÃ

MUNICÍPIO DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

MUNICIPIO DO CADAVAL

MUNICÍPIO DA BATALHA

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

Remodelação da EB1 e Construção do JI do Painho

A operação Remodelação da EB1 e Construção do JI do Painho consiste na remodelação
e ampliação da EB1 de Painho e construção de Jardim de Infância, juntando os dois
níveis de ensino num único estabelecimento escolar, com condições adequadas aos
padrões atuais de exigência e devidamente apetrechado para o efeito.

CENTRO ESCOLAR REGUENGO DO FÉTAL

A operação consiste na construção de raiz do Centro Educativo do Reguengo do Fetal
destinado ao 1. ciclo do ensino básico, infraestrutura que mereceu parecer favorável
por parte do Ministério da Educação. O edifício será ainda apetrechado com mobiliário
escolar, material didático e equipamento informático eletrónico e redes de informação
e comunicação adequado.

Recuperação do Pavilhão EB 2/3 Ruy D´Andrade

A Escola Dr.Ruy D’Andrade é a única no Concelho com a valência do 2ºCiclo, tendo
também o 3ºCiclo. Trata-se de uma escola com capacidade máxima para acolher 800
alunos, repartidos por 35 turmas. A operação de recuperação do pavilhão consiste na
demolição parcial e ampliação dos balneários existentes, a construção de uma sala
polivalente e a substituição de toda a parte elétrica, tratamento do pavimento existente
e pintura das paredes interiores.

Reabilitação e apetrechamento dos edifícios pré-escolares e do
ensino básico- Figueiró dos Vinhos

Intervenção num conjunto de escolas, previstas na Carta Educativa, no Pacto da Região
de Leiria e objeto de “mapeamento”, incluindo obras de reabilitação, aquisição de eq.
básico (mobiliário) e eq. informático, visando dotar os estabelecimentos de condições
para a valorização do ensino, a redução das assimetrias, o reforço das condições de
acesso e da capacidade de oferta em instalações e equipamentos, englobando o ensino
pré-escolar e básico.

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE TURQUEL

A operação consiste na construção do CE de Turquel, para o ensino pré-escolar e 1º
ciclo, com 10 salas de aulas, espaços comuns, infraestruturas básicas e arranjos
exteriores. Colocação de mobiliário e equipamento informático adequados, servindo
uma população escolar de mais de 250 alunos, de várias EB1’s. O reordenamento da
rede permitirá o fecho de 6 escolas sem condições de funcionamento e isoladas e o fim
dos regimes duplos.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.590.683,88

445.370,91

1.033.931,45

226.540,57

606.283,40

281.420,02

807.682,56

1.409.834,46

136.470,59

83.529,41

658.113,68

4.217.088,24

2.200.000,00

1.307.824,72

3.027.747,98

348.698,00

370.741,80

1.000.849,74

567.820,86

269.253,57

1.749.710,51

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/11/27

2019/04/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/10/09

2019/01/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/03/20

2019/01/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/12/05

2018/10/26

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/06/30

2019/06/28

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/10/16

2019/02/28

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/10/16

2019/05/30

Portugal

1.198.359,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/05/17

2018/12/11

Portugal

116.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/08/11

2017/01/25

Portugal

71.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/08/11

2016/11/22

Portugal

559.396,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/05/22

2017/04/30

Portugal

3.584.525,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/11/06

2018/09/06

Portugal

1.870.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/09/14

2017/09/30

Portugal

1.111.651,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/05

2017/12/29

Portugal

2.573.585,78

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/05/22

2017/09/29

Portugal

296.393,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/02/12

2018/12/31

Portugal

315.130,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/04/29

2017/09/29

Portugal

850.722,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/08/01

2017/08/31

Portugal

482.647,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/18

2017/12/29

Portugal

228.865,54

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/15

2017/09/29

Portugal

1.487.253,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/03

2018/06/30

Portugal

1.352.081,30

378.565,27

878.841,73

192.559,48

515.340,89

239.207,02

686.530,18

Objetivo Temático | Thematic
Objective

184

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-03-5673-FEDER-000016

CENTRO-03-5673-FEDER-000017

CENTRO-03-5673-FEDER-000018

CENTRO-03-5673-FEDER-000019

CENTRO-03-5673-FEDER-000020

CENTRO-03-5673-FEDER-000021

CENTRO-03-5673-FEDER-000022

CENTRO-03-5673-FEDER-000023

CENTRO-03-5673-FEDER-000024

CENTRO-03-5673-FEDER-000025

CENTRO-03-5673-FEDER-000028

CENTRO-03-5673-FEDER-000029

CENTRO-03-5673-FEDER-000030

CENTRO-03-5673-FEDER-000031

CENTRO-03-5673-FEDER-000032

CENTRO-03-5673-FEDER-000033

CENTRO-03-5673-FEDER-000034

CENTRO-03-5673-FEDER-000035

CENTRO-03-5673-FEDER-000036

CENTRO-03-5673-FEDER-000037

CENTRO-03-5673-FEDER-000038

CENTRO-03-5673-FEDER-000040

CENTRO-03-5673-FEDER-000042

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Centro Escolar de S.Pedro

A requalificação do Centro Escolar de S:Pedro pretende responder às efetivas
necessidades do território onde se insere, ampliando, modernizando, requalificando e
apertrechando as suas instalações, com equipamentos necessários ao adequado
desenvolvimento do processo formativo, permitindo a sua atualização tecnológica,
condições de segurança e em particular no que se refere à sua adequação a um ensino
qualificado.

Qualificação e Modernização da Escola JI/EB1 de Moimenta da
Serra

Trata-se da remodelação de 1 escola de Ensino Básico existente que disponibiliza
actualmente 4 salas de aula, com ampliação para mais 2 salas, sala de actividades,
refeitório e sala polivalente. Pretende-se conjugar a amplitude de cobertura ao Ensino
Pré-escolar, dotando o conjunto, das condições adequadas, para eficiente exploração
do estabelecimento escolar. Consultar Documento: Memória Descritiva e Justificativa
da Operação e seus anexos.

Requalificação e apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo e Jardins
de Infância - Fase I

Este projeto visa a requalificação e apetrechamento em algumas escolas e jardins-deinfância no concelho do Fundão, nomeadamente no que respeita a obras de alteração e
conservação das escolas EB1 com pré-escolar em Souto da Casa e no Telhado, EB1 de
Nossa Senhora da Conceição, EB1 de Santa Teresinha, EB1 Donas, EB1 Alpedrinha e o
Jardim Infantil Porta Aberta na cidade do Fundão, instituições pertencentes à rede de
ensino do concelho do Fundão.

MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA

Requalificação da EB do Bairro dos Arneiros

Com este investimento, pretende o Município requalificar a EB do Bairro dos Arneiros,
resolvendo as deficiências e patologias existentes no edificado e melhorando a sua
funcionalidade, promovendo a otimização do recurso, associado a uma correta
valorização patrimonial, garantindo o aproveitamento das potencialidades instaladas na
infraestrutura escolar e assegurando a acessibilidade de pessoas com mobilidade
reduzida.

MUNICIPIO DA GUARDA

A operação de requalificação dos estabelecimentos: Escola Básica de Alfarazes e Jardim
de Infância de S. Miguel, visa melhorar a capacidade da oferta em termos de instalações
Requalificação das Escolas que integram o Agrupamento de Escolas por forma a garantir o aperfeiçoamento das condições para o processo do
da Sé
ensino/aprendizagem, designadamente em territórios de baixa densidade onde o
acesso a serviços públicos de proximidade e qualidade é um fator fundamental para a
fixação da população.

MUNICIPIO DA GUARDA

A operação de requalificação dos estabelecimentos Escola Básica com Jardim de
Infância das Lameirinhas e Escola Básica de Santa Zita, visa melhorar a capacidade da
Requalificação de Escolas que integram o Agrupamento de Escolas oferta em termos de instalações por forma a garantir o aperfeiçoamento das condições
Afonso de Albuquerque
para o processo do ensino/aprendizagem, designadamente em territórios de baixa
densidade onde o acesso a serviços públicos de proximidade e qualidade é um fator
fundamental para a fixação da população.

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

MUNICÍPIO DE GOUVEIA

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Centro Escolar de Atouguia da Baleia

A presente operação consiste na construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, de
tipologia 8+3, conforme previsto na Carta Educativa do Concelho de Peniche, em vigor,
homologada pelo Ministério da Educação em Maio de 2007.

Requalificação e Ampliação - JI+EB1 de Vila Nova do Ceira

A operação em causa vem assegurando o parque escolar existente, dotando as
instalações do JI+EB1 de melhores condições para todos os seus utilizadores,
oferecendo uma diversidade de espaços (pedagógicos e lúdicos), sem esquecer os
restantes serviços de complementaridade: transportes, refeições (as refeições são
confeccionadas na cozinha do Lar de idosos de Vila Nova do Ceira) e atividades de
tempos livres.

Centro Escolar do Loreto

A ampliação e reabilitação/modernização da Escola Básica 1 do Loreto, consistindo
eliminação do edifício norte e construção de edifício novo de 2 pisos e remodelação
total do interior do edifício centenário, com ligação entre edifícios através da circulação
comum a todo o conjunto,forma, não só a aumentar a capacidade pré-escolar(2 novas
salas) da zona, mas tb recuperar a população escolar da sua área de influência e 1º ciclo
(4 novas salas)

Requalificação e Ampliação da EB da Tornada

Com este investimento o Município atingirá o objetivo de melhorar o património
edificado e adequá-lo às necessidades de fruição pela população abrangida na área de
influência territorial da escola, aproveitando o potencial já existente e complementandoo com a intervenção projetada, ultrapassando constrangimentos diversos.

Requalificação da Escola EB1 de Alvorge

Requalificação das instalações da Escola EB1 de Alvorge (Plano dos Centenários)
melhorando a área de recreio, o edificado, as acessibilidades o equipamento e o
desempenho energético.O investimento integra o Pacto para o Desenvolvimento e
Coesão Territorial CIMRL, aí inscrito sob o P.I. 10.05.

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Centro Escolar de Santa Maria - 1ª Fase

Inserido na estratégia de reordenamento da rede educativa do concelho, pretende-se a
maximização das condições de conforto, bem-estar, higiene e segurança, a promoção
da integralidade do percurso escolar e do espirito de comunidade, a adoção de
princípios de rigor na gestão de recursos, a sua modernização e adequação às novas
necessidades, total adaptação a pessoas com problemas de mobilidade,
sustentabilidade ambiental e eficiência energética.

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

A redefinição do parque escolar da Escola E.B.1/JI N.º1 de Condeixa-a-Nova constitui
uma medida da maior relevância, na medida em que, a reabilitação deste espaço é
AMPLIAÇÃO, REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA E.B.1/JI N.º1 DE
essencial, para que o mesmo disponha das condições essenciais para a prática de
CONDEIXA-A-NOVA
ensino, principalmente tendo em conta os desafios/responsabilidades que se colocam
aos estabelecimentos de ensino.

MUNICÍPIO DE PENICHE

MUNICÍPIO DE GÓIS

MUNICÍPIO DE COIMBRA

MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA

MUNICÍPIO DE ANSIÃO

MUNICÍPIO DE LEIRIA

MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

MUNICÍPIO DA NAZARÉ

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

MUNICIPIO DE SARDOAL

MUNICÍPIO DE VISEU

MUNICÍPIO DE VISEU

MUNICÍPIO DE LEIRIA

Ampliação e Apetrechamento da EB Caxieira

A operação tem um forte contributo na concretização do objetivo “Mais e Melhor
Educação”. A intervenção proposta visa eliminar espaços provisórios e adaptados para
as componentes da “escola a tempo inteiro”. Bem como, o encerramento de escolas de
pequena dimensão para possibilitar a adequação das condições das escolas à promoção
do sucesso. A intervenção prevê o encerramento da EB de Quintas do Sirol..

Requalificação e Ampliação da Escola Básica do Vimeiro

A operação, inserida na Prioridade de Investimento 10.5, tem como objetivo,
considerando o período de crise económica e social que o país tem vindo a atravessar, o
de desenvolver uma requalificação e ampliação do equipamento existente na Escola
Básica do Vimeiro, um pouco mais contida e adequada às atuais carências, face à
programação da Carta Educativa. Pretende-se ainda apetrechar os espaços sujeitos a
construção e a requalificação.

Centro Escolar da Gafanha de Aquém

A presente candidatura prevê a construção do Centro Escolar da Gafanha de Aquém,
bem como o seu apetrechamento, nomeadamente equipamento informático, quadros
interativos e mobiliário. Trata de um investimento em infraestruturas e equipamentos
do ensino básico e pré-escolar, enquadrando-se nas tipologias de investimento
previstas no Aviso de Concurso.

Centro Escolar de Famalicão (JI+EB1)

Esta operação visa a construção na freguesia de Famalicão de um centro escolar novo,
que integre o 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância , 4+2 salas, com capacidade
para 154 crianças (154+50), tendo enquadramento nas tipologias de investimento
previstas no Aviso Centro-73-2016-01 do POR Centro.

Reconstrução e Ampliação das Escolas EB1 e JI de Lajeosa do
Mondego e EB1 de Santa Luzia - Escolas de Acolhimento

A presente operação prende-se com a necessidade premente de intervir ao nível dos
equipamentos de ensino existentes, designadamente a reconstrução e ampliação de
dois estabelecimentos de ensino, localizando-se um deles em sede de concelho, na
União de Freguesias de São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego – Escola EB1 de
Santa Luzia, e o outro na freguesia de Lajeosa do Mondego – Escola EB1 e JI de Lajeosa
do Mondego.

Adaptação / Remodelação da Escola EB1 de VNB a JI

O edifício que se propõe remodelar, adequando-o à educação pré-escolar, encontra-se
em utilização para o espaço para o qual foi projetado aquando da sua realização (1986).
A solução proposta, consiste na remodelação / adaptação da edificação existente,
melhorando desta forma a qualidade dos recursos físicos disponíveis.

Escola Básica 1, 2, 3 e Secundária de Sardoal

A presente proposta prevê a demolição integral dos cinco volumes existentes. Tal
pressuposto é essencial para viabilizar a implantação de um edifício cujo programa e
necessidades de relação com o exterior requerem a máxima funcionalidade e
articulações recíprocas.

REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2/3 GRÃO VASCO

Esta Operação visa, essencialmente, a reabilitação da Escola Básica 2/3 Grão Vasco, sita
na Alameda Luís de Camões, em Viseu, a qual se encontra atualmente bastante
degradada. Pretende-se que este estabelecimento escolar cumpra as exigências
curriculares do ensino básico.

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB1 DA RIBEIRA

Esta Operação visa, essencialmente, a requalificação da cobertura através da remoção
das telhas de fibrocimento (amianto), a beneficiação energética do estabelecimento
escolar, bem como a requalificação geral da Escola e dos arranjos exteriores.

Ampliação e Apetrechamento da EB Machados

A operação referente à “Ampliação e apetrechamento da EB de Machados” tem um
forte contributo na concretização do objetivo “Mais e Melhor Educação”. Visa eliminar
espaços degradados existentes no 1.º ciclo e com reduzida frequência escolar, de modo
a possibilitar a adequação das condições e da dimensão das escolas à promoção do
sucesso. A intervenção prevê o encerramento da EB Boa Vista.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

657.289,00

357.055,62

493.410,59

733.384,92

112.853,51

264.542,41

2.700.964,46

250.000,00

1.093.235,00

171.972,37

195.376,03

1.498.437,51

157.000,00

432.585,20

350.000,00

881.176,46

1.300.000,00

654.831,45

469.537,95

3.735.294,11

1.265.364,94

341.653,29

441.248,10

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

558.695,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/01/31

2017/12/31

Portugal

303.497,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/11

2017/12/29

Portugal

419.399,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/29

2017/09/30

Portugal

623.377,18

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/01/02

2017/12/31

Portugal

95.925,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/04/28

2016/12/31

Portugal

224.861,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/04/28

2016/12/31

Portugal

2.295.819,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/28

2018/06/12

Portugal

212.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/01

2017/09/30

Portugal

929.249,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/07/29

2016/12/31

Portugal

146.176,51

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

166.069,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/09/04

2017/09/30

Portugal

1.273.671,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

133.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/05/04

2017/12/31

Portugal

367.697,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/09

2018/06/09

Portugal

297.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/08

2017/12/31

Portugal

749.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/11/01

2018/09/30

Portugal

1.105.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/02/04

2017/12/31

Portugal

556.606,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/01

2018/06/01

Portugal

399.107,26

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/08/23

2017/12/29

Portugal

3.175.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/02/08

2018/12/31

Portugal

1.075.560,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/05/25

2018/07/28

Portugal

290.405,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/07/07

2017/03/31

Portugal

375.060,89

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/09

2018/06/09

Portugal

185

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-03-5673-FEDER-000043

CENTRO-03-5673-FEDER-000045

CENTRO-03-5673-FEDER-000046

CENTRO-03-5673-FEDER-000047

CENTRO-03-5673-FEDER-000048

CENTRO-03-5673-FEDER-000049

CENTRO-03-5673-FEDER-000050

CENTRO-03-5673-FEDER-000051

CENTRO-03-5673-FEDER-000053

CENTRO-03-5673-FEDER-000054

CENTRO-03-5673-FEDER-000056

CENTRO-03-5673-FEDER-000057

CENTRO-03-5673-FEDER-000058

CENTRO-03-5673-FEDER-000059

CENTRO-03-5673-FEDER-000060

CENTRO-03-5673-FEDER-000061

CENTRO-03-5673-FEDER-000062

CENTRO-03-5673-FEDER-000064

CENTRO-03-5673-FEDER-000066

CENTRO-03-5673-FEDER-000067

CENTRO-03-5673-FEDER-000069

CENTRO-03-5673-FEDER-000071

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Ampliação e Apetrechamento da EB Bajouca

A operação referente à Ampliação e Apetrechamento da EB de Bajouca visa eliminar
espaços degradados e adaptados para as componentes letiva e da “escola a tempo
inteiro” quer do pré-escolar como no 1.º ciclo, de modo a possibilitar a adequação das
condições da escola para a promoção do sucesso. A intervenção prevê o encerramento
da EB Vale da Bajouca e JI Bajouca.

Ampliação e Apetrechamento da EB Bidoeira de Cima

Ampliação e apetrechamento da EB Bidoeira de Cima para 4 salas 1.º CEB e 2 salas préescolar. A intervenção proposta visa eliminar espaços provisórios e adaptados para as
componentes da “escola a tempo inteiro” quer do pré-escolar como no 1.º ciclo, para
possibilitar a adequação das condições e da dimensão das escolas à promoção do
sucesso. A intervenção prevê o encerramento dos JI de Bidoeira de Cima e de Bidoeira
de Baixo.

Requalificação e apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo do
Agrupamento de Escolas do Teixoso

A operação designada por “Requalificação e apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo do
Agrupamento de Escolas do Teixoso” tem como objetivo reforçar e melhorar a
capacidade da oferta, ainda deficitária, em termos de instalações e equipamentos no 1º
ciclo do ensino básico, garantindo condições para o processo de ensino/aprendizagem,
em complemento das ações de melhoria da qualidade do sistema.

Requalificação e apetrechamento de Jardins de Infância

A operação designada por “Requalificação e apetrechamento de Jardins de Infância”
tem como objetivo reforçar e melhorar a capacidade da oferta, ainda deficitária, em
termos de instalações e equipamentos no ensino pré-escolar, garantindo condições
para o processo de ensino/aprendizagem, em complemento das ações de melhoria da
qualidade do sistema.

Requalificação e apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo do
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã

A operação designada por “Requalificação e apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo do
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã” tem como objetivo reforçar e melhorar a
capacidade da oferta, ainda deficitária, em termos de instalações e equipamentos no
ensino pré-escolar e escolar, garantindo condições para o processo de
ensino/aprendizagem, em complemento das ações de melhoria da qualidade do
sistema.

Requalificação e apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo do
Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve

A operação designada por “Requalificação e apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo do
Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve” tem como objetivo reforçar e melhorar a
capacidade da oferta, ainda deficitária, em termos de instalações e equipamentos no
ensino pré-escolar e escolar, garantindo condições para o processo de
ensino/aprendizagem, em complemento das ações de melhoria da qualidade do
sistema.

Requalificação e apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo do
Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto

A operação designada por “Requalificação e apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo do
Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto” tem como objetivo reforçar e melhorar a
capacidade da oferta, ainda deficitária, em termos de instalações e equipamentos no
ensino pré-escolar e escolar, garantindo condições para o processo de
ensino/aprendizagem, em complemento das ações de melhoria da qualidade do
sistema.

Requalificação da E. B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira

Pretende-se requalificar a E. B. 2,3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira - Lourinhã, construção
de 1990. Apresenta a necessidade de intervenção geral: Substituição da cobertura
(placas fibrocimento/remoção amianto), reabilitação dos pisos, paredes e tetos, bloco
de balneários, nas instalações sanitárias do edifício principal, na cozinha, refeitório e
sala de convívio.

Requalificação da Escola EB1 e da Educação Pré-Escolar de Vila
Nova de Paiva

Numa óptica de racionalização da rede do 1ºciclo do ensino básico uma vez que a
maioria dos estabelecimentos de ensino não contemplam 4 salas,de modo a atribuir
uma sala a cada ano,nem os espaços para ministrar as actividades extra-curriculares foi
proposta a criação de um único pólo em VNP.De harmonia com o previsto na Carta
Educativa prevê-se o encerramento de todas as EB1 do concelho e a integração de
todos os seus alunos num único equipamento

Requalificação e ampliação da EB e JI de Ota

Objetivos da operação: melhorar as infraestruturas da rede escolar, que se encontram
degradadas, no âmbito do PDCT; dotar as infraestruturas de meios e instrumentos que
permitam o acesso da componente educativa e pedagógica no que se refere ao recurso
das TIC´s, no âmbito da adoção e prática de novos métodos de ensino; criar as
condições necessárias de reorganização da rede escolar.

Requalificação e ampliação da EB e JI da Merceana

Objetivos da operação: melhorar as infraestruturas da rede escolar, que se encontram
degradadas, no âmbito do PDCT; dotar as infraestruturas de meios e instrumentos que
permitam o acesso da componente educativa e pedagógica no que se refere ao recurso
das TIC´s, no âmbito da adopção e pratica de novos métodos de ensino; criar as
condições necessárias de reorganização da rede escolar.

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA CELA / EB1 / JI

A operação consiste na construção de raiz do CE de Cela, para o ensino pré-escolar e 1º
ciclo, com 5 salas de aulas, espaços comuns, infraestruturas básicas e arranjos
exteriores. Colocação de mobiliário e equipamento informático adequados, servindo
uma população escolar de mais de100 alunos, de várias EB1’s e JI. O reordenamento da
rede permitirá o fecho de 4 escolas sem condições de funcionamento e isoladas e o fim
dos regimes duplos.

Reabiltação da Escola EB 2, 3 Dr. Fernando Peixinho e Construção
de Pavilhão Desportivo

A presente intervenção, com todas as alterações e melhoramentos que preconiza,
procura acautelar um mínimo de condições para o funcionamento da escola, garantindo
qualidade, funcionalidade e conforto, ajustadas às exigências do atual sistema
educativo, de modo a tirar o máximo partido das valias existentes, intervindo apenas
onde é estritamente necessário para dignificar a instituição Escola.

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E
SECUNDÁRIA ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA

Face à desadequação das instalações da Escola Básica e Secundária Escalada à atual
oferta educativa, é necessário requalificar as mesmas.A Carta Educativa homologada
em 29/05/2007, sob a proposta nº3, hierarquizada em 2º lugar, prevê a intervenção. A
construção de salas para o pré-escolar e 1º ciclo, a melhoria das acessibilidades, e a
requalificação do campo de jogos e parque infantil resumem a intervenção proposta.

Centro Escolar de Vermoil

O projecto visa a construção de 6 salas de EB1 e respectivas instalações sanitárias para
alunos e para professores, incluindo deficientes, gabinete de trabalho para professores,
duas salas para educação plástica, espaço para biblioteca/informática, arrumos, recreio
coberto e ainda espaços de circulação; 3 salas para Jardim de Infância, sala polivalente,
instalações sanitárias, arrumos para material didáctico e vestiários.

REABILITAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE TONDELA – FASE 1

A operação objeto da candidatura que se apresenta visa a reabilitação da Escola
Secundária de Tondela (Blocos C, C, E e F e espaços exteriores adjacentes), no sentido
de colmatar as situações de desgaste material do edificado, retificando patologias e
amenizando os sintomas de evidente degradação, mas também, procurando adequar as
estruturas existentes às novas necessidades que o conceito de ensino, em permanente
mutação, exige.

MUNICÍPIO DE POMBAL

Centro Escolar de Pombal

Este projecto, prevê a demolição do actual Jardim de infância e a total reabilitação da
Escola Primária de Pombal, para a edificação de um novo centro escolar, que
compreenderá a criação de seis salas EB1 (na parte a reabilitar) e a criação de quatro
salas na parte do Jardim de Infância. O projecto, inclui ainda um pequeno ginásio, que
servirá as duas valências.

MUNICÍPIO DE POMBAL

Requalificação e Modernização das Instações da Escola Básica e
Secundária da Guia

Com o presente projeto procura-se a valorização física e espacial da escola e sua
articulação com a envolvente, incluindo a criação de zonas destinadas a espaços verdes
e acesso a veículos de emergência.

MUNICÍPIO DA BATALHA

A operação consiste na remodelação e requalificação dos edifícios da Escola sede do
REMODELAÇÃO ESCOLA SEDE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA
Agrupamento de Escolas da Batalha, designadamente os que definem os programas do
BATALHA
2.º e 3.º ciclos e secundário.

MUNICÍPIO DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE LEIRIA

MUNICIPIO DA COVILHÃ

MUNICIPIO DA COVILHÃ

MUNICIPIO DA COVILHÃ

MUNICIPIO DA COVILHÃ

MUNICIPIO DA COVILHÃ

MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE PAIVA

MUNICIPIO DE ALENQUER

MUNICIPIO DE ALENQUER

MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

MUNICÍPIO DE POMBAL

MUNICÍPIO DE TONDELA

REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO
PORTO DO TEJO

A operação consiste na remodelação e modernização do jardim-de-infância do Porto do
Tejo, em Vila Velha de Ródão através da instalação de um sistema de Ar Condicionado,
colocação de tetos falsos, substituição das portas interiores e exteriores e a colocação
de estores de rolos (sistema blackout) nas janelas. Para além do descrito pretende-se
ainda adquirir equipamento básico (mobiliário escolar) para as duas salas de aulas do
edifício.

MUNICÍPIO DE TOMAR

Construção do Centro Escolar da Linhaceira

Propõe-se a construção de um novo Centro Escolar, com duas salas de educação préescolar, quatro salas de 1.º ciclo do ensino básico e respetivos espaços
complementares, como refeitório, sala polivalente de ATL, biblioteca e gabinetes de
apoio. O centro escolar terá uma capacidade para 150 crianças, sendo 50 crianças em
educação pré-escolar (2 turmas) e 100 alunos para o 1.º ciclo do ensino básico (4
turmas).

MUNICÍPIO DE ALMEIDA

O presente investimento refere-se à criação/instalação de um jardim de infância na
Escola Básica e Secundária de Vilar Formoso, reabilitando-se as infraestruturas
Reabilitação da Escola Básica e Secundaria e Jardim de Infância de
existentes no âmbito do referido Protocolo de Colaboração e promovendo-se a
Vilar Formoso, Almeida
racionalização da rede escolar conforme referido no artigo 38.º da Portaria n.º 60C/2015, de 2 de março.

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

412.000,00

464.888,70

74.932,95

55.352,94

280.905,89

99.785,88

170.952,94

425.000,00

750.000,00

625.080,50

554.016,08

612.398,68

629.411,77

335.919,00

900.000,00

915.783,53

1.681.029,89

941.176,47

2.811.764,71

35.205,48

1.051.132,35

231.744,70

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

350.200,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/09

2018/06/09

Portugal

395.155,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/09

2018/06/09

Portugal

63.693,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

47.050,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

238.770,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

84.818,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

145.310,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

361.250,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/21

2018/12/31

Portugal

637.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/27

2018/12/31

Portugal

531.318,43

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/09/04

2019/12/31

Portugal

470.913,67

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/09/04

2019/12/31

Portugal

520.538,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/04/15

2018/12/31

Portugal

535.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/20

2018/02/20

Portugal

285.531,15

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/15

2018/07/15

Portugal

765.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/09/26

2017/12/29

Portugal

778.416,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/02/12

2018/12/31

Portugal

1.428.875,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/04/09

2017/11/30

Portugal

800.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/07

2018/12/31

Portugal

2.390.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/02/29

2018/12/31

Portugal

29.924,66

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/11/01

2017/03/31

Portugal

893.462,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/12/04

2018/12/31

Portugal

196.983,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/05/01

2017/10/31

Portugal

186

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-03-5673-FEDER-000072

CENTRO-03-5673-FEDER-000073

CENTRO-03-5673-FEDER-000074

CENTRO-03-5673-FEDER-000079

CENTRO-03-5673-FEDER-000080

CENTRO-03-5673-FEDER-000081

CENTRO-03-5673-FEDER-000082

CENTRO-03-5673-FEDER-000083

CENTRO-03-5673-FEDER-000084

CENTRO-03-5673-FEDER-000085

CENTRO-03-5673-FEDER-000086

CENTRO-03-5673-FEDER-000087

CENTRO-03-5673-FEDER-000088

CENTRO-03-5673-FEDER-000089

CENTRO-03-5673-FEDER-000090

CENTRO-03-5673-FEDER-000091

CENTRO-03-5673-FEDER-000093

CENTRO-03-5673-FEDER-000094

CENTRO-03-5673-FEDER-000095

CENTRO-03-5673-FEDER-000096

CENTRO-03-5673-FEDER-000097

CENTRO-03-5673-FEDER-000098

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Requalificação da Escola da Avenida

A Requalificação da Escola da Avenida visa a reabilitação do edifício de uma antiga
escola, sendo que os objetivos passam pela sua recuperação, bem dar resposta às
exigências normativas e legais para o funcionamento, entendendo-o como parte de um
todo mais abrangente, envolvendo as diversas construções existentes na periferia–da
pré-primária e do recinto desportivo nos terrenos anexos–que lhe conferem um sentido
de centro escolar.

MUNICÍPIO DE PINHEL

Requalificação da Escola Basica do 1.º Ciclo de Pinhel

A requalificação dos espaços interiores e ampliações foram projectadas tendo em conta
a utilização prevista dos espaços ou a falta deles, por forma a cumprirem a função
pretendida e optando por soluções com minimização de custos.

MUNICÍPIO DE PINHEL

Requalificação da Escola Secundária de Pinhel (EBS 3.º Ciclo e
Secundária)

A requalificação dos espaços interiores e ampliações foram projectadas tendo em conta
a utilização prevista dos espaços ou a falta destes, por forma a cumprirem a função
pretendida e optando por soluções com minimização de custos.

Centro Escolar de Abrantes

A presente operação consiste na requalificação e ampliação do Colégio de Nossa
Senhora de Fátima com vista a que este se transforme no novo Centro Escolar de
Abrantes, procedendo-se assim à junção de três estabelecimentos de ensino existentes
na freguesia de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede, dois do 1º ciclo do
ensino básico (EB n.º 1 de Abrantes e EB n.º 2 de Abrantes) e um do pré-escolar (Jardim
de Infância de S. João Batista).

Centro Escolar do Nordeste -Requalificação e ampliação da escola
do 1º CEB de Vila Maior

A intervenção contempla a Requalificação e Ampliação da escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico (antiga escola primária) de Vila Maior, criando espaços para biblioteca, espaço
polivalente e refeitório, sala de professores e atendimento. Apetrechamento com
mobiliário escolar, material didático e informático. haverá ainda uma intervenção nos
arranjos exteriores da escola.

Requalificação da Escola Básica e Secundária de Mêda

Pretende-se intervir na Escola Básica do 2º e 3º Ciclo e Secundário. A construção da
Escola que se pretende agora requalificar, é do início dos anos 80, com a data de
inauguração de 8 de dezembro de 1983. Passados 33 anos, e apesar de algumas
intervenções de reparação, toda a escola apresenta algumas patologias de construção,
umas decorrentes do tempo e uso, outras de problemas de conceção inicial.

Centro Escolar de Alcanena

Construção de um edifício, com 15 salas de aula, para albergar os alunos provenientes
do 1º ciclo do ensino básico, junto à Escola Básica EB 2 Dr. Anastácio.Requalificação da
EB2 Dr Anastácio Gonçalves, rentabilizando a utilização dos espaços comuns a ambos
os ciclos

Centro Escolar de Caria

Pretende-se com a presente intervenção a criação do futuro Centro Escolar de Caria,
um equipamento escolar capaz de proporcionar as condições pedagógicas devidas, bem
como a elevação dos processos educativos e de socialização das crianças, mantendo,
em simultâneo, a proximidade física com as freguesias limítrofes, que têm visto as suas
pequenas unidades escolares rurais encerrar por falta de número mínimo de alunos.

Requalificação da Escola Básica Adães Bermudes

A operação de requalificação da Escola Básica Adães Bermudes visa melhorar a
capacidade da oferta em termos de instalações por forma a garantir o aperfeiçoamento
das condições para o processo do ensino/aprendizagem, designadamente em territórios
de baixa densidade onde o acesso a serviços públicos de proximidade e qualidade é um
fator fundamental para a fixação da população.

Requalificação do Jardim do Bairro da Luz

A operação de Requalificação do Jardim do Bairro da Luz visa melhorar a capacidade de
oferta em termos de instalações por forma a garantir o seu aperfeiçoamento,
contribuindo deste modo para o sucesso do processo do ensino/aprendizagem,
designadamente em territórios de baixa densidade onde o acesso a serviços públicos de
proximidade e qualidade é um fator fundamental para a fixação da população.

REABILITAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO

A Operação que o Município de Viseu pretende candidatar, denominada de
“Reabilitação da Escola Secundária Viriato”, visa a reabilitação da Escola Secundária
Viriato, sita em Abraveses, Viseu. A intervenção tem como objetivo reabilitar os
edifícios existentes, dotando-os de melhores condições físicas e de funcionamento.
Tendo particular atenção à eficiência energética do conjunto edificado.

Centro Escolar de Carvoeira

Melhorar as instalações escolares do pré-escolar e ensino básico, atendendo ao seu
estado de degradação e conservação.

MUNICÍPIO DE AVEIRO

Ampliação do 1º Ciclo da EB 2,3 de São Bernardo

A presente candidatura visa a Ampliação do 1º Ciclo da EB 2,3 de São Bernardo. Esta
valência funciona em estruturas provisórias conforme referido na MDJ, é frequentada
por 181 alunos que necessitam urgentemente de uma escola que se adeque às suas
necessidades, e que promova a igualdade de oportunidades e a qualidade na
aprendizagem.

MUNICÍPIO DE MIRA

O projeto tem como principal objetivo a recuperação parcial do edifício do
refeitório/cantina, e do bloco A, melhorando as condições de higiene, segurança e
acessibilidades exigidas, para alunos e docentes. Visa-se uma pintura integral do
Requalificação e Modernização da Escola Básica Integrada de Mira
interior, colocação de novo pavimento nas salas de aula e circulação, assim como nova
iluminação e portas interiores. Pretende dotar o equipamento de uma Sala Snoezelen e
Sala de Convívio.

MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

MUNICIPIO DE ABRANTES

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

MUNICÍPIO DE MÊDA

MUNICIPIO DE ALCANENA

MUNICÍPIO DE BELMONTE

MUNICIPIO DA GUARDA

MUNICIPIO DA GUARDA

MUNICÍPIO DE VISEU

MUNICIPIO DE OUREM

Com a requalificação da Escola pretende-se concretizar uma efetiva reabilitação,
promovendo a sua requalificação por referência às exigências decorrentes dos novos
paradigmas educativos e ambientais, nomeadamente no que respeita a normas de
segurança, conforto térmico, acústico e acessibilidade e assim melhorar as condições de
habitabilidade.

MUNICÍPIO DE AVEIRO

Requalificação da Escola Básica do 2º e 3º Ciclo João Afonso de
Aveiro

MUNICÍPIO DE AVEIRO

A Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima foi construída no ano 1984 e é,
atualmente, constituída por 12 blocos (5 pertenciam à Escola Básica 2,3 Aires Barbosa e
Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães apresentam data de construção mais recente), contemplando 78 salas de aula.
Lima
Contudo, é de salientar que a intervenção será efetuada apenas em 7 blocos, dado que
os restantes foram construídos em data posterior e apresentam um estado de
conservação razoável.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS

MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA

EB GUILHERME STEPHENS

A operação da EB Guilherme Stephens pretende requalificar as instalações escolares de
forma a resgatar alguns quesitos elementares de funcionamento, salubridade e estética
do equipamento, nomeadamente, através da melhoria da eficiência energética e
acústica, reconversão global de alguns compartimentos, promover o conforto térmico e
estético, introdução de melhores condições de segurança, entre outras.

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1º Ciclo e Pré Escolar
de Abrunhosa

A operação Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1º Ciclo e Pré Escolar de
Abrunhosa, pretende qualificar e adequar os equipamentos educativos à realidade
municipal, enquadrada na politica educativa nacional, nomeadamente no que respeita à
sua racionalização e uso eficiente do recursos, garantindo e optimizando as condições
infraestruturais para o sucesso escolar.

Requalificação e Apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo e Jardins
de Infância - Fase II

Requalificação e apetrechamento da Escola EB1-Tílias, com substituição/recuperação
de materiais degradados e isolamento do sotão. Fachadas com intervenções pontuais,
intervenção nas coberturas, recuperação da estrutura e requalificação do sistema de
drenagem de águas pluviais. No recinto escolar, colocação de pavimentos adequados,
extensão da área coberta existente, requalificação das infraestruturas e integração de
mobiliário urbano.

Complexo Escolar do Fundão

Este projeto visa modernizar espaços do complexo escolar do Fundão, adaptando-os às
necessidades didático-pedagógicas atuais, bem como a sua atualização e reformulação
para uma melhor utilização das novas tecnologias de comunicação.Pretende-se ainda
requalificar os espaços exteriores e as infraestruturas desportivas de modo a permitir
uma resposta mais adequada à prática desportiva e ao leccionamento das aulas de
educação física.

Requalificação do Parque Escolar do Concelho de Arruda dos
Vinhos - Centro Escolar de Arruda dos Vinhos

A operação diz respeito à requalificação do Centro Escolar de Arruda dos Vinhos com
vista à melhoria as condições educativas e de segurança através da execução de obras
de reparação e manutenção de quatro salas do 1º ciclo, da requalificação de uma sala
de atividades e da criação de uma nova sala de atividades, alterações que implicam a
ampliação do refeitório existente e obras no espaço exterior do estabelecimento.

Construção do Centro Escolar de Sever do Vouga

A construção do novo centro escolar favorecerá o processo de ensino e de
aprendizagem, assim como da racionalização e da adequada utilização dos recursos
humanos, materiais e dos espaços físicos e um de um maior rigor na gestão dos
recursos financeiros municipais.Este terá a capacidade para uma população escolar
máxima de 360 alunos, tendo 4 salas para o pré-escolar e 10 salas para o 1.º ciclo do
ensino básico.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

576.919,19

380.909,06

1.764.705,88

1.367.985,61

274.727,25

280.852,94

2.176.470,59

210.605,02

126.808,86

51.150,50

576.312,08

588.235,29

629.411,76

151.000,00

1.176.470,59

941.176,47

352.941,17

204.959,38

99.278,82

2.352.941,18

680.824,86

1.258.823,53

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

490.381,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/13

2018/10/31

Portugal

323.772,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/03/01

2018/08/31

Portugal

1.500.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/03/01

2018/09/14

Portugal

1.162.787,77

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/08/12

2019/12/31

Portugal

233.518,16

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

238.725,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/01

2017/09/30

Portugal

1.850.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/09

2019/12/31

Portugal

179.014,27

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/09

2018/05/31

Portugal

107.787,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/04/28

2017/09/30

Portugal

43.477,92

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/04/28

2017/09/30

Portugal

489.865,27

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/07/17

2018/07/23

Portugal

500.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/09/01

2019/03/31

Portugal

535.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/14

2018/09/30

Portugal

128.350,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/01

2017/12/31

Portugal

1.000.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/19

2018/09/30

Portugal

800.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/08

2018/09/30

Portugal

300.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/05/01

2018/12/31

Portugal

174.215,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/21

2017/12/31

Portugal

84.387,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/26

2018/03/31

Portugal

2.000.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

578.701,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2018/04/30

Portugal

1.070.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/15

2019/12/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-03-5673-FEDER-000100

CENTRO-03-5673-FEDER-000104

CENTRO-03-5673-FEDER-000105

CENTRO-03-5673-FEDER-000106

CENTRO-03-5673-FEDER-000107

CENTRO-03-5673-FEDER-000108

CENTRO-03-5673-FEDER-000114

CENTRO-03-5673-FEDER-000115

CENTRO-03-5673-FEDER-000116

CENTRO-03-5673-FEDER-000117

CENTRO-04-3559-FSE-000003

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

03 - Desenvolver o potencial humano
(APRENDER)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Ampliação do Jardim de Infância e Escola Básica do 1ºCiclo da
Calvaria de Cima

Esta operação vai promover a qualidade e modernizar o espaço escolar e também
facilitar a permanência e fixação dos alunos no concelho, oferecendo-lhes condições de
excelência que tornam a opção de ficar como a mais adequada. A melhoria da educação
contribuirá para o aumento do emprego e para a redução da pobreza, daí que a
requalificação/ampliação pretendida para as escolas de Porto de Mós se enquadre
plenamente nos objetivos eixo prioritário.

Centro Escolar da Ribeirinha

Tendo em vista as metas assumidas por Portugal ao nível europeu, em matéria de
educação, o Município pretende intervir na área da Educação, designadamente no
melhoramento das instalações escolares do pré-escolar e 1º ciclo. As operações
relacionadas com a Construção do Centro Escolar da Ribeirinha, que o Município
pretende levar a efeito na freguesia de Palhais, são objeto de candidatura de apoio no
âmbito do Aviso nº Centro-73-2017-01.

Jardim de Infância do Canedo

Esta operação visa a reabilitação e ampliação do jardim de infância do Canedo.Esta
intervenção irá permitir qualificar os espaços construídos, adequando-os às novas
exigências regulamentares, melhorar as condições de conforto interior e o desempenho
energético e melhorar as condições de utilização dos espaços de recreio exteriores.
Serão ainda criados novos espaços, que permitirão melhorar as condições de ensino.

Jardim de Infância de Casal Comba

Esta operação visa a reabilitação e ampliação do jardim de infância de Casal
Comba.Esta intervenção irá permitir qualificar os espaços construídos, adequando-os às
novas exigências regulamentares, melhorar as condições de conforto interior e o
desempenho energético e melhorar as condições de utilização dos espaços de recreio
exteriores. Serão ainda criados novos espaços, que permitirão melhorar as condições de
ensino.

Jardim de Infância do Carqueijo

Esta operação visa a reabilitação e ampliação do jardim de infância do Carqueijo.Esta
intervenção irá permitir qualificar os espaços construídos, adequando-os às novas
exigências regulamentares, melhorar as condições de conforto interior e o desempenho
energético e melhorar as condições de utilização dos espaços de recreio exteriores.
Serão ainda criados novos espaços, que permitirão melhorar as condições de ensino.

Escola Secundária Cristina Torres - beneficiação

O Município da Figueira da Foz, em articulação com o Ministério da Educação, tomou a
decisão de proceder à beneficiação da Escola Secundária Cristina Torres, reforçando e
melhorando a capacidade da oferta de ensino no Município, através da modernização
das suas instalações e equipamentos, garantindo, dessa forma, melhores e mais
adequadas condições de aprendizagem.

REABILITAÇÃO DA ESCOLA GOMES EANES DE AZURARA E
PAVILHÃO

São sinteticamente consideradas ações de: Saneamento e eliminação de focos de risco
sanitário; Melhoria do desempenho energético; Prevenção e reparação de risco de
queda e degradação; Dotação e melhoria das condições de acesso e usufruto das
instalações a utentes e outros cidadãos portadores de mobilidade condicionada;
Reparação e conservação das redes infraestruturais de drenagem de águas pluviais e
abastecimento elétrico.

Construção do Centro Escolar de Alfeizerão EB1/JI

A operação refere-se à reabilitação do antigo edifício da EB1 e ampliação, construção de
raiz de 2 módulos, constituindo o CE Alfeizerão, com 8 salas de aulas, espaços comuns,
infraestruturas básicas e arranjos exteriores. Colocação de mobiliário e equipamento
informático, servindo uma população escolar de mais de100 alunos, de várias EB1’s e JI.
O reordenamento da rede permitirá o fecho de 3 escolas sem condições de
funcionamento e isoladas.

MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Requalificação e Ampliação da Escola Básica da Marquiteira

Operação que visa requalificar e ampliar a Escola Básica da Marquiteira (espaços
comuns passam de 1 para 3). Requalificar 2 salas de aula (capacidade máxima 48
alunos), o telheiro e hall de entrada e os espaços exteriores de recreio. Construir 1
refeitório/sala polivalente, instalações sanitárias, copa, arrecadação, sala de
funcionários, sala de professores, e contribuir para a redução do abandono escolar
precoce e a qualificação dos indivíduos.

MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Permitir a construção de espaços com valências de utilização comum e polivalência.
Modernizar as infraestruturas, reforçar a segurança e acessibilidades, o conforto, os
princípios ecológicos e eficiência energética, melhorar o bem-estar e o sucesso
Requalificação e Ampliação da Escola Básica do Seixal - LOURINHÃ
educativo, mantendo-se o número de pessoal (docente e não docente), aumentando de
3 para 6 os espaços comuns. Com a intervenção, passa de 16 para 23 alunos no Préescolar e de 32 para 46 no 1º Ciclo.

UNLIMITED SMART ATTITUDE UNIPESSOAL LDA

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

MUNICIPIO DE TRANCOSO

MUNICÍPIO DE MEALHADA

MUNICÍPIO DE MEALHADA

MUNICÍPIO DE MEALHADA

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

MUNICIPIO DE MANGUALDE

MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

300.000,00

367.112,94

97.760,00

94.070,00

95.731,00

526.868,94

105.925,41

1.574.739,45

150.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

255.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/12/28

2017/12/29

Portugal

312.046,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/05

2018/07/31

Portugal

83.096,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/28

2018/12/31

Portugal

79.959,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/28

2018/12/31

Portugal

81.371,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/28

2018/12/31

Portugal

447.838,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

90.036,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/08/01

2018/04/30

Portugal

1.338.528,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2018/01/02

2019/12/31

Portugal

127.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2018/04/02

2018/10/26

Portugal

243.110,08

FEDER

206.643,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

O projeto consiste na contratação de 3 quadros superiores com habilitação mínima ao
nível da licenciatura. Pretende-se completar a equipa de desenvolvimento,
comercialização e suporte de uma solução inovadora de software para o ensino e de
serviços específicos para instituições escolares.

260.914,50

FSE

130.457,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/16

2020/01/15

Portugal

51.975,00

FSE

25.987,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/07

2017/12/31

Portugal

CENTRO-04-3559-FSE-000005

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CBRAIN - COIMBRA ADVANCED INNOVATION,
UNIPESSOAL LDA

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A presente operação tem em vista a contratação de um recurso humano altamente
qualificado, com grau 8 (doutorado), para prestar apoio à empresa no desenvolvimento
da sua atividade, nomeadamente no que concerne à especial aptidão técnica que o
mesmo deverá deter para intervir e acompanhar projetos de inovação, valorização e
transferência de tecnologia, com especial foco no sector da saúde e em particular de
tecnologias para a qualidade da vida.

CENTRO-04-3559-FSE-000006

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

SEGMAZ - HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO, LDA

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

Desenvolvimento de um serviço diferenciador e inovador, integrando formação
profissional e comunicação especializada e adaptada à realidade de cada cliente.

77.962,50

FSE

38.981,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/15

2018/11/14

Portugal

PRESENT TECHNOLOGIES, SERVIÇOS INFORMÁTICOS Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
LDA
(PME)Centro

A Present Technologies pretende aumentar a sua competitividade e capacidade de
resposta ao mercado global, necessitando para tal de reforçar a sua capacidade de I&D,
em específico com RH que tenham experiência de I&D a nível de entidades SCT, com o
objectivo de adquirir competências internas em investigação exploratória e longe do
mercado. O recurso a contratar deverá ser da área TICE, com experiência em projectos
de I&D e publicações científica

79.349,46

FSE

39.674,73

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/12

2018/10/11

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A AGRIKPRODUCTS, SA foca-se na conceção e desenvolvimento (investigação industrial
e desenvolvimento experimental), produção e comercialização de soluções inovadoras
na área de equipamentos e infraestruturas para explorações agrícolas, em modelo de
montagem «Do It Yourself», a par de oferta de soluções integradas e estruturadas
(dimensionamento, energia, água e consultoria) ajustadas às necessidades de cada
agricultor.

270.270,00

FSE

135.135,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/01

2018/10/30

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

Identificação e implementação de processos de negócios de forma a iniciar a exploração
de novas áreas de negócio de Orçamentação, Planeamento e Acompanhamento de
empreitadas. Conceção e implementação de metodologias e procedimentos para
Orçamentação Sistematizada de empreitadasConceção e implementação de
metodologias e procedimentos para Planeamento e Aconselhamento de obras em
consumidores finais

80.561,25

FSE

40.280,62

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/02

2018/12/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A TOMI WORLD, Lda., desde a sua constituição até ao momento (4 anos), criou um
Equipamento de Informação Urbana Outdoor Interactivo - o TOMI. O TOMI é um
equipamento absolutamente inovador, adequado às necessidades atuais de qualquer
cidade do mundo. Presentemente aposta no seu processo de internacionalização, bem
como na inovação do seu processo produtivo, motivo pelo qual a contratação de RH
altamente qualificados assume especial importância.

530.145,00

FSE

265.072,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/10

2018/11/08

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A empresa Luísa Alexandra F., Unipessoal, Lda pretende contratar um colaborador com
licenciatura em Economia e Gestão e com experiência mínima de 5 anos na área das
ferragens. Este elemento será responsável pela definição da estratégia comercial da
empresa, definição de segmentos de mercado e definição da estratégia de
comunicação. Com esta contratação objetiva-se a alavancagem do volume de vendas e
aumento da quota de mercado.

77.962,50

FSE

38.981,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/15

2018/12/31

Portugal

397.897,50

FSE

198.948,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/28

2018/12/31

Portugal

CENTRO-04-3559-FSE-000010

CENTRO-04-3559-FSE-000011

CENTRO-04-3559-FSE-000013

CENTRO-04-3559-FSE-000014

CENTRO-04-3559-FSE-000016

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

80%

80%

80%

80%

AGRIKPRODUCTS, S.A.

SOCIEDADE DE FERRAGENS PROGRESSO
ALBICASTRENSE LDA

TOMI WORLD LDA

CONFERVIS, UNIPESSOAL LDA

CENTRO-04-3559-FSE-000018

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

BEYOND VISION - SISTEMAS MÓVEIS AUTÓNOMOS
DE REALIDADE AUMENTADA, LDA

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A Beyond Vision tem como objetivo estratégico a contratação de recursos humanos
altamente qualificados com o intuito de os envolver no plano de desenvolvimento de
projetos de I&D internacionais, cujos resultados de investigação se possam reverter no
desenvolvimento de oferta tecnológica ao mercado. O objetivo é que atividade de
investigação desenvolvida tenha um caracter de aplicação multidisciplinar nos
diferentes domínios de desenvolvimento de

CENTRO-04-3559-FSE-000019

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

OWLPHARMA - CONSULTING, LDA

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A operação consiste na contratação de recursos humanos altamente qualificados que
possibilitem a concepção, implementação e operacionalização de uma nova área de
negócio, nomeadamente a a criação de um departamento Clínico e Científico.

160.907,30

FSE

80.453,65

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/07

2019/02/28

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

Esta operação visa a contratação de uma responsável da qualidade com o objetivo de
monitorizar e tratar oportunidades de melhorias internas incluindo as relacionadas com
a implementação de uma nova tecnologia de conversão de ácidos gordos em biodiesel,
e de disponibilizar à equipa um elemento com conhecimentos de química analítica e
com sentido crítico no que se refere à calibração dos equipamentos utilizados, que se
traduz na qualidade do produ

103.950,00

FSE

51.975,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/04

2019/03/30

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

Esta operação visa a contratação de dois técnicos altamente especializados e
experientes cujo objectivo prende-se com a promoção da inovação e competitividade
empresarial na execução do projeto de investimento a iniciar pela empresa em 2016,
que implica o arranque da sua actividade na exploração de sal-gema e sua
comercialização, com introdução de uma nova tecnologia de produção, que permite
maximizar quantidades e reduzir custos.

135.135,00

FSE

67.567,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/03

2019/03/02

Portugal

CENTRO-04-3559-FSE-000020

CENTRO-04-3559-FSE-000021

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

80%

BIOADVANCE-THE NEXT GENERATION, LDA

SALT ROCK - SALT PRODUCTION, UNIPESSOAL LDA

188

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-04-3559-FSE-000022

CENTRO-04-3559-FSE-000023

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

291.060,00

FSE

145.530,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

111.320,49

FSE

55.660,24

51.975,00

FSE

80.927,21

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A CRITICAL KINETICS trabalha diariamente com o objectivo de lutar por uma economia
mais verde e por um planeta mais sustentável, apostando na Eficiência Energética e nas
Energias Renováveis como os vectores para essa mudança. Assim é necessária a
existência de mão de obra extremamente qualificada para corresponder às expectativas
que os clientes têm sobre a empresa e o trabalho que esta desenvolve.

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/28

2019/01/31

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

25.987,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

FSE

40.463,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2019/03/31

Portugal

124.412,21

FSE

62.206,09

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/03/01

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A empresa AMAZING, Lda. foi criada em 2010, está sediada em Aveiro e desenvolve a
sua atividade na área da Comunicação e Marketing (Branding & Design, Prod.
publicitária e Ativação de Marca). Este projeto visa a contratação e inserção de um de
um quadro especialista nos domínios da comunicação e marketing digital, que virá
reforçar a equipa já existente, sendo uma mais-valia na concretização da estratégia e
inovação e internacionalização.

101.254,05

FSE

50.627,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/07

2019/01/04

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A empresa Inclusive Sailing tem a missão de desenvolver e comercializar no mercado
internacional inovadoras embarcações de recreio que se diferenciam pela acessibilidade
a pessoas idosas e com necessidades especiais. Tendo em conta a pequena dimensão
da equipa técnica, surge a necessidade de contratar dois recursos humanos altamente
qualificados para as atividades de design de produto e logística - aquisição de
componentes e exportação.

203.280,00

FSE

101.640,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A HeartGenetics desenvolve tecnologia de ponta nas áreas da genética humana e saúde
digital. Tem como pilar de desenvolvimento um forte investimento na inovação e
internacionalização, estando muito comprometida com a marcação CE/IVD dos seus
produtos e com a definição de parcerias com grandes empresas da área da genética. Os
3 novos recursos humanos muito qualificados, vão reforçar as competências da equipa
nas áreas da informática e da genética

204.469,65

FSE

102.234,82

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2018/02/28

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A P3D está a desenvolver um sistema para navegação cirúrgica baseado em imagem de
vídeo, que utiliza uma câmara endoscópica como instrumento de medida e que tem por
objetivo guiar o cirurgião ao longo de todo o procedimento clínico. As novas
contratações reforçarão a equipa, tendo como principais responsabilidades o
desenvolvimento de algoritmos de deteção, registro e seguimento de marcadores para
viabilizar o funcionamento do novo sistema.

112.959,00

FSE

56.479,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/18

2018/01/17

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A WISEWARE é uma empresa que desde da sua génese demonstra um cariz dinâmico na
criação de soluções inovadoras e de alto valor acrescentado, alicerçada na grande
capacidade de conhecimento e de inovação dos seus colaboradores.A presente
candidatura tem como objetivo alavancar os meios para a contratação de 1 novo
Recurso Humano, aumentando as capacidades de ID da empresa, alavancando o
crescimento da empresa a longo prazo.

77.962,50

FSE

38.981,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A Pedrosa&Irmãos pretende expandir-se para novos mercados com produtos de maior
valor acrescentado. Para tal, a empresa pretende dar continuidade à sua política de
inovação e investigação. Com este projeto a empresa visa, por um lado desenvolver e
validar inovadores sistemas de classificação que permitam maior rentabilização da
madeira nacional de Pinheiro bravo, e por outro a criação de produtos inovadores
recorrendo sistemas de colagem.

135.135,00

FSE

67.567,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2019/05/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

A doDOC é uma PME de base tecnológica fundada em 2015 por 3 doutorados do
Programa MIT|Portugal que serve empresas farmacêuticas na preparação de
documentação a ser apresentada a entidades regulatórias, assegurando auditabilidade
e conformidade. Startup reconhecida na Europa e nos USA, aposta na Região Centro
como base para a sua equipa de investigação e inovação empresarial. Ao abrigo desta
candidatura a doDOC reforçará a sua equipa de 3 pessoa

228.690,00

FSE

114.345,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/12/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

Recurso humano com conhecimentos e experiência prévia na interligação entre a
engenharia de software, a gestão de projectos e a engenharia empresarial para
desenvolvimento de técnicas e plataformas de aplicação de práticas de entrega
contínua de software em ambiente altamente heterogéneo e em organizações de
grande dimensão.

109.147,51

FSE

54.573,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

Este projeto visa a contratação de um recurso humano altamente qualificado que
integrará a equipa de Investigação & Desenvolvimento da Car4B, a partir de janeiro de
2016.O recurso humano a contratar já se encontra identificado e pretende-se que
assuma funções como Gestor de Projetos. O objetivo é o de concentrar numa só pessoa
a gestão de todos os projetos de desenvolvimento levados a cabo num determinado
momento pela Card4B.

116.943,75

FSE

58.471,87

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/04

2018/12/28

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

Para reforçar a capacidade de I+I será criado um departamento de engenharia de
software especializado em embedded systems, middleware e cloud computing com o
objetivo de capacitar a empresa para dar resposta às solicitações para participar em
projetos de elevada complexidade relacionados com IoT, smart cities, mobilidade
elétrica e e-health, reforçando a competitividade nos mercados externos. Para liderar
será contratado um PhD desempregado.

78.482,25

FSE

39.241,12

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/29

2019/02/28

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

Qualificação empresarial através da contratação de 3 recursos humanos altamente
qualificados: 1) gestor(a) de negócio para exploração de contatos nas indústrias
farmacêuticas, internacionalização, captação de investimento e comercialização; 2)
especialista de assuntos regulamentares para organização de informação técnica
(dossier IMPD) e melhores produtos; 3) administrador(a) de informática para
otimização de processos e melhores serviços.

58.212,00

FSE

29.106,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/10/01

Portugal

222.626,26

FSE

111.313,13

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2019/01/31

Portugal

161.927,00

FSE

80.963,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

Este Projeto visa contratar dois profissionais altamente qualificados, nível 6 e 7 com o
intuito de adquirir massa critica e suporte para o desenvolvimento de Processos, que
permitam a inovação e crescimento da Empresa. Consiste na optimização de uma
forma inovadora dos serviços até à data fornecidos, assim como o alargamento da
prestação a novos serviços, também estes inovadores, por via da integração dos 2
novos colaboradores.

213.097,51

FSE

106.548,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/10

2019/01/31

Portugal

77.962,50

FSE

38.981,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2019/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/21

2017/10/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/07/30

2018/07/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/31

2017/07/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/11

2017/08/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/15

2017/06/30

Portugal

80%

SAKPROJECT INTERNATIONAL, S.A.

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

Em apenas 3 anos de atividade a SAKPROJECT criou um produto inovador que mudou o
paradigma atual da importância do equipamento de proteção de jogadores de futebol
nos mercados internacionais. Atualmente, a resposta dos mercados revelou-se bastante
positiva, pelo que se torna necessário redefinir a sua estrutura organizacional e
contratar rh especializados nas áreas de marketing; design e comunicação; e
desenvolvimento e validação do produto.

80%

TREVIPAPEL - TRANSFORMAÇÃO E CORTE DE PAPEL, Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
S.A.
(PME)Centro

A Trevipapel, uma das maiores indústrias de artigos em papel tissue, está em processo
de expansão das actividades em Portugal e no exterior, implicando o seu
apetrechamento tecnológico e em recursos humanos, sobretudo em quadros dirigentes
e posições mais especializadas, justificando a operação actual.

CENTRO-04-3559-FSE-000024

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

ARNALDO SARAIVA - INDUSTRIA DE PLASTICOS LDA

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

CENTRO-04-3559-FSE-000025

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

BMD SOFTWARE, LDA

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

CENTRO-04-3559-FSE-000026

CENTRO-04-3559-FSE-000027

CENTRO-04-3559-FSE-000028

CENTRO-04-3559-FSE-000030

CENTRO-04-3559-FSE-000031

CENTRO-04-3559-FSE-000034

CENTRO-04-3559-FSE-000035

CENTRO-04-3559-FSE-000037

CENTRO-04-3559-FSE-000038

CENTRO-04-3559-FSE-000040

CENTRO-04-3559-FSE-000041

CENTRO-04-3559-FSE-000043

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

CRITICAL KINETICS UNIPESSOAL LDA

AMAZING WORLD PUBLICIDADE E MARKETING
UNIPESSOAL LDA

INCLUSIVE SAILING, LIMITADA

HEARTGENETICS GENETICS AND BIOTECHNOLOGY,
S.A.

PERCEIVE3D, S.A.

WISEWARE LDA

PEDROSA & IRMÃOS LDA

DODOC, UNIPESSOAL LDA

UBIPRISM, LDA

CARD4B - SYSTEMS, S.A.

EXATRONIC, LDA

BSIM2 - BIOMOLECULAR SIMULATIONS, S.A.

CENTRO-04-3559-FSE-000046

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

MONFORTUR - MANAGEMENT AND BUSINESS
CONSULTING, LDA

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

CENTRO-04-3559-FSE-000047

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

VISIONMAKER, UNIPESSOAL LDA

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Centro

CENTRO-04-3559-FSE-000048

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3559-FSE-000049

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-007228

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-007582

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-008731

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-008799

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-008977

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

REWP - RENEWABLE ENERGY PERFORMANCE, LDA

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome da Operação | Operation Name

A Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados visa uma estratégia de
inovação na área comercial e de marketing, tendo em conta o desenvolvimento de
processos e serviços com vista à dinamização das cadeias de valor associadas aos
recursos naturais endógenos, promoção de projetos de desenvolvimento de produtos,
serviços e tecnologias de suporte à logística e cadeias de distribuição mais eficientes e
seguras.
Recurso humano com conhecimentos e experiência prévia no universo PACS-DICOM
para desenvolvimento de plataforma TIC para arquivo, distribuição e visualização de
imagem médica de patologia digital.

Criação SIFORTUR (Sistema Integrador Formação e Conhecimento Monfortur), sistema
integrador fontes e recursos de conhecimento, atuação, investigação e
desenvolvimento de trabalhos e projetos de consultoria, investigação aplicada e
formação certificada nas áreas do turismo, hotelaria, restauração, línguas e gestão de
serviços, projeto inovador na integração de formas de formação profissional, onde a
oferta de formação em e-learning é inexistente.
Contratação de dois recursos humanos altamente qualificados e experientes em visão
artificial e em engenharia mecânica para o reforço das competências de I&D e
crescimento da VisionMaker.

80%

INNOVNANO - MATERIAIS AVANÇADOS, S.A.

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (Não
PME)Centro

A contratação de um Doutorado apoiará a INN num salto tecnológico de grande
importância para a estratégia de internacionalização da empresa, permitindo abordar
novos mercados de grande procura e impacto na qualidade de vida das populações,
como por ex as aplicações biomédicas. O impacto dos desenvolvimentos previstos como
apoio do Doutorado contribuirão ainda p/o enriquecimento da Comunidade Científica
nacional e internacional.

80%

GOTELECOM, LDA

GoContact Goes Global

--

6.234,16

FSE

4.363,91

80%

CASA AGRÍCOLA RUI BATEL LDA

Internacionalização alargada em 12 mercados externos no
segmento gourmet

--

2.775,37

FSE

1.942,76

80%

PROCADIMOLDES - FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE
MOLDES LDA

Expansão da capacidade produtiva, com inovação, para a
consolidação do mercado internacional assente na diversificação

--

3.761,24

FSE

2.632,87

80%

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS, REFORÇO DA
DIKAMAR - INDÚSTRIA DE PROTECÇÃO DE CALÇADO
ESTRUTURA PRODUTIVA E INOVAÇÃO ESTRATÉGICA NA CADEIA DE -S.A.
VALOR

40.228,11

FSE

28.159,68

80%

PLANIFLEX - INDÚSTRIA DE COLCHÕES LDA

8.325,39

FSE

5.827,77

Fabrico de novos produtos Planiflex e conquista de novos mercados --

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
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mobilidade laboral
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qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-04-3560-FSE-009060

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-009173

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-009398

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-010780

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-011032

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-011738

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-011877

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-011892

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-011920

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-011995

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-012147

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-012779

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-012781

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-012784

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-012838

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-012987

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013033

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013071

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013074

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013076

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013096

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013207

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013309

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013322

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013411

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013419

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013434

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013475

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013498

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013506

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013529

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013613

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013615

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013632

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013672

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013701

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013726

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013732

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013754

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013764

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013820

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013834

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013866

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
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Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
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Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
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Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
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Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
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Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
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Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
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Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
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Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
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Empregabilidade (EMPREGAR e
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CONVERGIR)
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Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

80%

CICOMOL, S.A.

INOVDOOR

--

24.853,97

FSE

14.912,38

80%

NORMOLDE 2 - ENGENHARIA E PROJETO DE
MOLDES, LDA

Lançamento de uma Unidade de Negócio de forte intensidade
tecnológica e de conhecimento numa esfera internacional

--

2.762,50

FSE

1.933,75

80%

FILOSOFT-SOLUÇÕES INFORMATICAS LDA

Estratégia de expansão do negócio numa ótica de reforço da
dinâmica comercial no domínio internacional

--

5.000,00

FSE

3.500,00

80%

JORGE CADETE, UNIPESSOAL LDA

Organizetowin

--

1.379,20

FSE

965,44

80%

ANTONINO DIAS FERNANDES LDA

ADF Internacional 2015-2017

--

4.205,00

FSE

2.943,50

80%

JORGE SILVA TAVARES UNIPESSOAL LDA

Tijosa Eco House Camp

--

17.406,76

FSE

12.184,73

80%

SAFEMOBILITY - TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS
ESPECIAIS, UNIPESSOAL LDA

Teclife - Internacionalização

--

11.296,02

FSE

7.907,21

80%

F.J.N. - FABRICO DE MOLDES DE PRECISÃO LDA

Criação de nova unidade produtiva e reforço da competitividade
através de inovação tecnológica, alargamento da cadeia de valor e -da otimização dos processos produtivos

7.437,50

FSE

5.206,25

80%

CAPTEMP, LDA

CAPTEMP QUALIFICAÇÃO

--

8.250,00

FSE

5.775,00

80%

PLANIFLEX - INDÚSTRIA DE COLCHÕES LDA

Diversificação de mercados externos, reforço da notoriedade da
marca e inovação organizacional da PLANIFLEX

--

12.236,40

FSE

8.565,48

80%

REPAVEIRO, LDA

REPAVEIRO, LDA. - Inovação Produtiva

--

1.500,00

FSE

1.050,00

80%

ABC CARGO TRANSITÁRIOS, UNIPESSOAL LDA

Reforço das capacidades de gestão e de marketing e expansão
internacional

--

4.845,40

FSE

3.391,78

80%

AGRIKPRODUCTS, S.A.

AGRIK é agricolage ? Internacionalização - soluções de estruturas
agrícolas integradas, em modelo «do it yourself»

--

4.343,63

FSE

3.040,54

80%

SOBIOMASSA, UNIPESSOAL LDA

Instalação de uma linha de embalagem de produtos de biomassa e
-para a comercialização nacional e internacional

2.173,05

FSE

1.521,14

80%

NORMOLDE 2 - ENGENHARIA E PROJETO DE
MOLDES, LDA

Qualificação da NORMOLDE 2 através do Capital Humano, da
Economia Digital e da Certificação da Qualidade

--

2.000,00

FSE

1.400,00

80%

HIPERAFRICA LDA

Internacionalização com entrada em 10 novos mercados

--

5.963,38

FSE

4.174,37

80%

MÓDULOGREEN VERTICAL SOLUTIONS, LDA

Modulogreen - Vertical Solutions Worldwide

--

6.643,13

FSE

4.650,19

80%

BI-OFFICE-SOLUÇÕES COLABORATIVAS, S.A.

Abstratimagistral Internacionalização

--

25.118,78

FSE

16.505,18

80%

MAGNUM CAP - ELECTRICAL POWER SOLUTIONS,
LDA

Magnum Cap - Qualificação

--

13.189,29

FSE

9.232,50

80%

MAGNUM CAP - ELECTRICAL POWER SOLUTIONS,
LDA

Magnum Cap - Internacionalização

--

9.272,86

FSE

6.491,00

80%

MUXAGAT - VINHOS LDA

Muxagat - WINE

--

7.691,76

FSE

5.384,23

80%

CELSTONE S.A.

CellStone - O2

--

7.699,50

FSE

5.389,65

80%

BILHARES CARRINHO - SOCARESE - FABRICAÇÃO DE
Crescimento por diversificação horizontal
BILHARES LDA

--

22.143,90

FSE

15.500,73

80%

MEDIAWEB CREATIONS, LDA

--

3.000,00

FSE

2.100,00

80%

COIMFOR - SOCIEDADE DE GESTÃO E INFORMÁTICA
Coimfor Qual
LDA

--

15.195,96

FSE

10.637,17

80%

GROUPACK - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LDA

Alargamento a mercados externos, participação em feiras
internacionais, Inovação organizaçional (CRM)

--

6.910,20

FSE

4.837,14

80%

TUCAB - EXTRUSÃO DE TUBOS E VEDANTES, LDA

Internacionalização na entrada em 7 novos mercados e penetração
no mercado atual - Espanha, ancorados na criação de 3 novas
-marcas

12.032,40

FSE

8.422,68

80%

ALCIDES DOS SANTOS ANTUNES LDA

S ASA INTERNACIONAIS

--

4.611,09

FSE

3.227,76

80%

DASCAT, SOFTWARE, LDA

Qualificação - DASCAT

--

10.204,92

FSE

7.143,44

80%

ELECTROREP-SOCIEDADE DE ELECTRICIDADE DE
AVEIRO LDA

ElectroREP - Internacionalização

--

10.458,20

FSE

7.320,74

80%

JAIME ALBERTO, LDA.

Investimento em TICs, Economia digital e formação profissional

--

1.738,01

FSE

1.216,61

80%

TOJALMAR - TRANSFORMAÇÃO DE MÁRMORES LDA

Promoção de Fatores Imateriais de Competitividade e Potenciação
-da Internacionalização da Tojalmar

7.190,40

FSE

5.033,28

80%

ALWAYS REBEL - LDA

International ALWAYS REBEL

--

17.769,03

FSE

12.438,32

80%

MÁRIO F. RINO LDA

Internacionalização para expansão e modernização sustentada

--

6.960,30

FSE

4.872,21

80%

IDEIAS & DETALHES, LDA

Ideias & Detalhes 2020 ? O desafio da internacionalização

--

2.869,53

FSE

2.008,67

80%

CLÍNICA DE CERTOMA - CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA Internacionalização para mercados de Suíça, EUA, Brasil e Angola e
-DE ANADIA LDA
Certificação de Qualidade

5.805,50

FSE

4.063,85

80%

DESTINY VISION, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização DESTINY VISION

--

7.799,17

FSE

5.459,42

80%

DESTINY VISION, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Qualificação - Destiny Vision

--

2.183,31

FSE

1.528,32

80%

NEWDELWIN - GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
ELEMENTOS PARA EDIFÍCIOS, S.A.

Qualificação da Newdelwin

--

22.650,80

FSE

15.855,56

80%

ATLANTICEAGLE SHIPBUILDING, LDA

GLOBAL AES IPME ? Reforço da Internacionalização & posição
sólida no mercado de navios de grande incorporação tecnológica

--

13.172,11

FSE

9.220,48

80%

ATLANTICEAGLE SHIPBUILDING, LDA

GLOBAL AES QPME ? Reforço da Internacionalização & posição
sólida no mercado de navios de grande incorporação tecnológica

--

50.196,91

FSE

35.137,84

80%

SOPORMETAL-SOCIEDADE PORTUGUESA DE METAIS
Internacionalização
LDA

--

10.715,00

FSE

7.500,50

80%

PERVEDANT - PERFIS E VEDANTES LDA

--

2.600,00

FSE

1.820,00

Processo de Internacionalização GOCRM

Aposta na qualidade total da empresa, dos seus produtos e na
maior capacitação dos seus colaboradores através de formação
tornando-a mais competitiva

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
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mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/01

2017/03/02

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/27

2017/08/26

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/09

2018/01/08

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/31

2017/07/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/19

2018/09/18

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/08

2017/08/23

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/08

2018/03/07

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/03

2017/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/11

2017/09/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/31

2017/12/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/16

2017/12/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/02

2017/11/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/19

2017/12/18

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/19

2017/12/18

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/02

2018/01/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/15

2017/11/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/03/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/28

2018/01/27

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/18

2017/12/17

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-04-3560-FSE-013897

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-013900

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014075

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014092

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014166

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014223

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014248

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014283

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014458

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014492

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014516

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014599

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014603

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014620

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014712

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014748

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014776

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014820

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014833

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014868

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014904

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014929

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014946

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-014961

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-015022

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-015117

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-015130

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-015134

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-015138

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-015179

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-015208

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-015260

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017290

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017298

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017310

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017316

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017335

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017339

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017379

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017382

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017419

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017438

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017443

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

80%

WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A.

WAVECOM +INTER - Consolidação da internacionalização

--

6.586,64

FSE

4.610,65

80%

SANREMO BLUE - INDÚSTRIA NÁUTICA, LDA

Internacionalização de barcos amigos do ambiente

--

21.212,16

FSE

14.848,51

80%

INDICE ICT & MANAGEMENT LDA

Reforço da competitividade e da presença nos mercados externos

--

36.591,95

FSE

25.614,37

80%

SIMÕES & RODRIGUES S.A.

Reforço da Estratégia da Internacionalização da Empresa

--

4.649,92

FSE

3.254,94

80%

PEARLMASTER, LDA

PEARLMASTER INOVAÇÃO PRODUTIVA

--

28.905,26

FSE

20.233,68

80%

REBELO - ARTES GRÁFICAS LDA

Unidade industrial Rebelo Artes Gráficas

--

33.942,72

FSE

23.759,90

80%

TOJALMAR - TRANSFORMAÇÃO DE MÁRMORES LDA

Aquisição de equipamento produtivo para novas produções e
outros fatores dinâmicos de competitividade

--

10.859,91

FSE

7.601,94

80%

O2A - AUTOADESIVOS, S.A.

O2A

--

3.303,13

FSE

2.312,19

80%

SPRAL-SOCIEDADE DE PRÉ-ESFORÇADOS DE AVEIRO,
Inovação Produtiva - Spral
LDA

--

26.581,87

FSE

15.949,12

80%

XAVIER MARTINS - SOLUÇÕES EM ALUMINIO,
UNIPESSOAL LIMITADA

ALUCENTRO - INNOVATION

--

7.775,04

FSE

5.442,53

80%

SEDLOM - SOCIEDADE DE MOLDES DE PRECISÃO
LDA

INNOVATION 2015

--

18.331,71

FSE

12.832,20

80%

BREJOPLAS-INDUSTRIA DE PLASTICOS LDA

Alteração do processo global de produção para a produção de
novas gams de produtos e interncionalização da atividade

--

13.549,80

FSE

9.484,86

80%

EMERTECH PROJECT - TRANSFORMAÇÃO DE
VIATURAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

EMERTECH PROJECT

--

8.062,50

FSE

5.643,75

80%

PLASMOREX-SOCIEDADE DE PLASTICOS E MOLDES
LDA

PLASMOREX ? INOVAÇÃO PRODUTIVA

--

20.931,35

FSE

14.651,95

80%

COZIFORM, LDA

Alteração processo produtivo e melhoria do Produto da COZIFORM --

24.155,50

FSE

16.908,85

80%

TENPOL, S.A.

Projeto TENPOL - Inovação Produtiva

--

14.900,55

FSE

10.430,39

80%

DURAMOLDES-INDUSTRIA DE MOLDES CUNHOS E
CORTANTES LDA

Projeto de investimento DURAMOLDES

--

20.626,62

FSE

14.438,63

80%

RUI MATIAS LDA

RUI MATIAS - PRIME DOING

--

28.718,17

FSE

20.102,72

80%

MIRAPACK, LDA

Mirapack Inovação Produtiva 2015

--

33.144,56

FSE

23.201,19

80%

A. SILVA MATOS - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
Produção de Cisternas Criogénicas Inovadoras
S.A.

--

105.128,00

FSE

63.076,80

80%

A. F. CARRETO & FILHOS , S.A.

Introdução de uma Nova Linha de Reciclagem de Cabos Eletricos

--

15.926,13

FSE

11.148,29

80%

MAXFIT - REPRESENTAÇÕES LIMITADA

Maxfit, Embale-se connosco

--

29.088,90

FSE

20.362,23

80%

RUI MANUEL DA CONCEIÇÃO - RMC LDA

RMC - Inovação Produtiva

--

19.076,48

FSE

13.353,54

80%

LANÇA ENCANTO LDA

BellaCucina

--

13.436,26

FSE

9.405,38

80%

CASA DO CRESPO - FÁBRICA DE DOÇARIA LDA

Casa do Crespo Novo Futuro

--

36.336,03

FSE

25.435,22

80%

DURIT - METALURGIA PORTUGUESA DO
TUNGSTENIO, LDA

DURIT_2I ? Inovação de Produto e de Processo

--

26.263,69

FSE

13.131,85

80%

ACTIVE SPACE TECHNOLOGIES - ACTIVIDADES
AEROESPACIAIS, S.A.

Space Mechatronics

--

11.843,23

FSE

8.290,26

80%

PERFITEC - REVESTIMENTOS METALICOS E
PERFILADOS LDA

Inovação, competitividade e expansão internacional por via da
diversificação da produção

--

6.063,92

FSE

3.638,35

80%

CLÍNICA DE CERTOMA - CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA Aumento da Capacidade da Clínica de Cértoma: Criação de Sala de
-DE ANADIA LDA
Cirurgia e Aquisição de Equipamentos de Alta Tecnologia

9.450,45

FSE

6.615,32

80%

PALCENTRO - PALETES DO CENTRO LDA

Inovação e reciclagem de paletes por uma politica sustentável

--

4.929,00

FSE

3.450,30

80%

NEXXPRO - FÁBRICA DE CAPACETES, S.A.

Nexxpro Speed - Reforço do posicionamento competitivo
internacional

--

1.650,00

FSE

990,00

80%

SABRIL - SOCIEDADE DE AREIAS E BRITAS LDA

Aumento da capacidade produtiva da Sabril com vista à produção,
-de forma sustentável, de novos produtos de valor acrescentado

46.139,57

FSE

32.297,70

80%

ECOCIL - UNIPESSOAL LDA

ECO-INNOVATION

--

31.182,92

FSE

21.828,04

80%

MPR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FABRICO DE
MOLDES LDA

MPR MILLING INNOVATION 2020

--

12.110,05

FSE

8.477,04

80%

JOÃO PAULO DELGADO, UNIPESSOAL LDA

INOVJPD

--

25.009,12

FSE

17.506,38

80%

USINAGE II - AÇOS E INDÚSTRIAS, LDA

MOULD STRUCTURE INNOVATION 2020 ? ?MSI 2020?

--

17.779,45

FSE

12.445,62

80%

A. J. MOLDES - MOLDES PARA MATÉRIAS PLÁSTICAS
AJ MOLDES - Inovação Produtiva
LDA

--

13.388,95

FSE

9.372,27

80%

EROSOMOLDE - EROSÃO E FABRICO DE MOLDES
LDA

EROSOMOLDE - Inovação Produtiva

--

13.436,65

FSE

9.405,66

80%

SELFAB - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
LDA

SELFAB, Inovação e Fabricação de Estruturas e Acessórios

--

18.916,50

FSE

13.241,55

80%

PLASGLASS - MOULDS FOR THE PLASTICS & GLASS
INDUSTRY LDA

UP_MOLDS PLASGLASS

--

33.543,00

FSE

23.480,10

80%

DECOCODE - STYLING & PRODUCTIONS, LDA

Criação do Estudio Fotografico da +MorMor e capacitação e
inovação produtiva

--

13.427,27

FSE

9.399,09

80%

SEVLAIRES-PLASTICOS LDA

SEVLAIRES - INOV16

--

19.037,62

FSE

13.326,33

80%

MBM - METALÚRGICA BRIOSA DA MACEIRA , LDA

Pórtico Móvel Automotor ? PMA

--

25.001,45

FSE

17.501,02

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/21

2017/12/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/02

2017/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/25

2017/09/24

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/30

2017/09/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2017/12/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2017/07/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/26

2017/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/13

2017/07/12

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/21

2017/04/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2017/02/22

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/10

2017/11/09

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/30

2018/02/26

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/10

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/28

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/29

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/15

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/22

2017/11/23

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/25

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-04-3560-FSE-017447

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017464

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017491

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017512

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017520

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017551

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-017563

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018211

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018216

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018247

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018258

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018262

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018274

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018286

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018301

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018303

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018311

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018355

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018428

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018430

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018451

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018457

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018460

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018465

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018466

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018544

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018592

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018601

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018605

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018611

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018619

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018655

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018759

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018821

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018934

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018936

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018948

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018989

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-018997

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019002

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019019

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019023

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019084

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

80%

SPORVIL-SOCIEDADE DE PORCELANAS LDA

Aumento da Capacidade Produtiva atraves da Inovação de
Processos

--

15.703,75

FSE

10.992,63

80%

LICORES SERRANO, LDA

Reposicionamento Competitivo no Mercado dos Produtos Premium --

13.976,34

FSE

9.783,44

80%

CLASSIC BELMONTE SHOES, UNIPESSOAL LDA

Criação de novo estabelecimento de fabricação de calçado

--

109.156,27

FSE

76.409,39

80%

KINYA SOLUTIONS, LDA

Criação do 1º estabelecimento em Portugal de produção de
painéis alveolares de policarbonato e acessórios

--

3.084,61

FSE

2.159,23

80%

A. SILVA MATOS - METALOMECÂNICA S.A.

Projeto de Inovação da A Silva Matos Metalomecânica

--

59.896,07

FSE

35.937,64

80%

CENTRIMPEX, UNIPESSOAL LDA

CENTRIMPEX - Diversificação da gama de produtos

--

8.698,50

FSE

6.088,95

80%

C&A CHAMA, LDA

Criação de Unidade Industrial

--

1.676,47

FSE

1.173,53

80%

SILDOOR - INDÚSTRIA DE MÓVEIS, S.A.

SCC- SILKITCHEN CLEVER CONCEPT

--

27.209,58

FSE

19.046,71

80%

FIG - FÁBRICA DE PLÁSTICOS LDA

FIG4FUTURE

--

20.616,31

FSE

14.431,42

80%

NUTRE - INDUSTRIAS ALIMENTARES, S.A.

Sojagurte - Inovação de Produto

--

32.534,80

FSE

19.520,88

80%

NUTRINOVA - NUTRIÇÃO ANIMAL, S.A.

NUTRINOVA | INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E MARKETING

--

7.445,30

FSE

5.211,71

80%

ALENMOT - METALÚRGICA, S.A.

in.PRODUCTION

--

140.589,00

FSE

84.353,40

80%

CANDELAR-CANDEEIROS E DECORAÇÕES PARA O
LAR LDA

Inovação produtiva na construção de expositores metálicos e
outros componentes metálicos para a indústria

--

800,00

FSE

560,00

80%

INPROM - INDÚSTRIA PRODUTORA DE MOLDES LDA Inovação Inprom

--

22.212,25

FSE

15.548,58

80%

NOMINALPLAS LDA

HIGH-PRECISION MANUFACURING (?H-PM?)

--

14.203,50

FSE

9.942,45

80%

CONFEITARIA VALE LDA

CONFEITARIA, Qualifica Corações

--

22.005,00

FSE

15.403,50

80%

PROLIPET, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

PROLINOVATION

--

29.887,76

FSE

20.921,43

80%

SASAL-ASSENTOS PARA AUTOMOVEIS S.A.

SASAL 2019 - Inovação Produtiva

--

107.019,60

FSE

53.509,80

80%

RAILINOX - ACESSORIOS, LDA

Novos tubos inox para guarda-corpos modulares

--

13.668,00

FSE

9.567,60

80%

SYSTEEL, LDA

New Systeel

--

26.596,15

FSE

18.617,31

80%

SILACO - NATURAL STONES LDA

Aumento da capacidade produtiva da Silaco

--

6.864,60

FSE

4.805,22

80%

SIRE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE REFRIGERAÇÃO
LDA

Criação de uma Nova Unidade Produtiva

--

9.960,00

FSE

6.972,00

80%

VIPREMI - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS EM BETÃO
LDA

Projeto - Exportar Mais

--

11.331,39

FSE

7.931,97

80%

FARMALABOR - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A.

Farma 2020

--

14.161,97

FSE

7.080,99

80%

CARVALHEIRA, BASTOS, LDA

INOVACARVALHEIRA é um projeto de investimento focado
principalmente na (1) área produtiva, mas que inclui uma
-componente de (2) engenharia de produto e processo, outra de (3)
marketing e (4) formação.

2.050,88

FSE

1.435,62

80%

CISFRA - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA LDA

Produção e apresentação ao mercado das Novas e Inovadoras
Cisternas Aerodinâmicas

--

31.331,25

FSE

18.798,75

80%

TSWATERJET LDA

CRESCE TSW

--

394,00

FSE

275,80

80%

PRESTIMAC - MOLDES, CUNHOS E CORTANTES LDA

Inovação dos processos com diversificação da produção da
PRESTIMAC

--

10.226,62

FSE

7.158,63

80%

MOLDENE-INDUSTRIA DE MOLDES, LDA

14.496,00

FSE

8.697,60

80%

MEDIATEL - TELECOMUNICAÇÕES E AUDIOVISUAIS
LDA

9.173,46

FSE

6.421,42

80%

DETRIGO - PADARIA PASTELARIA LDA

Detrigo ? Inovar na tradição

--

46.594,62

FSE

32.616,23

80%

SETGEMFREE - JOALHARIA, LDA

Inovação tecnológica de joalharia para segmento de alto valor
acrescentado.

--

54.373,10

FSE

38.061,17

80%

JAMARCOL-ACESSORIOS PARA MOTORIZADAS LDA

Projeto de Inovação JAMARCOL

--

16.862,46

FSE

10.117,48

80%

LEGNOKAPS M&C. - CÁPSULAS DE MADEIRA, LDA

Cápsulas inovadoras para segmentos de luxo

--

11.610,68

FSE

8.127,48

80%

HCARESOL - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE
SAÚDE, LDA

HCARESOL - Nova empresa, eficiente, competitiva e de âmbito
internacional

--

7.843,10

FSE

4.705,86

80%

TACHA-REPRESENTAÇÕES LDA

Novo revestimento/tinta com pigmento de terra, naturais e
inorgânicos, sem qualquer incorporação de sintéticos

--

4.261,94

FSE

2.983,36

80%

BAIRRIMOLDES-FABRICA DE MOLDES CUNHOS E
CORTANTES LDA

Ferramentas especiais acima do atravancamento dimensional de
1500x3000 (mm), para o processamento de ligas HSS/UHSS, no
patamar plástico acima de 750 MPa

--

17.862,78

FSE

12.503,95

80%

GENIALIMPULSO - LDA

GENIALINOV

--

1.000,00

FSE

700,00

80%

CARLOS FERREIRA DA SILVA & FILHOS- RECOLHA E
RECICLAGEM DE PAPEIS E PLASTICOS LDA

Pompeu 3.0

--

21.686,00

FSE

15.180,20

80%

CARVOPRATAS, LDA

carvão vegetal (normal e biológico) certificado pelas normas
internacionais FCS e PEFC em embalagens de 3kgs

--

3.378,58

FSE

2.365,01

80%

NOCAL-FAIANÇAS DE ALCOBAÇA LDA

Novas gamas de produtos referentes a peças de maiores
dimensões e mais complexas e peças com incorporação de
pigmentos de ouro (para o segmento de luxo)

--

6.236,47

FSE

4.365,53

80%

UEPRO - ENGENHARIA DE MOLDES, EXPORTAÇÃO E Estabelecimento para desenvolvimento e produção de peças de
IMPORTAÇÃO LDA
injeção em PEEK para o setor aeronáutico

--

33.167,29

FSE

23.217,10

80%

PERFILKIT LDA

--

5.255,78

FSE

3.679,05

Inov4inLightTool -Novos produtos para sistemas integrados de
Lighting Automóvel de última geração (Light for Led, oLed & Laser, -Auto. systems)
Mediatel ? Lançamento de uma oferta de OTT para divulgação de
conteúdos em streaming nas comunidades de língua portuguesa e -para a hotelaria

4 novas linhas de produção do perfil LSF

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/29

2018/02/27

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/31

2018/03/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/09

2018/03/08

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/14

2017/12/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/15

2017/03/16

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/29

2018/03/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/30

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/15

2018/04/17

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/15

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/05

2017/11/04

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2017/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/05

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/04

2018/04/03

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/08

2018/04/07

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/30

2018/09/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-04-3560-FSE-019174

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019180

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019191

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019204

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019247

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019249

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019279

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019293

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019315

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019316

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019332

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019345

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019367

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019390

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019394

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019404

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019417

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019421

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019458

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019463

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019483

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019498

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019507

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019538

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019543

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019545

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019552

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019555

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019564

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019566

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019626

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019669

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019685

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019703

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019704

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019725

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019761

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019767

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019781

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019783

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019794

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019839

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019841

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

80%

IVENTIX LDA

Linha de tubos de aço inoxidável para chaminés e ventilação

--

7.089,47

FSE

4.962,63

80%

SOBMEDIDA - INDÚSTRIA E CONFEÇÃO DE MODA
PRAIA E FITINESS LDA

Inovação e Desenvolvimento de Vestuário com elevados fatores de
-tecnicicidade

4.305,22

FSE

3.013,65

80%

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONFECÇÕES-DIELMAR
DIELMAR - Aumento da capacidade produtiva
S.A.

--

6.298,88

FSE

3.149,44

80%

INDUSSTOCK - EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA
Indusstock - Nova unidade produtiva
LDA

--

3.612,30

FSE

2.528,61

80%

VECOURBANDESIGN, UNIPESSOAL LDA

Investimento no aumento da capacidade produtiva e
competitividade da empresa

--

45.920,27

FSE

32.144,19

80%

SACOPLEX - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LDA

Sacoplex - Aumento da Capacidade e Eficiência Produtiva

--

28.307,84

FSE

19.815,49

80%

LANIFATO II, CONFECÇÕES LDA

Nova nave industrial

--

29.490,00

FSE

20.643,00

80%

BELORA II - Indústria, Lda

Criação e desenvolvimento de unidade fabril destinada à produção
-de massas alimentícias sem glúten

10.698,00

FSE

7.488,60

80%

INDUMEL - EMBALAGENS, UNIPESSOAL LDA

Inovação do Processo Produtivo, Qualidade e Organização interna
para uma maior competitividade

--

3.919,86

FSE

2.743,90

80%

TECNIJUSTA - AJUSTAMENTOS E MOLDES PARA
PLÁSTICOS, UNIPESSOAL, LDA

Innovate for Evolution 2020 - IfE2020

--

30.473,00

FSE

21.331,10

80%

KMS - MATERIAIS TÉCNICOS, LDA

Industrialização da KMS

--

8.921,64

FSE

5.352,98

80%

BORMAT - ESTRUTURAS PARA MOLDES LDA

BORMAT ? INNOVATION FOR THE FUTURE 2020 ? ?BIFTF 2020?

--

90.401,25

FSE

63.280,88

80%

UNLIMITED PERSPECTIVE PORTUGAL, S.A.

Caixilharias Minimalistas UNLIMITED PERSPECTIVE

--

26.924,12

FSE

16.154,47

80%

PROPECUÁRIA-VETERINÁRIA E FARMACÊUTICA LDA Armazém Inteligente 4.0

--

13.351,01

FSE

9.345,71

80%

IT-MILL, LDA

SMART Milling

--

28.823,00

FSE

20.176,10

80%

GO OUTDOOR, LDA

FLOEMA: Implementação de Processo de Gravação Laser para
Sinalética Turística

--

13.390,00

FSE

9.373,00

80%

SOFAMÓVEL-SOCIEDADE DE FABRICAÇÃO DE
MÓVEIS E MADEIRA LDA

NicePeople DECOR

--

46.594,91

FSE

32.616,44

80%

AC PARTNERS, LDA

Nova unidade Industrial. Integração

--

8.304,24

FSE

5.812,97

80%

BEYONDLEAVES - LDA

STT - SUBENSHI TRENDY TASTING

--

18.714,51

FSE

13.100,16

80%

SERRIALU - SERRALHARIA CIVIL LDA

Reforçar capacidade produtiva com novas técnicas e equipamentos
-que apoiem a atividade internacional

5.801,70

FSE

4.061,19

80%

MAXIVIDRO - TRANSFORMADORES E
DISTRIBUIDORES DE VIDRO S.A.

MaxiVidro - Unidade Industrial 2

--

48.792,60

FSE

29.275,56

80%

DRAGONCHALLENGE UNIPESSOAL LDA

APP iOS e ANDROID - Dragonchallenge

--

260,82

FSE

182,57

80%

Atlanticourtesy, S.A.

Nova Geração de Produtos de Produtos de Beleza e Higiene Pessoal
e de Saúde e Bem-Estar: 1ª Fábrica de Biocosméticos e
-Nutracêuticos Biológicos em Portugal

18.077,68

FSE

12.654,38

80%

AZULEJIBERICA-COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LDA

Inovação de Produto - Aumento Cadeia de Valor e Valor
Acrescentado

--

20.288,86

FSE

14.202,20

80%

INDUSTRIAL LABORUM IBÉRICA, S.A.

Alteração Processo Produção ILI

--

24.602,75

FSE

14.818,55

80%

ITECMO - INDÚSTRIA DE FABRICAÇÃO DE MOLDES
LDA

ELECTRONIC MOULD ART 2020 ? ?EMA 2020?

--

34.759,14

FSE

24.331,40

80%

GALSUP - TRATAMENTOS GALVÂNICOS DE
SUPERFÍCIES LDA

Linha de Zincagem Automática por Tambor nº 5

--

2.568,41

FSE

1.797,89

80%

SINDUTEX-SOCIEDADE INDUSTRIAL CONFECÇÕES
LDA

Conquista de novos segmentos de mercado - Made to Measure

--

7.295,60

FSE

4.377,36

80%

TECFIL - TÉCNICA FABRICO DE FIOS, S.A.

GREENFIL

--

113.411,80

FSE

68.047,08

80%

PROM BEAUTY, LDA

Grow to Success

--

1.856,74

FSE

1.299,72

80%

INCREDIBLE VANGUARD LDA

Tecnologias Inovadoras a Nível Mundial Aplicadas à Saúde

--

57.401,22

FSE

40.180,85

80%

FORMTEC - SERVIÇOS INDUSTRIAIS, LDA

FORMTEC - INOVAÇÃO2020

--

16.662,00

FSE

11.663,40

80%

SALEFORALG UNIPESSOAL LDA

INOVAÇÂO PRODUTIVA Saleforalg

--

11.866,71

FSE

8.306,70

80%

EUROSURFACES PORTUGAL, S.A.

Eurosurfaces - Internacionalização - Soluções Competitivas e
Inovadoras em Mármore Compacto

--

6.627,56

FSE

4.639,29

80%

SIRE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE REFRIGERAÇÃO
LDA

Projeto de Internacionalização da SIRE

--

9.210,00

FSE

6.447,00

80%

MANUEL CARLOS PAIVA FERREIRA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Innovative Moulds Solutions

--

28.036,28

FSE

19.625,40

80%

NATURDERMO LDA

Naturdermo GLobal

--

1.600,00

FSE

1.120,00

80%

SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA

Sinalarte Global

--

3.000,00

FSE

2.100,00

80%

INCREDIBLE VANGUARD LDA

Tecnologias Inovadoras a Nível Mundial Aplicadas à Saúde

--

15.897,15

FSE

11.128,01

80%

KINYA SOLUTIONS, LDA

Entrada estruturada em 4 mercados internacionais ancorada no
reconhecimento da sua marca própria.

--

7.578,27

FSE

5.304,79

80%

GUISOFT - COMÉRCIO EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO LDA

Aposta num processo sistematizado de Internacionalização e
Inovação de Marketing e Organizacional

--

10.542,00

FSE

7.379,40

80%

SOBMEDIDA - INDÚSTRIA E CONFEÇÃO DE MODA
PRAIA E FITINESS LDA

Desenvolvimento de um Plano de Ação para a Internacionaização
de pordutos de vestuário com elevados fatores de tecnicidade

--

11.335,94

FSE

7.935,16

80%

LANIFATO II, CONFECÇÕES LDA

Lanifato II - Internacionalização

--

17.260,50

FSE

12.082,35

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/17

2017/09/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/11

2018/04/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2017/07/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/02

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/05

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/03/02

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/22

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/06

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/08

2018/07/07

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/11

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/06

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2017/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/10

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/06

2017/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/16

2018/11/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/08

2018/04/07

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/08

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/15

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/07

2018/04/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/11

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/14

2018/01/06

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/11

2018/04/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/13

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/11

2018/07/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/27

2018/07/26

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/30

2018/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-04-3560-FSE-019848

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019870

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019877

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019883

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019930

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019935

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019965

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019971

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019979

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-019980

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020032

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020059

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020075

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020089

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020093

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020156

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020188

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020193

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020209

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020228

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020230

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020235

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020241

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020248

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020283

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020298

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020325

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020341

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020353

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020365

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020399

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020432

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020458

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020461

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020468

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020476

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020485

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020499

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020509

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020576

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020582

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020599

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

80%

OVERLAND CHALLENGES UNIPESSOAL LDA

Overland Challenges Internacionalização

--

13.333,50

FSE

9.333,45

80%

CARLOS SILVA - MOLDES, UNIPESSOAL LDA

Exporting High Quality Precision Moulds

--

17.855,42

FSE

12.498,79

80%

DAMAR - PRODUTORA DE QUEIJOS LDA

Internacionalização DAMAR

--

16.476,66

FSE

11.533,66

80%

SOBMEDIDA - INDÚSTRIA E CONFEÇÃO DE MODA
PRAIA E FITINESS LDA

Qualificação e Organização Gestionária da Sobmedida

--

3.542,48

FSE

2.479,74

80%

TACHA-REPRESENTAÇÕES LDA

Processo de exportação e internacionalização de novo
revestimento/tinta com pigmento de terra, naturais e inorgânicos, -sem incorporação de sintéticos

8.348,63

FSE

5.844,04

80%

BEIRANOVA - INDÚSTRIA DE CONGELADOS S.A.

Consolidação Internacional Beiranova

--

3.245,15

FSE

2.271,61

80%

IVENTIX LDA

Entrada estruturada em 5 novos mercados internacionais

--

8.743,11

FSE

6.120,18

80%

F.J.N. - FABRICO DE MOLDES DE PRECISÃO LDA

Reforço da competitividade da FJN através da Implementação e
certificação do SGQ, Contratação de Quadros Técnicos
Qualificados e integração de TICs com vista à melhoria das
capacidades de gestão e org

--

3.125,00

FSE

2.187,50

80%

CLASSIC BELMONTE SHOES, UNIPESSOAL LDA

Qualificação Classic Belmonte Shoes

--

3.482,81

FSE

2.437,97

80%

BAIRRIMOLDES-FABRICA DE MOLDES CUNHOS E
CORTANTES LDA

16.879,05

FSE

11.815,34

22.899,20

FSE

16.029,44

80%

Entrada estruturada em 5 mercados internacionais, com a marca
própria de fabricante, fornecendo às casas-mãe das tier's 2 e 3 do -setor automóvel internacional
Entrada em 4 novos mercados internacionais e alargamento da
UEPRO - ENGENHARIA DE MOLDES, EXPORTAÇÃO E presença em novos segmentos dos 4 mercados atuais, partindo dos
-IMPORTAÇÃO LDA
processos de i&DT, dos novos produtos disruptivos (moldes e
injeção) e servi

80%

GEOTERME - AUTOMAÇÃO, LDA

Internacionalização da Geoterme

--

1.470,00

FSE

1.029,00

80%

AC PARTNERS, LDA

AC Partners Internacionalização

--

10.959,60

FSE

7.671,72

80%

PERFILKIT LDA

Internacionalização de marcas e dos seus novos produtos - perfis
LSF

--

9.479,78

FSE

6.635,85

80%

RECILEAD LDA

Recilead - Internacionalização

--

24.614,10

FSE

17.229,87

80%

IT PEOPLE - CONSULTORES, S.A.

IT People Internacionalização 2016

--

74.750,00

FSE

52.325,00

80%

DRILIMOLDE, UNIPESSOAL LDA

MOLDcomp - Internacionalização

--

12.968,80

FSE

9.078,16

80%

MECANO-TECNICA LDA

Projeto de Qualificação da METEC

--

1.200,00

FSE

840,00

80%

MYTRAVEL - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização serviços turisticos e inovação de Marketing e
Organizacional

--

8.997,60

FSE

6.298,32

80%

DreamFortune Unipessoal, Lda.

DreamFortune Next Future

--

14.369,94

FSE

10.058,96

80%

VISICARNES 2013, LDA

Internacionalização Visicarnes

--

10.710,71

FSE

7.497,50

80%

COZIFORM, LDA

Internacionalização da COZIFORM

--

21.082,84

FSE

14.757,99

80%

SERRIALU - SERRALHARIA CIVIL LDA

Solidificar marca ALUEUROPE e alargar conceito a mais 4 mercados
-europeus

5.730,00

FSE

4.011,00

80%

EUROSURFACES PORTUGAL, S.A.

Eurosurfaces - Qualificação - Soluções Competitivas e Inovadoras
em Mármore Compacto

--

2.251,26

FSE

1.575,88

80%

EPALFER - SERRALHARIA DE MOLDES, CUNHOS E
CORTANTES LDA

EPALFER _ MARKET

--

25.776,06

FSE

18.043,24

80%

VECOURBANDESIGN, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da VECOURBANDESIGN

--

26.763,65

FSE

18.734,56

80%

SILDOOR - INDÚSTRIA DE MÓVEIS, S.A.

SCQ- SILKITCHEN CLEVER QUALIFICATION

--

25.638,64

FSE

17.947,05

80%

BRITOMOLDES - FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Inicio da exportação direta para 6 novos mercados - México,
DE MOLDES METÁLICOS LDA
Alemanha, França, Polónia, Reino Unido, Escandinávia

--

22.325,89

FSE

15.628,12

80%

SOFAMÓVEL-SOCIEDADE DE FABRICAÇÃO DE
MÓVEIS E MADEIRA LDA

NICEPEOPLE DECOR

--

9.173,85

FSE

6.421,70

80%

Atlanticourtesy, S.A.

Internacionalização Atlanticourtesy

--

32.141,56

FSE

22.499,09

80%

SMARTHYDRO - TECNOLOGIA DE APOIO À
AGRICULTURA, LDA

Smarthydro Internacional

--

10.939,44

FSE

7.657,61

80%

TERMAS SULFUROSAS DE ALCAFACHE S.A.

TERMAS ALCAFACHE

--

20.000,00

FSE

14.000,00

80%

SMARTHYDRO - TECNOLOGIA DE APOIO À
AGRICULTURA, LDA

Smarthydro Qualificação

--

10.939,44

FSE

7.657,61

80%

SCOPE, LDA

Projeto de Internacionalização da SCOPE

--

3.785,60

FSE

2.649,92

80%

JG SWISSOPTI, LDA.

Internacionalização JGSwissopti

--

18.173,40

FSE

12.721,38

80%

METAGLOBAL, LDA

Projeto de Internacionalização da METAGLOBAL

--

2.549,80

FSE

1.784,86

80%

KEMI - PINE ROSINS PORTUGAL, S.A.

KEMI - INTERNACIONALIZAÇÃO DE RESINAS INOVADORAS NO
MERCADO.

--

2.100,00

FSE

1.470,00

80%

SYSTEEL, LDA

SYSTEEL - Soluções Avicolas Internacionais

--

26.627,00

FSE

18.638,90

80%

FABRIMAQ-FABRICO DE MAQUINAS LDA

INOV FABRIMAQ

--

4.492,50

FSE

3.144,75

80%

SERVIREBOQUES - SERVIÇOS DE REBOQUES LDA

SERVIREBOQUES - QUALIFICAÇÃO

--

22.616,29

FSE

15.831,40

80%

SOTEXFIL-SOCIEDADE TEXTIL DE FIBRAS E
FILAMENTOS LDA

Sotexfi Global

--

3.627,50

FSE

2.539,25

80%

KATHERINE & CECÍLIA S.A.

Internacionalização do Santa Barbara HealthCare&Village

--

12.995,72

FSE

9.097,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/02

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/14

2018/07/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/30

2018/05/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/06

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/14

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/26

2019/04/25

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/11

2018/08/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/25

2018/08/24

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/11

2018/08/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/16

2018/08/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/15

2018/09/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/02

2018/08/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/22

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-04-3560-FSE-020615

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020619

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020636

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020674

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020686

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020694

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020752

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020754

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020771

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020781

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020787

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020803

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020843

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020870

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020877

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020878

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020879

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020924

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020934

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020942

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020962

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020996

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-020998

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021017

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021022

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021027

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021034

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021053

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021057

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021067

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021091

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021118

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021124

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021155

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021160

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021207

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021234

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021315

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021332

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021342

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021377

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021412

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021427

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

80%

JAEL & MARTINS - RESTAURAÇÃO, LDA

Internacionalização de Produtos Gourmet

--

18.596,88

FSE

13.017,82

80%

TENDERNESSCAPACITY - LDA

POTENCIAR E DESENVOLVER A QUALIFICAÇÃO DA
TERNDERNESSCAPACITY

--

3.540,20

FSE

2.478,14

80%

MÉTRICA PARTILHADA - LDA

Lançamento da Farmcloud no Mundo

--

22.154,53

FSE

15.508,17

80%

MODUPAINEL - SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS, LDA

MODUPAINEL - Qualificar a Empresa para um posicionamento
competitivo no mercado

--

13.899,38

FSE

9.729,57

80%

PALAVRAS CONTAGIANTES, LDA

Internacionalização de serviços coaching com base em plataforma
-tecnológica

8.782,00

FSE

6.147,40

80%

MODUPAINEL - SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS, LDA

MODUPAINEL - Afirmar a presença da Empresa no mercado
internacional

--

6.174,00

FSE

4.321,80

80%

MÓDULO GEOMÉTRICO - DESIGN, DECORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LDA

MÓDULO GEOMÉTRICO ? Plano de internacionalização 2016 /
2018

--

1.746,51

FSE

1.222,56

80%

DIKAMAR - INDÚSTRIA DE PROTECÇÃO DE CALÇADO
Qualificação e Capacitação para aumento da competitividade
S.A.

--

21.442,00

FSE

15.009,40

80%

LURDES PERFEITO, UNIPESSOAL LDA

Lurdes Perfeito Internacionalização

--

11.040,00

FSE

7.728,00

80%

AM - ALFREDO MARQUES, S.A.

AM LOCKS

--

21.988,24

FSE

15.391,77

80%

VASCO NUNES DE ALMEIDA & FILHOS, LIMITADA

C.117 IN

--

15.271,12

FSE

10.689,78

80%

SETGEMFREE - JOALHARIA, LDA

Internacionalizar SETGEMFREE

--

8.680,50

FSE

6.076,35

80%

TUVMETALICA, LDA

More Europe and Beyond

--

26.305,05

FSE

18.413,54

80%

QUINTA DOS ABIBES - VITIVINICULTURA, LDA

Quintas do abibes - Internacionalização

--

27.399,90

FSE

19.179,93

80%

NATURA EMPREENDIMENTO, S.A.

Internacionalização - Natura

--

22.697,70

FSE

15.888,39

80%

FUN E FITNESS - COMÉRCIO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, UNIPESSOAL LDA

Qualificação Organizacional Fun & Fitness

--

31.889,20

FSE

22.322,44

80%

NOVADOLCI, S.A.

Internacionalização dos produtos NOVADOLCI

--

11.867,01

FSE

8.306,91

80%

FAJOTA-FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA A
INDUSTRIA DE FRIO, S.A.

Consolidação Internacional FAJOTA

--

30.669,82

FSE

21.468,87

80%

SPEEDSUN - ENERGIAS RENOVAVEIS, LDA

SpeedSun Qualificação

--

21.562,80

FSE

15.093,96

80%

WANDERCOLORS, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização FREAKLOSET

--

2.046,88

FSE

1.432,82

80%

FJ BIKES EUROPE, UNIPESSOAL, LDA

Potenciar e desenvolver a qualificação da FJ Bikes Europe

--

25.294,18

FSE

17.705,93

80%

GEÓIDE - GEOSYSTEMS S.A.

Diversificar a marca Geoide em mercados europeus e da peninsula
-arábica

16.626,92

FSE

11.638,84

80%

MYPORT FOOTWEAR PORTUGAL, LDA

Mundo Neoporto

--

1.312,50

FSE

918,75

80%

CONSERCALDAS PRODUTOS ALIMENTARES, LDA

Consercaldas Abroad

--

8.340,22

FSE

5.838,15

80%

NOVADOLCI, S.A.

Novadolci - Qualidade, Seg. Alimentar e Inovação
Produtos/Processos

--

4.686,50

FSE

3.280,55

80%

LEGNOKAPS M&C. - CÁPSULAS DE MADEIRA, LDA

International LegnoKaps

--

9.992,64

FSE

6.994,85

80%

ZOOX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, LDA

Internacionalização Zoox

--

40.478,40

FSE

28.334,88

80%

JATHOUSE - FABRICO DE ESTRUTURAS MODULARES,
Processo de internacionalização da empresa.
UNIPESSOAL LDA

--

4.376,00

FSE

3.063,20

80%

CARVOPRATAS, LDA

Internacionalização para 4 novos mercados ancorada na produção
de carvão vegetal/biológico, pellets de carvão e ainda na criação e -promoção internacional de 2 novas marcas próprias

12.350,80

FSE

8.645,56

80%

ALUMITÉRMICA - COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS
Qualificação Alumi
ALUMINIO LDA

--

8.188,87

FSE

5.732,21

80%

CMFLEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, LDA

Internacionalização

--

33.732,00

FSE

23.612,40

80%

ARQUINEW - ARQUITECTURA E PROJECTOS LDA

ARQUINEW - Plano de internacionalização 2016 / 2018

--

2.089,43

FSE

1.462,60

80%

EUROMEL,SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE MEL LDA

Qualificação EUROMEL

--

6.165,60

FSE

4.315,92

80%

WONDERPRECISION UNIPESSOAL LDA

WonderPrecision - Internacionalização

--

13.544,94

FSE

9.481,46

80%

FJ BIKES EUROPE, UNIPESSOAL, LDA

Potenciar e desenvolver a internacionalização na FJ Bikes Europe
Lda

--

16.270,72

FSE

11.389,50

80%

FERREIRA & CA LDA

Definição de uma estratégia, com vista à implementação do
processo de internacionalização da empresa e dinamização da
marca junto dos mais importantes mercados alvo.

--

31.978,25

FSE

22.384,78

80%

RECLACENTRO - RECLAMOS LUMINOSOS LDA

Quali@Reclacentro

--

14.582,10

FSE

10.207,47

80%

NECKMOLDE - MOLDES E ACESSÓRIOS PARA A
INDÚSTRIA DO VIDRO DE EMBALAGEM LDA

NECKMOLDE2THEWORLD - Consolidar e desenvolver novos
mercados

--

5.289,75

FSE

3.702,83

80%

FOENG - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA

Internacionalização - FOENG

--

26.878,00

FSE

18.814,60

80%

NASCENTE DIVINA - ÁGUAS DO ALARDO LDA

Alardo 2020

--

4.716,18

FSE

3.301,33

80%

INJECT FORM - EMPRESA DE PLÁSTICOS LDA

INJECT FORM 2019: Qualificar, Inovar e Competir

--

19.460,68

FSE

13.622,48

80%

AEROHELICE - SOCIEDADE DE MANUTENÇÃO E
REVISÃO GERAL DE HÉLICES, LDA

Ferramenta 2020 AH

--

2.338,25

FSE

1.636,78

80%

NATURALLY SPRING - UNIPESSOAL LDA

Naturally Spring - Projeto de apoio à Gestão Estratégia e do
Marketing da Água Mineral Premium Quartzo

--

9.015,42

FSE

6.310,79

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/15

2019/03/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/17

2018/08/16

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/08

2018/07/07

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/18

2019/02/17

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/15

2018/08/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/15

2018/12/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/04

2018/08/05

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/22

2018/06/21

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/14

2018/08/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/02

2018/08/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/20

2019/08/19

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/14

2018/03/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

CENTRO-04-3560-FSE-021470

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021488

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021493

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021505

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021517

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021534

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021550

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021579

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021593

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021602

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021603

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021612

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021651

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021658

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021687

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-021760

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-022022

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-022103

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/15

2019/01/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/13

2018/05/12

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/14

2018/08/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/14

2018/08/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/21

2018/07/26

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/23

2018/05/07

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/16

2019/10/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/15

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/29

2018/07/28

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

80%

AMBISIG - AMBIENTE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
AMBISIG - Empowering Intelligent Businness
GEOGRAFICA, S.A.

--

4.652,00

FSE

3.256,40

80%

REPAVEIRO, LDA

REPAVEIRO ? CERTIFICAÇÃO QUALIFICADA (RCQ)

--

17.156,85

FSE

12.009,80

80%

MINDTROOPER, LIMITADA

Aposta no processo de internacionalização para 7 mercados
internacionais

--

17.542,80

FSE

12.279,96

80%

HOMEGRID, LDA

Qualificação da Homegrid para a criação de capacidade de
resposta alargada ao mercado global

--

7.997,16

FSE

5.598,01

80%

NUTROFERTIL-NUTRIÇÃO E FERTILIZANTES LDA

Organize to Market International (OMI)

--

23.718,00

FSE

16.602,60

80%

DENSUS COATING, LDA

INTER-DENSUS ? Sustentabilidade do processo de
internacionalização

--

1.473,71

FSE

1.031,60

80%

PEGADA VERDE, LDA

ECOLIFE - PEGADA VERDE

--

21.750,00

FSE

15.225,00

80%

Privado

Luís Miguel da Costa Martins New Future

--

9.490,80

FSE

6.643,56

80%

GRANIGUA - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE
GRANITOS, LDA

International Granigua

--

10.168,80

FSE

7.118,16

80%

SLIDESHOW - UNIPESSOAL LDA

SLIDESHOW - Plano C: Internacionalização para mercados Europeu
-e Africano, e Promoção de Marca Própria

19.969,58

FSE

13.978,71

80%

DIFERENCIAL-ELECTROTECNICA GERAL LDA

ARS ELECTRONICS

--

32.589,75

FSE

22.812,83

80%

FARMI - REPARAÇÕES LDA

FARMI-I18N

--

10.379,00

FSE

7.265,30

80%

INDUMAPE - INDUSTRIALIZAÇÃO DE FRUTA S.A.

Elevar a capacitação da empresa para a Internacionalização,
induzida pela inovação de produtos e processos, por via da
-valorização dos fatores imateriais de competitividade, procurando
obter uma maior

13.087,03

FSE

9.160,92

80%

EMERTECH PROJECT - TRANSFORMAÇÃO DE
VIATURAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

EMERTECH Internacional

--

22.564,25

FSE

15.794,98

80%

DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS LDA

Expansão de mercado

--

4.298,50

FSE

3.008,95

80%

MASTER VANTAGEM, ENERGIA E COMUNICAÇÕES,
LDA

MASTER VANTAGEM - Qualificação organizacional, comercial e de
-marketing

12.322,44

FSE

8.625,71

80%

FARLIGHTSTONE, LDA

FARLIGHTSTONE - incremento da capacidade produtiva e inovação
-tecnológica na exploração de rocha ornamental (creme de Fátima).

5.777,85

FSE

4.044,50

80%

SINDOCAL - INDÚSTRIA DE CALÇADO, S.A.

Aposta no fabrico de calçado Militar com montagem plana
(Sistema colado)

--

7.607,42

FSE

4.564,45

80%

MACAMBI - MADEIRAS, CARPINTARIA E MOVEIS DA
MACAMBI - Organizar e Qualificar
BEIRA INTERIOR LDA

A MACAMBI pretende elevar a sua competitividade no mercado aberto, mediante o
recurso a apropriadas metodologias organizacionais, desmaterialização de processos,
aposta no marketing e na formação dos RH. Melhorar os produtos e agir de forma
concertada no mercado são linhas estratégicas a seguir.

4.160,80

FSE

2.912,56

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/21

2019/03/20

Portugal

O presente projeto de investimento visa posicionar a Pneugreen II de forma mais clara e
distintiva no Mercado Nacional e Internacional através da aquisição de uma nova linha
produtiva, com especial enfoque para produção de um novo produto ?Estrados em
borracha?.

2.250,00

FSE

1.575,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/23

2017/11/22

Portugal

Reposicionar-se no mercado através da entrada numa nova área de negócio que lhe vai
permitir relacionar-se diretaamente com a industria cliente por via de Capacitar-se de
uma nova linha de produção para um novo produto - bijuteria de luxo.

5.863,30

FSE

3.517,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/15

2017/09/14

Portugal

4.676,50

FSE

3.273,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/15

2017/09/14

Portugal

5.579,66

FSE

2.789,83

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/16

2017/08/31

Portugal

3.134,59

FSE

2.194,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/05

2017/12/06

Portugal

106.146,27

FSE

53.073,14

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/19

2017/09/18

Portugal

2.169,76

FSE

1.301,86

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

14.856,96

FSE

10.399,87

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

6.959,68

FSE

4.175,81

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

12.018,00

FSE

8.412,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/05/31

Portugal

3.273,12

FSE

2.291,18

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/02

2017/12/01

Portugal

2.961,70

FSE

2.073,19

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2018/01/31

Portugal

22.027,15

FSE

13.216,29

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2018/09/30

Portugal

12.718,83

FSE

8.903,18

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/25

2019/01/22

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

CENTRO-04-3560-FSE-022414

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

PNEUGREEN II - PAVIMENTOS, LDA

Reposicionamento da Pneugreen II de forma mais clara e distintiva
no Mercado Global através da aquisição de uma nova linha
produtiva para reforço e otimização dos processos produtivos e
produção de no

CENTRO-04-3560-FSE-022585

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CUBIMATÉRIA - POLIMENTOS, UNIPESSOAL LDA

Bijuteria de Luxo - Reposicionamneto estratégico

CENTRO-04-3560-FSE-022673

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

AEROHELICE - SOCIEDADE DE MANUTENÇÃO E
REVISÃO GERAL DE HÉLICES, LDA

CENTRO-04-3560-FSE-022719

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS
Aircraft & Railway Performance Leather
S.A.

CENTRO-04-3560-FSE-022747

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

ESBOÇOS CONCRETOS - UNIPESSOAL LDA

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

CENTRO-04-3560-FSE-022799

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

FISOLA-FABRICA DE ISOLADORES ELECTRICOS LDA

Inovação dos processos de produção da Fisola, Lda.

CENTRO-04-3560-FSE-022847

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

IBTK, UNIPESSOAL LDA

Produção de kits de painéis de poliuretano expandido de alta
densidade (8,5cm) para construção de ClickHouses

CENTRO-04-3560-FSE-022848

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

TRIGO DA ALDEIA II - PORTUGAL EXPORTAÇÃO, LDA Trigo da Aldeia - Portugal Exportação

CENTRO-04-3560-FSE-022852

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

SIMÕES & RODRIGUES S.A.

Inovação do Produto - Criação de novos produtos - Reforço da
Estratégia de Internacionalização

CENTRO-04-3560-FSE-022862

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

SAFA - CONSTRUÇÕES ELECTROMECANICAS LDA

SAFA ? Aumento da capacidade produtiva, novos processos e
produtos

CENTRO-04-3560-FSE-023079

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

ALMEIDA & GOMES - METALOMECÂNICA, LDA

Projeto SAG - INOVA +

CENTRO-04-3560-FSE-023084

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

DAVION - INDUSTRIA DE VESTUARIO S.A.

Aumento da Capcidade de produção Made to Measure - MTM

CENTRO-04-3560-FSE-023113

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

BARREIRINHAS - ARTEFACTOS EM CIMENTO LDA

Internacionalização, Dinamização e Consolidação de Mercados
Externos da Barreirinhas - Artefactos de Cimento, Lda.

CENTRO-04-3560-FSE-023175

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

POTIRA - COSMÉTICA, UNIPESSOAL LDA

Inovação Tecnológica e qualidade máxima para a diferenciação

O projeto contempla os investimentos à criação e suporte, de uma empresa que visa o
desenvolvimento e produção inovadoras, de cosméticos orgânicos disruptivos assentes
numa filosofia tríplice de sustentabilidade: ambiental, social e económica.

5.295,41

FSE

3.706,79

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/24

2019/04/22

Portugal

CENTRO-04-3560-FSE-023214

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

FAJOTA-FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA A
INDUSTRIA DE FRIO, S.A.

FAJOTA :: Especialização Produtiva

Especialização Produtiva através do investimento em inovação tecnológica,
aumentando a eficiência operacional dos processos e melhorando a conformidade e
fiabilidade do produto final, munindo a Fajota de fontes de vantagem competitiva que
lhe permitião posicionar-se como player à escala global

33.204,32

FSE

23.243,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/09

2019/05/08

Portugal

CENTRO-04-3560-FSE-023286

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

JOSÉ NEVES, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LDA

Aumento da capacidade produtiva, diversificação da produção e
alteração fundamental do processo produtivo pela via da adoção
de tecnologias inovadoras aplicadas ao processo produtivo.

Implementação de nova tecnologia produtiva para diversificação da oferta e
incremento da flexibilidade, versatilidade, qualidade e valor acrescentado.

14.728,82

FSE

10.310,17

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/29

2018/09/28

Portugal

CENTRO-04-3560-FSE-022372

CENTRO-04-3560-FSE-022763

80%

GRANDE HOTEL DE LUSO S.A.

2FlyHigher

Produção de mobiliário de luxo por medida ? inovação e
internacionalização

Grande Hotel de Luso 2020

A AEROHELICE, referência nacional e internacional na manutenção de hélices,
reguladores de passo, rodas, travões, ensaios não destrutivos em todos os
componentes das aeronaves, investe em instalações acreditadas, processos flexíveis e
inovadores para oferecer gama rigor e qualidade certificada
O projeto destina-se a sustentar a estratégia de cresc/ da empresa orientada para
novos segmentos de acrescida sofisticação da aeronáutica e ferrovia, com produtos de
elevado v.a. incorporando soluções inovadoras baseadas nos resultados de I&D e com
recurso às tecnologias mais recentes disponíveis .
A empresa ESBOÇOS CONCRETOS pretende dedicar-se à fabricação de mobiliário
(incluindo portas e outros elementos de decoração de interiores) por medida para
hotéis, restaurantes e habitação, dirigido ao segmento premium.
Adaptação da atividade do Grande Hotel de Luso para o turismo ligado ao desporto,
com a disponibilização de meios de alojamento e meios complementares (ginásio)
adaptados para este tipo de serviço. O inv. servirá também o segmento de saúde e bemestar e envelhecimento ativo e o turismo de natureza
Com o presente projeto a Fisola pretende inovar os processos produtivos e
organizacionais da Empresa, com o intuito de obter melhores desempenhos produtivos
e aumentar a capacidade de produção da Fisola, de forma a fazer face às exigências dos
clientes e possibilitar a entrada em novos mercados.
Com o fito de se posicionar de modo diferenciado e adquirir capacidade de disputar
com vantagem competitiva 6 novos mercados, a IBTK pretende investir na sua
capacitação produtiva, organizacional e mkt para a produção e promoção, eficiente e
ágil, do seu novo conceito construtivo inovador-clickhouse
O presente projeto visa construir uma nova unidade industrial para produção massa,
pastelaria e salgados, que permitirá criar 30 postos de trabalho, 6 deles altamente
qualificados e se traduzirá em 1.700.000 Milhões de Euros.
Capacitação da empresa com maior capacidade de produção para a introdução de
novos produtos, sendo necessário o investimento em novo equipamento produtivo e
em obras de ampliação com a construção de um novo pavilhão junto à unidade atual
reforçando o objetivo de crescimento e expansão internacional.
SI Inovação SAFA ? Projeto de investimento que engloba um conjunto de ações com
vista ao aumento da capacidade produtiva, através da ampliação da área fabril e ao
reforço na aposta em investigação e desenvolvimento, com ênfase na melhoria
contínua de processos e produtos e da eficiência operacional.
O Projeto SAG - INOVA + visa (1) aumentar a capacidade produtiva; (2) criar uma forte
presença na internet; (3) melhorar a comunicação com o mercado; (4) reforçar o
envolvimento e partilha com os clientes e (5) aumentar a qualificação dos ativos.
Reforço da produção do produto MTM a partir do Davion MTM (solução tecnológica
diferenciadora), que permite disponibilizar a cada cliente final peças customizadas com
conceito de alfaiataria. Onde cada encomenda é unitária e produzida pedido a pedido
de acordo com o especificado pelo cliente.
Este projeto tem como objetivo principal o reforço da capacidade empresarial da
Barreirinhas para a internacionalização, aumentando a exportação e o número de
países para os quais exporta e ainda o aumento da qualificação dos seus ativos através
do investimento a efetuar em formação profissional.
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O projeto destina-se a sustentar a estratégia de crescimento da empresa orientada para
produtos ( escads e escadotes ) de acrescido valor acrescentado incorporando soluções
inovadoras e com recurso às tecnologias mais recentes disponíveis no atual estado da
arte.
Investimento produtivo que vai capacitar a empresa com os meios técnicos,
tecnológicos e humanos, para a alavancagem da produção massificada, em grande
escala, de baldes com asa acoplada e película de termoselagem, de cones
desenroladores e peças para barras de elevação fitness.
Construção de uma unidade de transformação de sílicas de raiz, apetrechada com os
mais modernos meios tecnológicos, que, de forma sustentada, permita produzir uma
gama alargada de produtos diferenciados de alta qualidade, vocacionados para
segmentos específicos de clientes mais exigentes.
Este projeto tem o objetivo de oferecer à SAFINA um improvement tecnológico que se
traduza na melhoraria das características dos seus produtos, aumentando a qualidade
do produto final por diminuição de produtos com defeito e do aumento da eficiencia
operacional.
Inauguração da produção de tinas para amassadeiras e batedeiras e acessórios para a
indústria de produção de máquinas para a indústria alimentar para entrada qualificada
em 5 mercados europeus
Expansão da capacidade produtiva com vista o reforço da sua competitividade e
inovação nos moldes produzidos de maior complexidade técnica e rotativos com índex.
Criação de Gabinete de Apoio Técnico/Orçamentação e Sala de formação e
investimento em software (Projeto,Orçamentação e Programação).
O presente projeto pretende alterar estruturalmente a empresa de modo a que a
mesma passe a internalizar uma parte da produção e com isso adquirir vantagens
competitivas para atacar os mercados internacionais. Traduz-se num investimento de
460 mil ? e a criação de 6 postos de trabalho.
O FLY BIGGER consiste na realização de um conjunto de inovações na área produtiva,
organizacional e de Marketing na MOLDES CATARINO, de modo a diversificar a
fabricação para o sector aeronáutico, fabricar moldes de grandes dimensões, elevar a
sua qualidade e conquistar novos mercados internacionais.
Projeto de racionalziação de custos com alteração do posicionamento de mercado por
via de alargamento da cadeia de valor através de integração fase intermédia e a jusante
com processo e acabamentos inovadores. Esta empresa representa cerca de 15% da
atividade textil de Oliveira do Hospital

CENTRO-04-3560-FSE-023332

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

CENTRO-04-3560-FSE-023353

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

MAGNUSBERRY LDA

Aumento da capacidade Instalada e alavancagem da produção

CENTRO-04-3560-FSE-023367

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

LUSOSILICA - SILICAS INDUSTRIAIS, LDA

Lusosílica - Unidade inovadora de transformação de areias sílicas

CENTRO-04-3560-FSE-023429

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

SAFINA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALCATIFAS LDA Inovação - Safina

CENTRO-04-3560-FSE-023430

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

VERDURE INOX, LDA

Criação de uma unidade industrial produção de tinas para
amassadeiras e batedeiras e acessórios para a indústria de
produção de máquinas da área alimentar

CENTRO-04-3560-FSE-023446

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

NORMOLDE - ESTRUTURAS PARA MOLDES E
MOLDES LDA

Expansão da capacidade produtiva através de internalização de
serviços e inovação tecnológica

CENTRO-04-3560-FSE-023482

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

EXSEPI-ESTUDOS E PROJECTOS INDUSTRIAIS, LDA

Starting Prodution

CENTRO-04-3560-FSE-023536

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

MOLDES CATARINO LDA

FLY BIGGER

CENTRO-04-3560-FSE-023538

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

AZURIBÉRICA - TEXTIL S.A.

Inovação de processos - Corte, I&d e Design em partilha

CENTRO-04-3560-FSE-023543

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

DAGOFORM - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO
METÁLICA LDA

CENTRO-04-3560-FSE-023587

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

QUANTA - PLÁSTICOS LDA

CENTRO-04-3560-FSE-023642

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

J.M.J. - MECÂNICA DE PRECISÃO, LDA

CENTRO-04-3560-FSE-023722

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

JOALPE - INDÚSTRIA DE EXPOSITORES, S.A.

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

VEPELIBERICA - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

CENTRO-04-3560-FSE-023739

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CENTRO-04-3560-FSE-023743

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CENTRO-04-3560-FSE-023801

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CENTRO-04-3560-FSE-024065

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CENTRO-04-3560-FSE-024132

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CENTRO-04-3560-FSE-024178

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CONSOLATA - HOTEL, S.A.

CONSOLATA Hotel 4* - Ampliação e requalificação de
empreendimento turístico

CENTRO-04-3560-FSE-024184

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

SINUTA FCE - FERRAMENTAS DE CORTE E
ESTAMPAGEM, LDA

O presente projeto pretende dotar a empresa de uma estrutura de recursos adequada à
Sinuta FCE ? Aposta em Tecnologias de Conformação Inovadoras e
abordagem do mercado nacional e internacional, com ferramentas inovadoras de corte
no Mercado externo de valor acrescentado
e estampagem a frio para todas as tecnologias de conformação de peças metálicas.

CENTRO-04-3560-FSE-024297

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

J.M20 II - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA

Calçado de Saúde

CENTRO-04-3560-FSE-024334

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

FMP - FÁBRICA DE MOLDES PARA PLÁSTICOS LDA

FMPInov2016

CENTRO-04-3560-FSE-024429

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

INAREL-INDUSTRIA DE LAVA LOUÇAS INOX E
ARTESANATO S.A.

Produção e Exportação de produtos inovadores, lava-louças e
tubos de extração em inox

CENTRO-04-3560-FSE-024447

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

STEYLER FÁTIMA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA

STEYLER FÁTIMA HOTEL - Internacionalização

CENTRO-04-3560-FSE-024463

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

GALAXIENCANTADA, LDA

Galaxiaencantada Global

CENTRO-04-3560-FSE-024472

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

OBVIOUSPICY, LDA

Obviospicy Global

CENTRO-04-3560-FSE-024505

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

PLASMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A
INDUSTRIA DE PLASTICOS LDA

PLASMAQ INTERNATIONAL EXPANSION, COMPETITIVE
DIFERENTIATION AND STAKEHOLDERS INVOLVEMENT

CENTRO-04-3560-FSE-024557

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

SOTEXFIL-SOCIEDADE TEXTIL DE FIBRAS E
FILAMENTOS LDA

Sotexfil Global

CENTRO-04-3560-FSE-024568

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

GREENDET, LDA

Greendet Internacional

CENTRO-04-3560-FSE-024619

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

RAIZ SPECIALITY COFFEES, LDA

Qualificação da Raiz Speciality Coffees através Otimização
Organizacional/Operacional

CENTRO-04-3560-FSE-024645

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

IBTK, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de processos de exportação de novos conceitos
construtivos inovadores criando uma nova MDF assente em
características diferenciadoras.

CENTRO-04-3560-FSE-024647

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

VERDURE INOX, LDA

Desenvolvimento do processo de internacionalização e promoção
externa

CENTRO-04-3560-FSE-023732

80%

JOSÉ LUÍS & COMPANHIA LDA

Escadas inovadoras para mercados exigentes

Dagoform_ Inovação e crescimento

A Dagoform investe na Inovação Produtiva,Qualificação e Internacionalização
aumentando a capacidade produtiva, a diversificação(produtos/mercados) e
capacidades estratégicas, de gestão e conhecimento dos mercados externos.Aumentará
a cadeia de valor, a competitividade, a capacidade de criar riqueza

Reforço da capacidade operacional para desenvolvimento e fabrico de novos produtos
Reforço da capacidade operacional para desenvolvimento e fabrico
plásticos e moldes complexos de maior valor acrescentado, integrando a progressão na
de novos produtos plásticos e moldes de maior valor acrescentado
cadeia de valor a montante
Aumento da capacidade instalada incrementando a incorporação de tecnologia state-ofAlargamento dacapacidade instalada da empresa, aumentando a the-art, acolhendo uma linha dedicada à produção de ferramentas especiais de alta
incorporação de tecnologia state-of-the-art
precisão, com uma nova marca MDF e elevação do posicionamento em segmentos de
alto valor acrescentado
Com este investimento pretende-se: incrementar a produção através melhorias
significativas nos produtos atuais (cestos de compras), introduzindo novos modelos;
Incremento da Capacidade produtiva
melhorar significativamente o produto painéis para paredes (de exposição); aumentar
capacidades de gestão e qualificação dos ativos.

Vepelibérica - Inovar na Construção Modular

A Vepelibérica pretende implementar um processo de inovação, incrementando na
empresa equipamentos corpóreos e incorpóreos inovadores e mais produtivos, que irão
contribuir para o aumento da capacidade instalada e capacitar a empresa para os
ganhos de quota de mercado nacionais e internacionais.

O PCI consiste na realização de um conjunto de inovações nas áreas produtiva,
organizacional e de marketing da PTKM, de modo a direcionar a sua fabricação para os
PTKM, LDA
PTKM ? CREATE TO INNOVATE (?PCI?)
sectores automóvel e eletrónico, elevar a sua qualidade e iniciar o seu processo de
internacionalização.
O projecto representa um forte contributo para a complementaridade da oferta
turística, o combate ao isolamento, à proximidade das pessoas e ao seu Bem-estar,
NEPTUNE MOMENT
Projecto Oficina da Cultura em Leiria
contributo também geográfico importante para a cidade em especial e para a região,
em geral.
Inauguração de linha dedicada à produção de caixas de campo reforçadas de peq. e
IRC - INDÚSTRIA DE ROTAVAZAMENTO DO CENTRO Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, para
grandes dimensões - deixa a produção de um produto de baixo valor e passa a produzir
LDA
a produção de bens/serviços
um de maior valor acrescentado.
O investimento num disruptivo Sistema Avançado de Produção CNC de 5 eixos (3D) e na
Automatização do processo de Orlagem darão à Morvil a capacidade e flexibilidade
MORVIL-INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA
Mobiliário 3D para Hotelaria
produtiva capaz de dar resposta aos mais exigentes e detalhados projetos de mobiliário
para o segmento hoteleiro.
O projeto, denominado de HPP - Hight Productivity and Performance, tem como
GALVAZA - CONSTRUÇÕES METÁLICAS E
objetivo o aumento da capacidade produtiva da unidade industrial existente, através do
HPP- Hight Productivity and Performance
GALVANIZAÇÃO LDA
desenvolvimento e inovação do seu processo e produto, apostando em soluções com
maior valor acrescentado.
Profunda requalificação e ampliação de um hotel existente, originando o CONSOLATA
Hotel 4*, que pretende ser uma unidade de referência na região pela sua capacidade
instalada e pela oferta compósita de espaços e serviços, assentes num conceito de
universalidade, cosmopolitismo e internacionalização.

Este projeto visa o estabelecimento de uma nova empresa industrial a atuar no setor do
calçado técnico para Unidades de Saúde, com perfil maioritariamente exportador, cuja
vantagem competitiva se sustentará no investimento em fatores de inovação e de
diferenciação tecnológica e organizacional.
O objetivo deste projeto de investimento é a aquisição de equipamento inovador, de
forma a potenciar as vendas para diversificados mercados, aumentando a sua
competitividade a nivel nacional e internacional.
Produção e Exportação de produtos inovadores, lava-louças e tubos de extração em
inox, com qualidade de excelência e forte fator diferenciador em 6 novos mercados e
nos 8 mercados atuais mais promissores, criando uma nova marca de produto para o
segmento de alta gama e exigência.
Com o presente projeto pretende-se implementar o plano de internacionalização que
permitirá ao STEYLER FÁTIMA HOTEL aumentar a sua internacionalização e, por
conseguinte, captar mais hóspedes estrangeiros.
A Galaxiaencantada atua na área agrícola, nomeadamente, na cultura de produtos
hortícolas, especiarias, plantas aromáticas e também na fabricação de doces, compotas
e geleias. Com o presente projeto, a empresa visa a internacionalização para os
mercados de Moçambique, Cabo Verde e Macau.
Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da OBVIOUSPICY através
da entrada nos mercados de Cabo Verde, Moçambique e Colômbia.Para tal irá apostar
em politicas de fidelização do cliente, na melhoria da qualificação dos processos
administrativos e no investimento na formação.
Projeto de investimento estratégico, direcionado a áreas de competitividade críticas
com vista a expandir a presença internacional da Plasmaq. Operação com timing
estratégico porque acompanha lançamento de produto altamente diferenciador no
mercado dos equipamentos para reciclagem, o PLASCOMPACT.
A SOTEXFIL está vocacionada para a produção de fibra cortada de polipropileno, com
diferentes características e aplicações, bem como fios têxteis.Aproveitando as suas
vantagens competitivas, a empresa p retende internacionalizar os seus produtos para
os mercados de Colômbia, Moçambique e Macau.
O projecto de internacionalização a desenvolver pela Greendet, Lda. tem como
objectivo prioritário a internacionalização da empresa e dos seus produtos de cariz
inovador e de valor acrescentado no mercado exterior, através da exploração de
oportunidades e a procura de novas oportunidades de negócio.
Aposta na Qualidade, na segurança Alimentar e na Sustentabilidade dos seus produtos
através da certificação dos mesmos, na otimização organizacional, na Criação e
Desenvolvimento da sua imagem corporativa e na Criação e Registo da sua Marca,
procurando capacidade de resposta para o mercado global.
Desenvolvimento de processos de exportação de novos conceitos construtivos
inovadores a nível mundial, baseado em painéis pré-fabricados de poliuretano
expandido, montados por sistema click em 6 novos mercados e nos 2 mercados atuais,
criando uma nova MDF assente em características diferenciadoras.
Desenvolvimento do processo de internacionalização e promoção externa da Verdure
Inox e dos seus produtos: tinas para amassadeiras e batedeiras e acessórios para a
produção de máquinas da indústria de panificação e confeitaria, tendo por objetivo a
entrada qualificada em 5 mercados europeus

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

19.801,45

FSE

11.880,87

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/07/31

Portugal

3.520,00

FSE

2.464,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

5.180,00

FSE

3.626,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

15.590,00

FSE

9.354,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

4.753,63

FSE

3.327,54

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

3.937,50

FSE

2.756,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/30

2017/12/30

Portugal

23.241,15

FSE

16.268,81

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

90.124,38

FSE

63.087,07

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

21.930,00

FSE

13.158,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

4.861,72

FSE

3.403,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

7.733,10

FSE

5.413,17

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/10

2017/12/31

Portugal

27.093,01

FSE

18.965,11

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

9.145,50

FSE

5.487,30

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/27

2018/11/26

Portugal

7.336,39

FSE

5.135,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

27.470,24

FSE

19.229,17

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

8.653,20

FSE

6.057,24

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2018/02/26

Portugal

7.117,33

FSE

4.982,13

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

1.000,00

FSE

700,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

13.065,70

FSE

6.532,85

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

36.158,19

FSE

25.310,73

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

4.738,53

FSE

2.843,12

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/25

2018/02/24

Portugal

6.448,83

FSE

4.514,18

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

1.480,00

FSE

1.036,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2.428,57

FSE

1.700,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/10

2018/10/09

Portugal

14.252,74

FSE

9.976,92

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

5.600,00

FSE

3.920,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

4.605,00

FSE

3.223,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

2.500,00

FSE

1.750,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/17

2018/10/16

Portugal

6.835,71

FSE

4.785,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

2.350,00

FSE

1.645,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/05

2019/07/26

Portugal

2.142,86

FSE

1.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2019/08/30

Portugal

6.285,71

FSE

4.400,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

8.571,43

FSE

6.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2019/01/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O projeto contempla os investimentos à qualificação da estratégia da POTIRA que visa o
desenvolvimento e produção inovadoras, de cosméticos orgânicos disruptivos assentes
Qualificação da estratégia para sustentabilidade e economia verde
numa filosofia tríplice de sustentabilidade: ambiental, social e económica, potenciando
uma economia verde.
Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da SOLFAESTO através
da entrada nos mercados de Espanha, Reino Unido e Moçambique.Para tal irá apostar
Solfaestofo Global
em politicas de fidelização do cliente, na melhoria da qualificação dos processos
administrativos e no investimento na formação.

CENTRO-04-3560-FSE-024651

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

CENTRO-04-3560-FSE-024659

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

CENTRO-04-3560-FSE-024683

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CENTRO-04-3560-FSE-024693

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CENTRO-04-3560-FSE-024716

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CENTRO-04-3560-FSE-024782

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CENTRO-04-3560-FSE-024784

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CENTRO-04-3560-FSE-024913

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CENTRO-04-3560-FSE-024978

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

CENTRO-04-3560-FSE-025085

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

CENTRO-04-3560-FSE-025100

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-025101

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-04-3560-FSE-025197

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

CENTRO-04-3560-FSE-025264

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

CENTRO-04-3560-FSE-025265

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

CENTRO-04-3560-FSE-025383

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

EXSEPI-ESTUDOS E PROJECTOS INDUSTRIAIS, LDA

International Exsepi

CENTRO-04-3560-FSE-025388

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

Meridiano Singular Lda

Meridiano Singular - Inovação, design e diferenciação no mercado
global

CENTRO-04-3560-FSE-025423

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

MAMBO FACTORY, LDA

Mambo International

CENTRO-04-3560-FSE-025428

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

RODOLFO LUÍS, UNIPESSOAL LDA

TECH4FUTURE Worldwide

CENTRO-04-3560-FSE-025459

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

INOXANTUA - INSTALAÇÕES EM INOX LDA

INOXANTUÃ - Expansão Internacional de Soluções Metálicas
Inovadoras e Prospecção nos mercados de Marrocos e Argélia;

CENTRO-04-3560-FSE-025485

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

GUISOFT - COMÉRCIO EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO LDA

Inovação Organizacional, Economia Digital e Marketing Digital
sustentando e potenciando a internacionalização da empresa

CENTRO-04-3560-FSE-025486

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

LIFEPOLY, UNIPESSOAL LDA

LifePoly Qualificação ? Nova empresa, soluções de valorização de
resíduos plásticos

CENTRO-04-3560-FSE-025490

Programa Operacional Regional do Centro

80%

Paralelo Navegante Organização de Viagens
Turísticas Unipessoal, Lda

Internacionalização ENJOY PORTUGAL

Enjoy Portugal - o novo conceito de turismo em Portugal

CENTRO-04-3560-FSE-025493

Programa Operacional Regional do Centro

80%

J.J.M. ESPERANÇA LDA

Expansão da atividade através do reforço da capacitação e
qualificação da empresa para a internacionalização em mercados
de proximidade geográfica

CENTRO-04-3560-FSE-025498

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

PANIFICADORA REGIONAL DA VERMELHA,
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização - Vermelha

CENTRO-04-3560-FSE-025574

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

TELÁGUEDA INOVAÇÃO LDA

Incrementar os fatores dinâmicos de competitividade e a base e
capacidade exportadora

Expansão da atividade através do reforço da capacitação e qualificação da empresa
para a internacionalização em mercados de proximidade geográfica, designadamente
Espanha, França e Marrocos
Apoiar a VERMELHA para a iniciação de contatos em feiras internacionais/ações de
prospeção e posteriormente estreitar relações comerciais em ações de promoção para
atingir 1 IE de pelo menos 35% de vários tipos de massa de pão via métodos de
conservação de última geração - refrigeração e congelação.
Incrementar os fatores dinâmicos de competitividade e a base e capacidade
exportadora da Telágueda, elevando o seu posicionamento na cadeia de valor
evidenciando a diferenciação dos seus produtos tecnológicos inovadores e de
conhecimento intensivo em 5 mercados externos (europa e África).

CENTRO-04-3560-FSE-025575

Programa Operacional Regional do Centro

80%

R.A.I.O. - MÓVEIS METÁLICOS LDA

Internacionalização Industria Mobiliario

CENTRO-04-3560-FSE-025596

Programa Operacional Regional do Centro

80%

CROSS-PRO - COMPONENTES PARA MOTOCICLOS
LDA

CENTRO-04-3560-FSE-025617

Programa Operacional Regional do Centro

80%

SUNVIENERGY - SOLUÇÕES DE ENERGIA, LDA

Sunvienergy

CENTRO-04-3560-FSE-024662

CENTRO-04-3560-FSE-024998

CENTRO-04-3560-FSE-025032

CENTRO-04-3560-FSE-025266

CENTRO-04-3560-FSE-025318

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

POTIRA - COSMÉTICA, UNIPESSOAL LDA

80%

SOLFAESTOFO, LDA

80%

LUXUS - MOBILIÁRIO DE CABELEIREIRO E ESTÉTICA
LDA

LUXUS EXPORTA MAIS

BETWEEN BROTHERS, LDA

80%

CARLOS A. S. GODINHO - ARTEFACTOS DE CIMENTO,
Godinho horizonte 2020
LDA

80%

ISIS - EMBALAGENS LDA

80%

ENDIPREV, LDA

80%

ENDIPREV, LDA

80%

CONTROLOFFICE, PLÁSTICOS E FERRAGENS DE
DECORAÇÃO LDA

Projeto de Internacionalização - Hostel Between Brothers

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

FSE

1.625,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/04

2019/09/02

Portugal

5.942,86

FSE

4.160,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

2.350,00

FSE

1.645,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/02

2019/03/01

Portugal

2.678,57

FSE

1.875,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

8.000,00

FSE

5.600,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/28

2018/10/27

Portugal

5.465,14

FSE

3.825,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

8.142,86

FSE

5.700,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

5.142,86

FSE

3.600,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

1.217,10

FSE

851,97

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/12

2019/10/11

Portugal

4.929,43

FSE

3.450,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

O presente projeto de Internacionalização para 4 países europeus pretende ser a base
da Estratégia de Internacionalização de um Hostel com serviços de Bar/Rooftop e de
Mercearia Orgânica e Regional, o primeiro e único Hostel em Torres Vedras;
complementado por um projeto de Empreendedorismo.

1.785,71

FSE

1.250,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

Projeto de investimento inerente à execução da Estratégia de Internacionalização da
empresa Carlos Godinho, Lda. para 2017-2018, englobando Prospeção de Mercados,
Participação em Feiras, Formação Profissional, Rebranding e Contratação de Recursos
Humanos altamente qualificados.

1.811,76

FSE

1.268,23

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

4.285,71

FSE

3.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

15.471,43

FSE

10.830,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/31

2018/10/30

Portugal

2.053,14

FSE

1.437,20

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Luxus aposta na inovação de marketing e organizacional, desenvolvendo novos modelos
e processos de qualificação p/ a internacionalização permitindo aumentar a base e
capacidade exportadora p/ novos mercados externos e reforçar os existentes. Aumenta
a competitividade e a capacidade de criar riqueza.

Biotec - Imprescíndivel Alcance :: Capacitação ao nível dos métodos organizacionais e
Capacitação empresarial da Biotec - Imprescíndivel Alcance para a
de marketing para prospeção, promoção e comunicação otimizada com o exterior de
internacionalização
forma a promover a sua expansão e entrada no mercado intenacional

80%

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

2.321,43

Atividades de qualificação da atividade da EFECTY KVITA que visa o desenvolvimento,
produção e comercialização de pioneiros de reatores de cavitação hidrodinâmicos
EFECTY KVITA, UNIPESSOAL LDA
Qualificação para a qualidade e inovação
patenteados para tratamentos de águas s/ uso de produtos químicos para diversos
setores.
Este projeto tem em vista apoiar uma empresa com menos de 1 ano a internacionalizar
as suas soluções de arquitetura e engenharia, em busca de um portefólio rico e
R5E CONSULTING ENGINEERS, LDA
Afirmação da R5E em contexto internacional
diversificado de clientes internacionais, espalhados por 9 mercados externos com um
peso de 35% do VN de 2019 da empresa.
CCKGate :: Capacitação ao nível dos métodos organizacionais e de marketing para
Reforço e Capacitação empresarial da CCK Gate para a
CCK GATE, LDA
prospeção, promoção e comunicação otimizada com o exterior de forma a promover a
internacionalização
sua expansão e entrada no mercado intenacional
Desenvolvimento de fatores de competitividade internacional para a comercialização de
CIPECA - REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS E
Desenvolvimento de fatores de competitividade internacional para casas portáteis c/ características diferenciadas para o segmento dos empreendimentos
EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO LDA
a comercialização de casas portáteis
turísticos, condomínios e estabelecimentos comerciais para segmentos de nicho em 4
novos mercados externo.
Projeto nascente para a exportação de bens transacionáveis de
Projeto nascente para a exportação de bens transacionáveis de valor acrescentado para
valor acrescentado para segmentos especializados - unidades
segmentos especializados - unidades modulares-saúde; unifamiliares/plurifamiliares;
TÍTULO ALARGADO - LDA
modulares-saúde; unifamiliares/plurifamiliares; boxes para cavalos boxes para cavalos em aço enformado a frio LSF - em 6 novos mercados, criando uma
em aço enfo
nova marca de produto para o efeito.
Projeto de internacionalização da Quinta dos Currais com vista à
Projeto de internacionalização da Quinta dos Currais assente na diversificação de
diversificação de clientes distribuidores e à orientação das novas
clientes distribuidores e na orientação das novas vendas para os mercados externos que
QUINTA DOS CURRAIS - SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA
vendas para os mercados externos enquanto WineMaker de
valorizam os vinhos premiados da empresa, num posicionamento WineMaker de
referência de
referência de ?Vinho Montanha? produzido em Portugal.
IMPRESCÍNDIVEL ALCANCE UNIPESSOAL LDA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

A ISIS Embalagens promove a inovação por via da criação de laboratório da qualidade,
ISIS Embalagens - inovação organizacional, criação de laboratório e aposta na certificação ISO 22000 e contratação de técnico qualificado, capacitando-se
certificação alimentar.
para competir em novos mercados geográficos e direcionando-se para Clientes de
grande dimensão inseridos no segmento Alimentar.
Vencer os desafios da globalização com a engenharia portuguesa no âmbito da
Mais informação para uma expansão sustentada
operação, manutenção e consultoria nos mercados do off-shore wind, com recurso a
soluções de marketing inovadoras
Vencer os desafios da globalização com a engenharia portuguesa no âmbito da
Mais informação para uma competitividade ao nível global
operação, manutenção e consultoria nos mercados do off-shore wind, com recurso a
soluções organizacionais inovadoras

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Reforço e investimento transversal da estrutura internacional

Reforço e investimento transversal da estrutura internacional da ControlOffice, com
vista à exploração de 5 novos mercados e 1 atual, apostado em novos produtos
inovadores em aço inox (artigos de iluminação) e uma política de marca própria.

2.142,86

FSE

1.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

LOGIK, LDA

Internacionalização - Uma aposta para a competitividade

O grande objetivo do presente projeto prende-se com a necessidade da empresa Logik,
Lda fortalecer a sua competitividade mediante a aposta na internacionalização
(Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda), através da implementação planeada de
diversas iniciativas de carácter internacional.

5.208,74

FSE

3.646,12

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/25

2019/06/24

Portugal

RESDEVMED, UNIPESSOAL LDA

INCREMENTO DA CAPACIDADE DE INTERNACIONALIZAÇÃO

A Resdevmed com o presente projeto visa ter uma presença mais efetiva nos mercados
internacionais, onde colocará os seus produtos pela sua qualidade diferenciadora.

1.160,71

FSE

812,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

INCREMENTO DAS CASPACIDADES ORGANIZACIONAIS

A Resdevmed com esta intervenção pretende capacitar-se para atuar de forma
sustentada e competitiva nos mercados internacionais, onde imporá as qualidades dos
seus produtos biomédicos, em especial enxertos individualizados para regeneração
óssea.

1.339,29

FSE

937,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/06

2019/01/05

Portugal

AHigherFlight

AEROHELICE, referência nacional e internacional na manutenção de hélices, reguladores
de passo, rodas, travões, ensaios não destrutivos em todos os componentes das
aeronaves, investe em certificações internacionais para garantir posicionamento e
diversificação (ex: aeronaves ATR42/72, AVIOCAR C295).

58.928,57

FSE

41.250,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/25

2019/06/24

Portugal

10.355,66

FSE

7.248,96

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

3.867,20

FSE

2.707,04

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/15

2019/08/13

Portugal

17.741,77

FSE

12.419,24

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

3.642,86

FSE

2.550,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

9.321,43

FSE

6.525,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

10.988,57

FSE

7.692,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

4.006,29

FSE

2.804,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/21

2019/03/20

Portugal

3.848,93

FSE

2.694,25

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

1.500,00

FSE

1.050,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/27

2019/01/26

Portugal

7.208,76

FSE

5.046,13

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

9.214,29

FSE

6.450,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

9.857,14

FSE

6.900,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/15

2018/11/14

Portugal

Reforço do posicionamento da CROSS PRO nos mercados
O objetivo do projeto é promover a Marca própria Cross Pro nos mercados
internacionais, através da introdução de novas gamas de produtos internacionais, potenciando a notoriedade da marca e o crescimento das exportações.

7.428,57

FSE

5.200,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

O objetivo deste projeto é internacionalizar as soluções da Sunvienergy, o objetivo
passa por desenvolver uma estratégia integada assente nos vetores marketing online e
offline, sustentado por visitas clientes e participação eventos de relevo do setor.

13.097,14

FSE

9.168,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

80%

RESDEVMED, UNIPESSOAL LDA

80%

AEROHELICE - SOCIEDADE DE MANUTENÇÃO E
REVISÃO GERAL DE HÉLICES, LDA

Este projeto pretende auxiliar a empresa no início do seu processo de
internacionalização nomeadamente com o investimento em participação em feiras,
viagens para presença no estrangeiro, plano de marketing internacional, marketing
digital e a contratação de 1 técnico dedicado à internacionalização.
A Meridiano Singular com o seu projeto de inovação tecnológica e produtiva, de
qualificação e internacionalização, pretende dedicar-se à concepção e produção de
soluções de iluminação e estofo de luxo com um design exclusivo, diferenciador e
inovador para distribuição no mercado global.
A Mambo Factory pretende com este projeto aumentar o seu volume de vendas através
da oferta de uma nova marca de soluções completas para o segmento residencial. O
volume de negócios internacional com este projeto irá chegar aos 87% das vendas
totais.
A Rodolfo Luís pretende desenvolver uma estratégia de internacionalização para
comercializar produtos e serviços, passiveis de serem exportados, inovadores e de
elevada intensidade tecnológica, promovendo o conceito das Cidades Inteligentes
(Smart Cities).
A estratégia de internacionalização da Inoxantuã concretiza-se por um plano de acções
de divulgação das novas soluções desenvolvidas (TRANSTEC e JED) para a indústria
alimentar e de angariação de novos clientes nos actuais mercados e a entrada em novos
mercados: Marrocos e Argélia.
Investimentos decisivos no reforço das capacidades de organização, gestão, marketing e
presença na economia digital, qualificando a empresa nas suas áreas de
competitividade critica para a estratégia de inovação, internacionalização e
modernização.
SI Qualificação LifePoly ? Projeto de investimento que visa dotar a empresa de
equipamentos, estruturas de apoio e fatores de competitividade imateriais essenciais
ao arranque da sua atividade, à promoção e divulgação de produtos e ao início do
processo de internacionalização.

Este projeto destina-se a expandir a empresa para outros mercados e reforçar presença
em alguns mercados onde já tem uma presença significativa

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

198

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O projeto de internacionalização que aqui é apresentado revela-se crucial para a
entrada da MAEIL em 2 mercados externos considerados prioritários para a empresa.
Adicionalmente, considera inúmeras iniciativas e investimentos de carácter disruptivo
que permitirão alcançar o posicionamento pretendid.
Este projeto tem como objetivo promover o crescimento da SIE via mercados
internacionais e inclui participações e visitas a feiras internacionais, investimentos no
desenvolvimento do website e da imagem gráfica da SIE, e a contratação de um Técnico
de Marketing Internacional altamente qualificado.
Este projeto está alinhado com o plano estratégico da empresa, direcionado para as
áreas críticas de competitividade, com vista a expandir a presença internacional da
PROCIBUILD. Com investimentos em inovação de Marketing e organizacional ao nível da
empresa.
O BIGGER INTERNATIONALIZATION consiste na realização de um conjunto de inovações
de marketing e organizacional, de modo a promover internacionalmente a
diversificação da sua fabricação para o sector aeronáutico, com o objetivo de
conquistar novos mercados e clientes internacionais.
Com o presente projeto a DRINKS & FLAVOURS pretende reforçar a sua base e
capacidade exportadora de forma a conseguir exportar os seus produtos, com especial
destaque para o Gin AZOR, para o Mundo.
Qualificação sólida e transversal no âmbito da certificação, sistematização e
qualificação dos processos de qualidade para a e entrada direta nas cadeias de
fornecimento de setores de afloração e elevado potencial- automóvel e dispositivos
médicos, no mercado externo (em 6 novos mercados).
A LOCA pretende elevar a sua capacidade de internacionalização mediante o recurso a
apropriadas estratégias de marketing inbound e outbound, consultorias especializadas e
a contratação e formação de RH. Exportar os produtos e agir de forma concertada no
mercado são linhas estratégicas a seguir.

CENTRO-04-3560-FSE-025625

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

CENTRO-04-3560-FSE-025647

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

S.I.E. - SOCIEDADE INTERNACIONAL DE
EMBALAGENS, S.A.

SIE - Crescer, Internacionalizar e Diversificar

CENTRO-04-3560-FSE-025658

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

PROCIBUILD - INVESTIMENTOS E ENGENHARIA
GLOBAL, LDA

PROCIBUILD INTERNATIONAL EXPANSION

CENTRO-04-3560-FSE-025689

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

MOLDES CATARINO LDA

BIGGER INTERNATIONALIZATION

CENTRO-04-3560-FSE-025771

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

DRINKS & FLAVOURS, LDA

DRINKS & FLAVOURS - SAY HELLO TO THE WORLD!

CENTRO-04-3560-FSE-025778

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

TUCAB - EXTRUSÃO DE TUBOS E VEDANTES, LDA

Qualificação sólida e transversal no âmbito da certificação,
sistematização e qualificação dos processos de qualidade

CENTRO-04-3560-FSE-025784

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

LOCA-LAGAR OLEICOLA DO CRUZAMENTO DE
ALCARIA LDA

Capacitação da LOCA para a Internacionalização - Aumento da
exprotação de azeite e compotas

CENTRO-04-3560-FSE-025789

Programa Operacional Regional do Centro

80%

ADEGA COOPERATIVA DE FIGUEIRA DE CASTELO
RODRIGO CRL

Internacionalização da Adega de Castelo Rodrigo

CENTRO-04-3560-FSE-025842

Programa Operacional Regional do Centro

80%

DIVINIS - AGROPRODUTOS DE OURÉM, S.A.

Projeto de qualificação da Divinis

CENTRO-04-3560-FSE-025844

Programa Operacional Regional do Centro

80%

DIVINIS - AGROPRODUTOS DE OURÉM, S.A.

Projeto de Internacionalização da Divinis

CENTRO-04-3560-FSE-025851

Programa Operacional Regional do Centro

80%

STOFFUS, INDÚSTRIA PORTUGUESA DE SOFÁS LDA

Internacionalização da Stoffus - Indústria Portuguesa de Sofás, LDA Projeto de Internacionalização da Indústria de Sofás Stoffus

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)
4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

MAEIL, INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING, LDA MAEIL_Grow Further

CENTRO-04-3560-FSE-025865

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

CENTRO-04-3560-FSE-025937

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

MERCANCIA - REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Mercancia International

CENTRO-04-3560-FSE-025938

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

SMARTALU, LDA

SmartAlu Internacional

CENTRO-04-3560-FSE-025969

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

MÓVEIS LUSIADAS - SOCIEDADE PRODUTORA DE
MÓVEIS LDA

Entrada no segmento de projetos de mobiliário engineer-to-order
para o segmento hospitality

CENTRO-04-3560-FSE-025987

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

85%

S.I.E. - SOCIEDADE INTERNACIONAL DE
EMBALAGENS, S.A.

SIE - Projeto de Qualificação 2016-2018

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

CENTRO-04-3928-FEDER-000001

CENTRO-04-3928-FEDER-000002

CENTRO-04-3928-FEDER-000003

CENTRO-04-3928-FEDER-000004

CENTRO-04-3928-FEDER-000006

CENTRO-04-3928-FEDER-000007

CENTRO-04-3928-FEDER-000008

CENTRO-04-3928-FEDER-000009

CENTRO-04-3928-FEDER-000010

CENTRO-04-3928-FEDER-000011

CENTRO-04-3928-FEDER-000012

CENTRO-04-3928-FEDER-000013

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

4-Promover e Dinamizar a
Empregabilidade (EMPREGAR e
CONVERGIR)

80%

ALMAREI, UNIPESSOAL LDA

Projecto de Internacionalização ALMAREI

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Projeto de Internacionalização da Adega de Castelo Rodrigo
O projeto de qualificação da Divinis pretendeproporcioanar à empresa competências
que insiram sobre a sua qualificação interna e que desenvolvam as apetências
necessárias para enfrentar o mercado nacional e internacional
Com o presente projeto a Divinis pretende desenvolver a sua estratégia ao nível da
internacionalização de modo a reforçar a sua presença nos mercados e a desenvolver a
sua política de expansão.

A ALMAREI, que pretende ser reconhecida como uma empresa capaz de criar e
disponibilizar actividades de animação turística de qualidade e valorizadoras dos
recursos naturais de Vila de Rei, visa internacionalizar o seu negócio, com forte
captação de turistas oriundos de mercados internacionais.
Com este projeto a Mercancia pretende dotar-se de condições nos mercados externos
para a exportação de carvão vegetal altamente eficiente desenvolvido pela empresa,
chegando a um volume de negócios internacional de mais de 90%.
Este projeto pretende auxiliar a empresa no início do seu processo de
internacionalização nomeadamente com o investimento em participação em feiras,
viagens para presença no estrangeiro, marketing digital e a contratação de 1 técnico
dedicado à internacionalização, atingindo 40% VNi
A Móveis Lusíadas vai desenvolver novos modelos e processos de negócios de maior
valor acrescentado, entrando no segmento de projetos de mobiliário engineer-to-order
para o segmento hospitality e a vender os seus produtos sobre marca própria em 6
mercados externos.
Este projeto de Qualificação tem como objetivo reforçar as capacidades organizacionais
e de gestão da SIE, no sentido de dotar a Empresa de um conjunto de condições
estruturais que permitam elevar os padrões de qualidade associados aos seus produtos
e consequentemente suportar o seu crescimento.

Projeto Estratégico de Apoio à Fileira do Vinho na Região Centro

A operacionalização do projeto estará assente no desenvolvimento de uma
multiplicidade de ações, estruturadas nos seguintes 4 grandes grupos:1.Criação de
redes de conhecimento e inovação associada ao recurso (Eixo I e II) 2.Qualificação e
modernização da oferta do recurso endógeno (Eixo III) 3.Promoção e marketing
inovadores do vinho e dos territórios vitícolas (Eixo IV e V) 4.Gestão do projeto

ASSOCIAÇÃO DAS TERMAS DE PORTUGAL

Projeto de Dinamização, Coordenação e Acompanhamento

O projeto âncora de dinamização, coordenação e acompanhamento pretende dotar-se
de recursos humanos, físicos e financeiros com o objetivo de ser o “motor” deste
PROVERE, ajudando as 22 Estâncias Termais já identificadas e os restantes consorciados
na operacionalização de cada um dos seus projetos.

ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL- ASSOCIAÇÃO
DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

A candidatura visa criar dinâmicas que contribuam para a concretização da carteira de
projetos do Programa de Ação, gerar efeito efeito multiplicador no território resultante
Projeto de Dinamização, Coordenação e Acompanhamento da EEC
da respetiva intervenção, acautelar o bom funcionamento do modelo de governação,
do PROVERE Aldeias Históricas de Portugal
com o fim de se consolidar e capitalizar a EEC que assenta no crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo, visando a coesão e competitividade do território das AHP.

COMISSÃO VITIVINÍCOLA DA REGIÃO DE LISBOA

Beira Baixa: Terras de Excelência - Dinamização, Coordenação e
Acompanhamento

A operação Beira Baixa: Terras de Excelência - Dinamização, Coordenação e
Acompanhamento consiste na criação de uma estrutura técnica que implemente,
acompanhe e avalie a execução da EEC corporizada no respetivo Programa de Ação
aprovado na 2ª Fase, formalizada no contrato de Reconhecimento Formal entre a
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e a Autoridade de Gestão, tendo em conta as
condicionantes específicas apresentadas.

ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL- ASSOCIAÇÃO
DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Projetos Âncora para a concretização da EEC Aldeias Históricas de
Portugal

Os Projetos âncora (animação, comunicação e marketing, inovação e criação de
estruturas de animação) para a concretização da EEC assumem caráter nuclear para o
cumprimento das metas e objetivos previstos na EEC. A interdependência e o conjunto
de iniciativas que apresentam conduzem ao desafio da “sincronização” de parceiros,
ações e projetos, condição sine qua non para o sucesso da execução, resultados e
impactos no território AHP.

ADXTUR - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DAS ALDEIAS DO XISTO

Partindo do consórcio, da sua missão e da visão que rege a sua atuação, assumem-se
Projeto de Dinamização, Coordenação e Acompanhamento das
objetivos e ações a realizar para garantir a coordenação, a gestão e a dinamização da
Estratégias de Eficiência Coletiva PROVERE - Rede Aldeias do Xisto parceria PROVERE e o alcance do resultados previstos. Para o efeito, constitui-se com
2020
uma equipa técnica permanente, garantem-se serviços externos especializados e
definem-se responsabilidades e indicadores de aferição de impacto económico e social.

ADXTUR - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DAS ALDEIAS DO XISTO

Projetos Âncora para a concretização da Estratégia de Eficiência
Coletiva PROVERE - Rede Aldeias do Xisto 2020

Partindo da apresentação do consórcio, da sua missão e da visão que rege a sua
atuação, expõem-se os objetivos, o modo de atuação e as ações a realizar, apresentamse os cronogramas da execução física e financeira das ações por anos e grupos de
despesa de cada um dos projetos âncora, os indicadores que aferirão os resultados, a
realização e os contributos para cada um dos critérios de seleção.

Beira Baixa Terras de Excelência - Comunicação, Animação e
Inovação

A presente operação, baseada nos recursos agroalimentares da Beira Baixa, prevê a
consolidação da respetiva marca e a divulgação dos seus produtos e serviços. Para
alavancar a atividade económica, integra ações de animação em rede, articuladas pela
CIMBB, e contempla projetos inovadores, através dos quais se transfere para a
sociedade novos produtos, objetos, funcionalidades e conhecimento, valorizando de
forma integrada os recursos endógenos.

ASSOCIAÇÃO DAS TERMAS DE PORTUGAL

Estratégia de Eficiência Coletiva - Valorização das Estâncias
Termais da Região Centro

Este projeto está restrito à Região Centro e terá o seu fim planeado em Dezembro 2018.
Composto por 4 Projetos Âncora + outro Projeto Âncora de Dinamização, Coordenação
e Acompanhamento (fora do âmbito deste aviso mas responsável por colocar em
prática os outros 4 Projetos Âncora) esta EEC pretende que em conjunto com os seus
Consorciados, haja 1 real dinamização do território para que assim se consiga colocar a
região no mapa do turismo mundial.

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO GARDUNHA21

Esta ação define-se na convergência do modelo de governação previsto no âmbito da
revisão do Programa de Ação da EEC, cuja estrutura pretende garantir as adequadas
Projeto de Dinamização, Coordenação e Acompanhamento da EEC
condições à eficiente coordenação técnica e executiva da EEC iNature, assim como
PROVERE iNature
promover a adequada implementação e acompanhamento dos projetos âncora,
complementares e privados integrados nesse mesmo Programa de Ação.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA
(CIMBB)

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA
(CIMBB)

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO GARDUNHA21

ACF - ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DE FÁTIMA

Projetos Âncora para a concretização da EEC PROVERE iNature turismo sustentável em áreas classificadas

Afirmação de uma oferta integrada no domínio do Turismo de Natureza nas áreas
classificadas da Região Centro e sua valorização por via de uma estratégia de
comunicação, um calendário integrado de animação e dinamização de focos de
inovação.

Valorização dos Caminhos de Fátima

O projecto de Valorização Económica e Territorial dos Caminhos de Fátima pretende
criar uma verdadeira passadeira de segurança para os peregrinos que rumam desde Vila
Nova de Gaia até Fátima, seja pela EN1/IC2, quer aproveitando o trajecto do interior
pela designada Rota das Carmelitas. A este investimento, associar-se-ão as
componentes de sinalização, promoção e divulgação dos Caminhos de Fátima.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

5.914,29

FSE

4.140,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

1.500,00

FSE

1.050,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

4.017,86

FSE

2.812,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/27

2019/06/25

Portugal

14.464,29

FSE

10.125,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

12.678,57

FSE

8.875,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

15.285,71

FSE

10.700,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/15

2019/04/14

Portugal

6.035,60

FSE

4.224,92

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/25

2019/06/24

Portugal

4.285,71

FSE

3.000,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2019/05/03

Portugal

4.092,86

FSE

2.865,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/28

2019/07/27

Portugal

4.092,86

FSE

2.865,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/22

2019/05/21

Portugal

13.571,43

FSE

9.500,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/02/27

Portugal

17.142,86

FSE

12.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

16.203,94

FSE

11.342,76

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

16.386,11

FSE

11.470,28

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/23

2019/04/22

Portugal

26.071,43

FSE

18.250,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

1.500,00

FSE

1.050,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2.989.114,94

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/06/01

2018/12/31

Portugal

380.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

382.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

88.880,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2.117.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

449.912,13

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2.050.087,87

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

711.120,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

1.520.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/12/01

2018/12/31

Portugal

110.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2.190.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2.200.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

09- A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma
estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de
regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

3.516.605,81

447.058,82

450.000,00

104.564,71

2.491.176,47

529.308,39

2.411.868,08

836.611,76

1.788.235,29

129.411,77

2.576.470,59

2.588.235,30

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-05-4230-FSE-000002

CENTRO-05-4842-FEDER-000001

CENTRO-05-4842-FEDER-000002

CENTRO-05-4842-FEDER-000003

CENTRO-05-4842-FEDER-000004

CENTRO-05-4842-FEDER-000005

CENTRO-05-4842-FEDER-000006

CENTRO-05-4842-FEDER-000007

CENTRO-05-4842-FEDER-000008

CENTRO-05-4842-FEDER-000011

CENTRO-05-4842-FEDER-000012

CENTRO-05-4842-FEDER-000013

CENTRO-05-4842-FEDER-000014

CENTRO-05-4842-FEDER-000015

CENTRO-05-4842-FEDER-000016

CENTRO-05-4842-FEDER-000017

CENTRO-05-4842-FEDER-000018

CENTRO-05-4842-FEDER-000019

CENTRO-05-4842-FEDER-000020

CENTRO-05-4842-FEDER-000021

CENTRO-05-4842-FEDER-000022

CENTRO-05-4842-FEDER-000023

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)

Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.

Extensão de Saúde de São Martinho da Cortiça

A operação prevê a execução da empreitada de reabilitação do rés-do-chão do edifício
da Antiga Escola Primária para instalação da Extensão de Saúde de São Martinho da
Cortiça, nos termos já descritos no campo referente à descrição da operação. Integra
ainda uma componente de investimento referente à aquisição de serviços para
elaboração dos projetos de espacialidades e outra referente à revisão de preços da já
referida empreitada.

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR (USF) DA
BENEDITA

A construção da USF da Benedita, para substituição do actual Centro de Saúde, em
avançado estado de degradação. O edifício será dotado das necessárias condições de
funcionamento e redes de infraestruturas básicas, gabinetes médicos, salas de
enfermagem e de tratamentos, instalações sanitárias separadas por sexo e adaptadas a
pessoas com mobilidade condicionada. Serão executados arranjos exteriores,
melhoramento de acessos e estacionamentos.

Aquisição de três Unidades Móveis de Saúde

A Comunidade Intermunicipal do Oeste, no âmbito da candidatura acima referenciada,
pretende adquirir três Unidades Móveis de Saúde para prestação de cuidados de saúde
nos concelhos inseridos na Comunidade Intermunicipal do Oeste, com vista a assegurar
uma maior acessibilidade e qualidade na prestação de saúde primária à população dos
respetivos Concelhos contribuindo para a redução de desigualdades e exclusão social.

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

Unidade de Saúde das Alhadas

O Município da Figueira da Foz, em articulação com a Administração Regional de Saúde
do Centro, tomou a decisão de proceder à construção da Unidade de Saúde das
Alhadas, equipamento que irá proporcionar uma melhor qualidade assistencial dos
Cuidados de Saúde Primários e de proximidade, colmatando as carências e as
disparidades regionais ao nível do território onde se insere, permitindo a junção de 3
unidades de saúde (Alhadas, Brenha e Maiorca).

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

Adaptação do Serviço de Urgência Pediátrica e a Urgência Ginecológica e Obstétrica do
Remodelação e Ampliação do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico
Centro Hospitalar de Caldas da Rainha, através da ampliação e remodelação do Serviço
da Unidade Hospitalar de Caldas da Rainha - CHOeste
de Urgência, com a aquisição de equipamentos e novas tecnologias de monitorização.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

MUNICÍPIO DE ARGANIL

MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE

Infraestruturas e Equipamentos de Saúde - Centro de Saúde de
Rossio ao Sul do Tejo

A operação consiste na construção de um edifício para a Unidade de Saúde Familiar de
Rossio ao Sul do Tejo, como objetivo de diminuir a população residente sem acesso a
cuidados de saúde primários no concelho de Abrantes, bem como melhorar as
condições de acolhimento de utentes e profissionais de saúde.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE
COIMBRA FRANCISCO GENTIL E.P.E.

Solução integrada de tratamentos de radioterapia

Aquisição de uma tecnologia inovadora de ultima geração que usando as mais
avançadas técnicas de intensidade modulada e de radioterapia guiada por imagem
permitirá tratar a quase totalidade de situações passíveis de ter a radioterapia externa
como abordagem terapêutica, permitindo uma distribuição de dose de radiação
altamente conformada aos volumes-alvo, poupando os tecidos vizinhos com uma
administração consistente, eficiente e fiável de dose

CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, E.P.E..

O PMQBRE tem como objectivo principal a melhoria dos cuidados prestados em
atividade cirúrgica, com a aquisição de equipamentos, para o bloco operatório, unidade
Projeto de Modernização e Qualificação do Bloco Operatório, da
de cuidados pós-anestésicos e central de esterilização, que permitam a garantia de
Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos e da Central de Esterilização
segurança aos utentes, o acesso em tempo útil e colocar ao dispor dos profissionais os
(PMQBRE)
avanços tecnológicos mais recentes do estado da arte, eficientes e de acordo com as
melhores práticas internacionais.

MUNICIPIO DE ABRANTES

Remodelação das instalações de hidroterapia e áreas
complementares do serviço de medicina física e de reabilitação

Remodelação das instalações de hidroterapia e áreas complementares do Serviço de
Medicina Física e Reabilitação do Centro Hospitalar de Leiria, EPE.

Fornecimento e Instalação de um equipamento de Tomografia
Computorizada (TC)

Fornecimento e instalação, no Serviço de Imagiologia, de um Equipamento de
Tomografia Computorizada (TC) multicorte de pelo menos 64 cortes com capacidade de
aquisição volumétrica avançada, destinada a executar exames do âmbito da radiologia
e neurorradiologia.

Remodelação do Bloco Operatório Central do Hospital Distrital da
Figueira da Foz, EPE

O projeto Remodelação do Bloco Operatório Central do Hospital Distrital da Figueira da
Foz, EPE consiste na remodelação integral das instalações para o Bloco Operatório
Central, criando um serviços autónomo, apto para a prestação ao melhor nível de
cuidados cirúrgicos e anestésicos especializados para cirurgia convencional e em
ambulatório, de substituição do Bloco Operatório, envolvendo componentes de obra e
de equipamento.

Extensão de Saúde de Lamas - Requalificação.

A operação “Extensão de Saúde de Lamas-Requalificação”, pretende promover um
equipamento de saúde, fundamental para a qualidade de vida da população e que
garanta condições físicas e operacionais aos profissionais de saúde.A operação
contribui para a colmatação das disparidades territoriais ainda existentes, em matéria
de acesso e da qualidade assistencial da rede pública de saúde, num quadro de
racionalização e reconfiguração de estruturas.

Construção da Unidade de Saúde de São João de Areias - Santa
Comba Dão

O projeto em apreço tem como finalidade a construção de uma unidade de saúde, com
o objetivo de albergar o Pólo assistencial de São João de Areias. A construção de um
novo edifício possibilitará a melhoria da qualidade e do desempenho assistencial na
prestação dos cuidados de saúde e, permitirá à Unidade de Saúde usufruir de condições
físicas até agora impossíveis de alcançar. (maior detalhe na memória descritiva anexa).

Infraestruturas e Equipamentos de Saúde – Centro de Saúde de
Sertã.

Requalificação exterior com substituição da cobertura reabilitação de fachadas e vãos
exteriores. Requalificação interior do edifício e da área de internamento desactivada,
com adaptação da zona da urgência e ligação à zona do Raio-X. Em resultado obteremos
menor consumo energético, um edifício mais eficiente e aumento da sua vida útil, mais
conforto para utentes e profissionais, melhor serviço de urgência para a região.

Remodelação da Unidade de Saúde da Granja do Ulmeiro

O projeto em apreço tem como finalidade a remodelação da Unidade de Saúde de
Granja do Ulmeiro. Em termos de rede de CSP, é um Pólo que pertence à UCSP de Soure
e abrange as freguesias de Granja do Ulmeiro, Alfarelos, Figueiró do Campo e Vila Nova
de Anços. O projeto contempla a requalificação da atual estrutura e a construção de um
novo módulo, que interligados permitirão à Unidade de Saúde da Granja do Ulmeiro
suprir várias lacunas funcionais.

Unidade Cuidados Paliativos no HABLO

A Operação “Unidade Cuidados Paliativos no HABLO” pretende implementar uma
Unidade de Cuidados Paliativos (UCP), no Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de
Oliveira (HABLO) do Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E. (CHL), colmatando uma grave
lacuna em todo o Distrito de Leiria, que não dispõe de qualquer cama de internamento
no âmbito dos cuidados paliativos.

Implementação de um programa de implantação percutânea da
válvula aórtica no CHUC, E.P.E

A EA é uma patologia degenerativa que, após o início dos sintomas, conduz à morte dos
doentes em um a dois anos, exceto se for tratada cirurgicamente. Recentemente surgiu
uma alternativa à cirurgia, a implantação percutânea duma prótese valvular. É esta
técnica que se quer implementar através da execução do presente investimento. Por
incapacidade financeira para o efetuar sozinho, o CHUC submete-o a financiamento
europeu, através deste Programa.

MUNICIPIO DO CADAVAL

Centro de Saúde do Cadaval - Unidade de Saúde Familiar

A operação consiste construção de um equipamento de saúde que permitirá substituir
as atuais instalações da UCSP Cadaval em dois locais e o Polo de Vermelha . A nova
unidade de saúde irá atender os 8.672 residentes na União de Freguesias de Cadaval e
Pêro Moniz, da União de Freguesias de Lamas e Cercal e da Freguesia de Vermelha, nos
termos do protocolo assinado entre a ARSLVT e a Câmara Municipal de Cadaval, em 14
de setembro de 2016.

CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DA
REGIÃO CENTRO - ROVISCO PAIS

A abordagem de expansão segue os princípios orientadores fundamentais do CMRRC-RP
em dar resposta diferenciada e atempada às necessidades decorrentes da procura de
Expansão da Capacidade do Centro de Medicina de Reabilitação da cuidados de Medicina Física e de Reabilitação com disponibilidade de internamento,
Região Centro - Rovisco Pais
para doentes com graves compromissos funcionais decorrentes de acidentes ou
doenças graves, assistidos inicialmente nas unidades hospitalares de agudos da Região
Centro.

CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E.P.E.

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ E.P.E.

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO

ULS DE CASTELO BRANCO, E.P.E

MUNICÍPIO DE SOURE

CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE
COIMBRA, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE
COIMBRA, E.P.E.

Ampliação e Remodelação do Serviço de Urgência do Polo
Hospitais da Universidade de Coimbra do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, E.P.E

As instalações do SU-A, no polo HUC, têm vindo a revelar-se desadequadas, ineficientes
e exíguas, fruto quer das alterações entretanto ocorridas no CHUC, quer das novas
atividades e requisitos de uma urgência polivalente. É imperioso realizar obras de
ampliação e de remodelação, que a instituição não tem capacidade financeira para
assumir sozinha, propondo-se pois apresentar esta candidatura a cofinanciamento
europeu, através do POR Centro 2020.

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E.
(CHBV, E.P.E.)

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO AMBULATÓRIO E
SUBSTITUIÇÃO DAS COBERTURAS EM FIBROCIMENTO DO
HOSPITAL INFANTE D. PEDRO - AVEIRO

As coberturas de fibrocimento do CHBV apresentam avançado estado de degradação
pelo que a sua remoção é um imperativo de saúde pública. Aproveitando esta
intervenção de qualificação da rede de saúde, a pretende-se construir quinze gabinetes
de consulta que permitirão reforçar a diferenciação e complementaridade de serviços
com diminuição dos TMRG de modo a cumprir as recomendações em vigor.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

29.576.217,00

120.000,00

1.500.000,00

180.000,00

605.011,41

1.794.117,65

341.882,09

4.617.358,50

900.000,00

948.796,92

604.086,05

2.767.500,00

150.000,00

350.000,00

626.642,63

370.000,00

184.500,00

738.000,00

592.000,00

2.460.000,00

3.075.000,00

437.479,27

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

25.139.784,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/02/20

2016/12/31

Portugal

102.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

1.275.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

153.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/06/01

2017/06/30

Portugal

514.259,70

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/04/04

2017/08/31

Portugal

1.525.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/02/05

2019/03/31

Portugal

290.599,78

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

3.924.754,73

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/12/01

2017/06/30

Portugal

765.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/09/30

2018/12/31

Portugal

806.477,38

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/11/01

2018/12/31

Portugal

513.473,14

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

2.352.375,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/08/22

2018/12/31

Portugal

127.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/10/14

2017/10/31

Portugal

297.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

532.646,24

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/09/01

2018/05/31

Portugal

314.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/07/22

2018/06/30

Portugal

156.825,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

627.300,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/09/30

2017/12/31

Portugal

503.200,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/07/27

2018/03/31

Portugal

2.091.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

2.613.750,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

371.857,38

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/08/01

2018/08/01

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-05-4842-FEDER-000024

CENTRO-05-4842-FEDER-000025

CENTRO-05-4842-FEDER-000026

CENTRO-05-4842-FEDER-000027

CENTRO-05-4842-FEDER-000028

CENTRO-05-4842-FEDER-000030

CENTRO-05-4842-FEDER-000031

CENTRO-05-4842-FEDER-000032

CENTRO-05-4842-FEDER-000033

CENTRO-05-4842-FEDER-000035

CENTRO-05-4842-FEDER-000036

CENTRO-05-4842-FEDER-000037

CENTRO-05-4842-FEDER-000039

CENTRO-05-4842-FEDER-000040

CENTRO-05-4842-FEDER-000041

CENTRO-05-4842-FEDER-000042

CENTRO-05-4842-FEDER-000043

CENTRO-05-4842-FEDER-000045

CENTRO-06-1406-FEDER-000001

CENTRO-06-1406-FEDER-000002

CENTRO-06-1406-FEDER-000003

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

5-Fortalecer a Coesão Social e
Territorial (APROXIMAR e
CONVERGIR)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

6-Afirmar a Sustentabilidade dos
Recursos (SUSTENTAR)

6-Afirmar a Sustentabilidade dos
Recursos (SUSTENTAR)

6-Afirmar a Sustentabilidade dos
Recursos (SUSTENTAR)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E.
(CHBV, E.P.E.)

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

MUNICÍPIO DE VISEU

CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE (CHTV,
E.P.E.)

ULS DE CASTELO BRANCO, E.P.E

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E

MUNICÍPIO DE TONDELA

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

MUNICÍPIO DA NAZARÉ

MUNICÍPIO DA MURTOSA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

REQUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA BASICA E MCDT DO
HOSPITAL CONDE SUCENA - ÁGUEDA

O SUB de Águeda apresenta constrangimentos estruturais, de salubridade, de circuitos
de pessoas, bens e serviços, não permitindo atendimento diferenciado entre crianças e
adultos, fluxo de doentes aos MCDT deficitário. Deste modo é vital a requalificação da
SUB para cumprimento das normativas legais com vista à criação de condições de
qualidade e segurança dos doentes na prestação de cuidados, melhorando a eficiência
do seu funcionamento.

Unidades Móveis para Cuidados de Saúde na Comunidade

A operação refere-se à aquisição de treze viaturas ligeiras e elétricas, adaptadas para
cuidados de saúde junto da comunidade da Região do Médio Tejo, visando contribuir
para satisfação das necessidades ao nível dos serviços de saúde da população da região
do Médio Tejo.

UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR Casa das Bocas

Esta operação pretende promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer
tipo de discriminação no acesso aos cuidados de saúde. Dotará o concelho de Viseu com
um espaço físico capaz de albergar Unidades de Saúde Familiar já existentes a funcionar
em espaços com dimensões exíguas. Contribuirá para o desenvolvimento nacional,
regional e local e para a redução das desigualdades na saúde através de melhorias no
acesso aos cuidados de saúde.

Alargamento e Remodelação das Instalações da Urgência
Polivalente do CHTV

Adaptação do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico da Unidade Hospitalar de TondelaViseu, através da ampliação e remodelação do Serviço de Urgência, com a aquisição de
equipamentos e novas tecnologias de monitorização que assegure a qualidade e
segurança das boas práticas clínicas, potenciando produtividades mais elevadas.

Remodelação e ampliação do Hospital Amato Lusitano

Ampliação/Construção de diversas áreas necessárias ao correto funcionamento do HAL.
Requalificação de zonas que necessitam de melhorar a sua eficiência de modo a
atingirem um correto funcionamento. Apetrechamento dos serviços/especialidades
intervencionadas. Em resultado obteremos uma elevação dos cuidados de saúde
prestados por esta instituição e serão diminuídas as desigualdades no acesso a cuidados
de saúde de qualidade.

Requalificação da Extensão de Saúde de São Romão

O investimento no Projeto de Requalificação da Extensão de Saúde de São Romão visa
remodelar as atuais instalações e dotar as mesmas de condições físicas e técnicas
necessárias a uma prestação de cuidados de qualidade. Tem como componentes de
investimento a empreitada de requalificação do edifício e aquisição de equipamento
médico, administrativo e informático. O investimento total previsto é de 164.209,70 €.

Reabilitação da Unidade de Saúde em Campo de Besteiros

A operação é composta por uma componente, a Reabilitação Ampliação da U Saúde de
Campo de Besteiros. A intervenção refere-se á reabilitação e ampliação do espaço
existente, incorporando uma sala de colheitas, sala de amamentação e fraldário sala de
reuniões/biblioteca e ampliação de gabinete médico. A reabilitação prevê intervenção
ao nível revestimentos exteriores e interiores, águas e esgotos, AVAC, Instalações
elétricas e Risco de Incêndio

Requalificação da Unidade de Cuidados de Saúde de São Mamede
da Ventosa

A requalificação da Unidade de Cuidados de Saúde de São Mamede da Ventosa integrase na modernização e consolidação dos serviços de saúde e de proximidade,
melhorando a oferta, a qualidade e o acesso e reduzindo as desigualdades ao nível da
capacidade assistencial na rede pública de cuidados primários. Esta intervenção
possibilitará a obtenção de melhores níveis de saúde da população, numa lógica de
racionalização e maximização do investimento.

Nova Unidade de Saúde da Nazaré

Esta operação visa a construção da nova Unidade de Saúde da Nazaré, para substituição
das instalações atuais da USF Nazareth e USF Global, URAP, UCC e USP. A nova unidade
terá capacidade máxima para uma população de 22800 utentes. Esta operação tem
enquadramento nas tipologias de investimentos previstas no Aviso Centro-42-2016-01
e contribui para o alcance dos indicadores de realização e resultado do POR Centro.

Construção do Centro de Saúde da Murtosa

Construção de um Centro de Saúde composto por três unidades funcionais: unidade de
saúde familiar (USF), unidade de saúde Pública (USP) e unidade de cuidados na
comunidade (UCC) e também por uma área afeta a recursos assistenciais partilhados
(URAP).

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E
Remodelação da Unidade de Saúde de Peniche
VALE DO TEJO, I.P.

A operação visa a remodelação de um equipamento de saúde para permitir a instalação
de duas unidades de saúde familiar e que abrangerá um total de 20 000 utentes do
Concelho de Peniche, por forma a responder às necessidades das populações no âmbito
dos cuidados de saúde primários.Prevê-se a obtenção de ganhos em saúde, através do
reforço da proximidade e da melhoria assistencial deste universo de utentes.

Saude de Proximidade - Reabilitação da Extensão do Centro de
Saude de Cabanas de Viriato

A presente candidatura, inserida na estraégia de Saúde de Proximidade, visa dotar a
Unidade de Saúde Familiar de Cabanas de Viriato de condições ideais para prestação de
cuidados de saúde primários a todos os utentes inscritos, através da qualificação e
consolidação do equipamento de saúde da rede, dotando-o de meios físicos,
tecnológicos e humanos satisfatórios para uma resposta de qualidade nos serviços
prestados.

Remodelação do Centro de Saúde de Pedrógão Grande

A presente operação refere-se à remodelação do Centro de Saúde de Pedrógão Grande.
As instalações atuais consideram-se desadequadas e apresentam um elevado estado de
degradação, não possuindo condições mínimas de conforto para utentes e profissionais.
Deste modo, a presente operação irá permitir a promoção de uma resposta de
qualidade nos cuidados prestados e a redução das desigualdades no acesso a cuidados
de saúde no concelho.

Requalificação do Centro de Saúde de Penamacor

Requalificação do Centro de Saúde de Penamacor com especial ênfase para o interior
do edifício de modo a conferir uma maior usabilidade e capacidade no que à prestação
de serviços diz respeito.

Construção de uma Unidade de Saúde em Cortes

A operação tem como objetivo a construção e apetrechamento da Unidade de Saúde de
Cortes. O investimento em causa potencializa melhorias na qualidade dos cuidados
prestados aos utentes, incrementa a equidade e a segurança clínica e melhora o
conforto e a comodidade no atendimento. Implicando também novos equipamentos,
fomentará maior satisfação dos profissionais e a melhoria no seu desempenho. Inclui
ainda arranjos exteriores e acessos viários.

Construção de uma Unidade de Saúde de Monte Real - Carvide

A operação tem como objetivo a construção e apetrechamento da Unidade de Saúde de
Monte Real-Carvide. O investimento potencializa melhorias na qualidade dos cuidados
de saúde prestados, incrementa a equidade e a segurança clínica e melhora o conforto e
a comodidade no atendimento. Implicando também novos equipamentos, fomentará
maior satisfação dos profissionais e a melhoria no seu desempenho. Inclui ainda
arranjos exteriores e acessos viários.

Remodelação da Unidade de Saúde de Ervedal da Beira

A presente operação contempla a criação de um imóvel e a sua adaptação à função de
Unidade de Saúde, destinada a servir as populações da União das Freguesias de Ervedal
e Vila Franca da Beira.

MUNICÍPIO DE OVAR

Unidade de Saúde de Válega

A operação destina-se à construção de uma nova Unidade de Saúde, localizada em
Válega, a USF de Válega,permitindo assim, promover a inclusão social e combater a
pobreza e qualquer tipo de discriminação, particularmente no acesso aos cuidados de
saúde.

CIMRL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
REGIÃO DE LEIRIA

O Plano deAcção de Mobilidade Urbana Sustentável definirá a estratégia global de
intervenção em matéria de planeamento e gestão da mobilidade e transportes,
Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável definido ao nível definindo um conjunto de ações e medidas que visem responder aos problemas
de NUTS III - Região de Leiria
diagnosticados. O PAMUS, será composto (i) Caracterização e Diagnóstico, (ii)
Construção de Cenários, Objectivos e Definição da estratégia; (iii) Formulação e
Avaliação de propostas; (iv) Programa de Ação do PAMUS.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E
SERRA DA ESTRELA

O PAMUS-BSE será composto por uma caracterização e diagnóstico do território,
identificação de cenários, objetivos e estratégia global para a mobilidade do território.
Plano de ação de mobilidade urbana sustentável das Beiras e Serra As propostas e ações serão estruturadas, com particular destaque para a identificação
da Estrela (PAMUS-BSE)
de responsabilidades e fontes de financiamento. O PAMUS-BSE será monitorizado e
acompanhado, sendo a participação pública uma garantia da adesão dos agentes locais
ao plano.

MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL

MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

MUNICIPIO DE PENAMACOR

MUNICÍPIO DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra

A operação consiste na elaboração de um PAMUS ao nível da NUTS III Região de
Coimbra. Contemplará uma estratégia de baixo teor de carbono focada na promoção da
mobilidade urbana multimodal e sustentável, visando reduzir emissões de gases com
efeito de estufa e intensidade energética. O PAMUS terá quatro fases, será
monitorizado baseado em indicadores e avaliada a sua implementação, envolvendo a
comunidade de uma forma participada e interventora.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

615.000,00

335.117,91

1.627.867,02

1.574.618,35

3.788.400,00

144.811,67

170.000,00

675.920,11

1.118.000,00

1.043.000,00

1.117.999,99

150.000,00

300.000,00

400.000,00

369.000,00

450.000,00

260.000,00

909.197,03

91.020,00

91.635,00

153.848,40

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

522.750,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/06/01

2018/07/31

Portugal

284.850,22

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/07/15

2017/12/31

Portugal

1.383.686,97

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/02/11

2019/01/31

Portugal

1.338.425,60

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/10/12

2018/12/31

Portugal

3.220.140,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/06/01

2019/03/31

Portugal

123.089,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/04/01

2017/07/31

Portugal

144.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2018/01/15

2018/11/14

Portugal

574.532,09

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

950.300,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

886.550,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/08/12

2018/10/31

Portugal

950.300,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/12/05

2018/04/02

Portugal

127.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/10/28

2018/03/31

Portugal

255.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/03/01

2018/03/31

Portugal

340.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/04/01

2019/04/01

Portugal

313.650,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/03/04

2018/03/04

Portugal

382.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/03/04

2018/03/04

Portugal

221.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/04/01

2017/12/31

Portugal

772.817,48

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/10/30

2017/12/30

Portugal

77.367,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/11/02

2016/06/30

Portugal

77.889,75

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/01

2016/06/30

Portugal

130.771,14

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/03/02

2016/06/30

Portugal

201

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-06-1406-FEDER-000004

CENTRO-06-1406-FEDER-000005

CENTRO-06-1406-FEDER-000006

CENTRO-06-1406-FEDER-000007

CENTRO-07-2114-FEDER-000001

CENTRO-07-2114-FEDER-000003

CENTRO-07-2114-FEDER-000004

CENTRO-07-2114-FEDER-000005

CENTRO-07-2114-FEDER-000006

CENTRO-07-2114-FEDER-000007

CENTRO-07-2114-FEDER-000008

CENTRO-07-2114-FEDER-000010

CENTRO-07-2114-FEDER-000011

CENTRO-07-2114-FEDER-000012

CENTRO-07-2114-FEDER-000013

CENTRO-07-2114-FEDER-000014

CENTRO-07-2114-FEDER-000015

CENTRO-07-2114-FEDER-000017

CENTRO-07-2114-FEDER-000018

CENTRO-07-2114-FEDER-000019

CENTRO-07-2114-FEDER-000020

CENTRO-07-2114-FEDER-000021

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

6-Afirmar a Sustentabilidade dos
Recursos (SUSTENTAR)

6-Afirmar a Sustentabilidade dos
Recursos (SUSTENTAR)

6-Afirmar a Sustentabilidade dos
Recursos (SUSTENTAR)

6-Afirmar a Sustentabilidade dos
Recursos (SUSTENTAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

O PAMUS da OesteCIM visa definir a estratégia global de mobilidade para a região
Oeste, e será desenvolvido em 4 fases, tal como definido no convite para apresentação
de candidaturas, a saber: Fase I-Caracterização e Diagnóstico; Fase II-Identificação de
Cenários, Objetivos e Definição da Estratégia; Fase III-Formulação e Avaliação de
Propostas; e Fase IV-Programa de Ação do PAMUS NUT III. Será devidamente
acompanhado, participado e monitorizado.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

67.957,50

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/08/26

2016/06/30

Portugal

160.000,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/02/16

2017/03/31

Portugal

49.987,97

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/01/16

2016/06/30

Portugal

2015/08/03

2016/06/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

85%

O Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Região Viseu Dão Lafões,
estruturado em 4 fases: fase 1 - Caracterização e diagnóstico, fase 2 - Cenários
Elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da prospetivos, fase 3 - Proposta do Plano e fase 4 - Programa de Ação, resultará numa
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES
Região Viseu Dão Lafões
matriz de linhas estratégicas orientadoras, acompanha por um modelo de governança e
monitorização assente em indicadores de resultado e caracterização devidamente
orientados para esta temática.

85%

PAMUS MT / PIMT MT - Plano Intermunicipal de Mobilidade e
Transportes do Médio Tejo

A operação enquadra os trabalhos de elaboração e divulgação do PAMUS / PIMT MT
(Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes do Médio Tejo), realizados de acordo
com as orientações comunitárias e nacionais para planos desta natureza, com
enquadramento na EIDT 2014-2020 do Médio Tejo, nas políticas e instrumentos de
gestão territorial em vigor, e articulação com os PEDU – Planos Estratégicos de
Desenvolvimento Urbano.

Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Beira Baixa

Com a presente operação, a CIMBB pretende assegurar o financiamento necessário de
apoio à elaboração do PAMUS_BB. Pretende ainda implementar algumas ações de
promoção do Plano. A elaboração do PAMUS, irá respeitar os prazos previstos no
aviso/convite, bem como a estrutura definida no anexo. Os valores envolvidos na
presente operação são de 94.117,64€, correspondentes a um apoio FEDER de 80.000€.

70.233,00

FEDER

59.698,05

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

Conservação e Restauro do Teto da Igreja de São Pedro

O projeto visa a conservação e restauro do teto da Igreja de S. Pedro, que por
apresentar sinais de elevado risco de queda de elementos, procedeu-se em 2015 à sua
desmontagem e encerramento da Igreja. O teto é constituído por 35 caixotões de
madeira com uma área de 210m2. A operação inclui a empreitada de conservação e
restauro e a aquisição de um painel informativo, com duração prevista de 11 meses e
um custo de 142.089,55€.

142.089,55

FEDER

120.776,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/11/14

2017/12/31

Portugal

Valorização, conservação e reabilitação das Termas Romanas de
São Pedro do Sul

A operação visa a intervenção no edificado, com ações de valorização do existente e
criação de novos espaços de interpretação do local e espaços de exposição. Para
execução dessa intervenção temos as componentes de estudos, pareceres, projetos e
consultorias; assisência técnica; edifícios (com arquitetura, as especialidades e a
arqueologia); construções diversas, para o centro interpretativo das Termas e a
componente da revisão de preços.

1.895.544,20

FEDER

1.611.212,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/06/01

2019/03/31

Portugal

Castelo de Montemor-o-Velho – Acessibilidades, conservação e
restauro do imóvel

A operação “Castelo de Montemor-o-Velho–Acessibilidades, conservação e restauro do
imóvel” visa proceder à conservação e reparação do Castelo de Montemor-o-Velho, em
particular no seu acesso interior e na sua envolvente sul, actualmente degradados e que
colocam em risco a própria sustentabilidade da barbacã.Para além da conservação e
reparação propriamente dita pretende-se contribuir para a valorização turística e
dinamização cultural do Castelo.

500.000,00

FEDER

425.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/06/01

2019/03/29

Portugal

Igreja do Convento de S.Francisco

A requalificação da Igreja do Convento de S. Francisco devolve à comunidade, para sua
fruição, um belo exemplar da arquitetura conventual . Integrada no circuito turístico da
margem esquerda do rio mondego, tratando-se de um novo ponto de interesse que
enriquece a oferta cultural de Coimbra.

500.000,00

FEDER

425.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/08/27

2017/06/30

Portugal

Igreja Paroquial de Figueiró dos Vinhos

Intervenção na Igreja Paroquial de Figueiró dos Vinhos, em trabalhos de reabilitação,
conservação e restauro do património, visando a valorização deste imóvel, parte
integrante do património cultural da região, atrativo na captação de visitantes e turistas
associados ao turismo cultural, potenciando assim esta vertente por via da
complementaridade com uma estratégia global de marketing, em estreita colaboração
com diversos agentes regionais

300.000,00

FEDER

255.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/01

2018/10/31

Portugal

Rede de oferta turística em espaços naturais - Valorização dos
corredores de Património Natural da Região de Coimbra

A candidatura propõe o desenvolvimento de um conjunto de corredores de visitação e
valorização do património natural, incluindo todos os meios e suportes informativos
relacionados com os recursos naturais a preservar, dinamizar e valorizar, bem como as
formas de comunicação e ativação do projeto, tendo em vista a sua plena utilização e
divulgação como forma de reforço do potencial e atratividade turística do projeto e da
região.

750.000,00

FEDER

637.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/11/15

2018/11/15

Portugal

Operação Promoção e Comunicação Turística

A operação concretiza uma estratégia orientada para a presença da marca Turismo do
Centro nas plataformas digitais; inclui ações de promoção e comunicação dos territórios
e dos produtos turísticos integrados e regionais, a organização e a qualificação da
oferta; promove, ainda, a criação de um observatório turístico regional, e a realização
de ações de capacitação dos agentes públicos e privados que atuam na cadeia de valor
turística.

3.920.693,95

FEDER

3.332.589,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES Rede Cultural Viseu Dão Lafões

A operação pretende criar uma rede de programação cultural assente em eventos
associados ao património, à cultura e a bens culturais, abarcando os 14 municípios que
integram a CIM Viseu Dão Lafões. As ações consubstanciam-se nas propostas artísticas
das estruturas profissionais da Plataforma Cultural, nos eventos resultantes da
Convocatória Aberta e numa ação de Comunicação transversal e consertada, com vista
a aumentar a atratividade da Região.

1.188.516,00

FEDER

713.109,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E
SERRA DA ESTRELA

Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela

O projeto “Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela” consiste no lançamento de
um programa de animação de cidades e vilas que, calendarizado em rede com todos os
municípios constituintes da sub-região e garantindo a integração de serviços e funções
entre as entidades envolvidas, promoverá a visitação do território e a promoção da sua
identidade, da sua comunidade e da sua cultura de forma sistemática.

1.304.121,00

FEDER

782.472,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

5 Municípios. 5 Culturas. 5 Sentidos.

A operação procura desenvolver programa cultural em rede entre cinco municípios da
região Centro que se notabilizam em matéria cultural e promoção da identidade
territorial. Procura-se com este programa cultural integrado não só a partilha de
saberes e experiências entre municípios no que diz respeito à promoção da cultura
como também o reforço da visibilidade e diferenciação da identidade cultural e
territorial de cada município.

523.321,09

FEDER

313.992,66

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/01

2020/02/29

Portugal

Beira Baixa Cultural

O projeto “Beira Baixa Cultural” consiste no lançamento de um programa de animação
de cidades e vilas da Beira Baixa que, calendarizado em rede com todos os municípios
constituintes da sub-região e garantindo a integração de serviços e funções entre as
entidades envolvidas, irá potenciar a visitação ao território, a promoção da sua
identidade, da sua comunidade e da sua cultura de forma conjunta e mais forte.

631.144,49

FEDER

378.686,69

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/01

2020/02/29

Portugal

Programação Cultural em Rede da Região de Aveiro

Projecto de valorização do património cultural através de uma oferta cultural
diversificada e que operacionalizada em rede contribui para o aumento do número de
turistas e sua estada média, assim como para afirmar a região como destino turístico de
excelência. Sobre os elementos identitários da Região, criam-se roteiros afectivos que
ganham expressão através de diversas abordagens artísticas e agentes de âmbito
nacional e internacional.

725.237,43

FEDER

435.142,46

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/01

2019/10/31

Portugal

O.P.(us) - Ópera no Património

O O.P.(us) visa a realização de um conjunto de eventos de cariz operático associados ao
património e aos bens culturais dos territórios de Leiria, Batalha, Viseu, Pinhel, V. N. de
Foz Côa e Coimbra, atendendo ao vasto e rico património cultural existente na região
como uma força do domínio diferenciador do turismo regional. Contempla ainda a
realização de concertos pedagógicos para o público escolar, contribuindo para criação
de novos públicos.

742.104,36

FEDER

445.262,62

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

Médio Tejo - Projeto Caminhos

CAMINHOS aposta na qualificação do tecido cultural existente e numa estratégia de
cooperação, firmada em base territorial, com vista à valorização partilhada de recursos,
potencialidades e conhecimento, que permitam melhorar a oferta cultural da região e
promover o Médio Tejo no âmbito do turismo cultural, a partir de dois pontos centrais:
a qualidade e singularidade dos recursos e a acessibilidade do território.

995.120,53

FEDER

597.072,32

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2019/12/31

Portugal

CIMRL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
REGIÃO DE LEIRIA

Região de Leiria - Rede Cultural

Trata-se de uma parceria entre a CIMRL enquanto líder e os 10 municípios que a
compõe com o objetivo de criar uma oferta de programação em rede para a Região de
Leiria (música, dança, teatro, magia,…). Prevê a aquisição de serviços e deslocações e
estadia com artistas e técnicos, montagem e desmontagem de eventos, aluguer de
equipamentos, serviços com programador comum e despesas de
divulgação/publicidade e promoção, no montante de 999.000,00€.

891.607,50

FEDER

534.964,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2019/12/30

Portugal

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

A dinamização e programação cultural e artística incidirá na aposta continuada e
inovadora de abordagens territorializadas, que tenham paralelo com a temática do mar
Territórios com história: o mar, a pesca e as comunidades e pesca. Propõe-se, com este projeto, incentivar o envolvimento e a apropriação das
programação cultural em rede dos municípios de Ílhavo, Peniche e
comunidades locais de um património cultural que é também coletivo. A ambição é
Murtosa
tornar Ílhavo-Peniche- Murtosa um centro vivo da dimensão cultural que o Mar e as
Pescas representam.

384.067,08

FEDER

230.440,24

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/01

2020/04/30

Portugal

OUTROS CENTROS – um projeto de cooperação cultural integrada

É um projeto de cooperação cultural integrada que aposta numa abordagem
contemporânea do património, relacionando as práticas mais inovadoras no campo das
marionetas e formas animadas com a fruição e divulgação de espaços patrimoniais. A
iniciativa central é o festival MANOBRAS, que inclui produções nacionais e
internacionais, de várias linguagens e técnicas artísticas, apela a uma diversidade de
públicos e aposta nos projetos de território.

790.879,89

FEDER

474.527,94

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

MONDEGO' rede cultural

O projeto, integrado pelos Municípios Nelas, Fornos de Algodres, Gouveia e Mangualde
pretende promover a programação cultural em rede para dinamização, promoção e
desenvolvimento do património cultural deste território, potenciando-o enquanto
destino turístico de excelência.

355.273,30

FEDER

213.163,98

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

MUNICÍPIO DE COIMBRA

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO DE
PORTUGAL

MUNICIPIO DE IDANHA-A-NOVA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA
(CIMBB)

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
AVEIRO

MUNICÍPIO DE LEIRIA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

ARTEMREDE - TEATROS ASSOCIADOS

MUNICÍPIO DE NELAS

188.235,30

58.809,38

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA
(CIMBB)

79.950,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da OesteCIM

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

FEDER

FEDER

202

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-07-2114-FEDER-000022

CENTRO-07-2114-FEDER-000023

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Artéria

A operação ARTÉRIA cria uma rede de programação cultural assente em eventos
associados ao património, à cultura e a bens culturais e que abarca 8 concelhos da
região Centro. As ações integram: Comunicação Transversal, Programação em Rede
(Laboratórios de Ideias, Residências Artísticas, Ensaios, Visitas Guiadas, Estreias,
Itinerância, Acolhimentos) e Coordenação da Rede. Aumentando o impacto da imagem
da Região e a sua atratividade.

631.684,93

FEDER

379.010,96

Evocação do Legado de ANTÓNIO FRAGOSO

A candidatura envolve eventos com programação diferenciada para um período igual ou
superior a dois dias consecutivos, num mesmo território. Realizar-se-ão 100 eventos no
País e 6 no estrangeiro. Um acontecimento cultural com esta importância e dimensão,
jamais se realizou em Portugal e com estas Comemorações não só se prova que António
Fragoso está “vivo”, como também se deve considerar como um compositor IMORTAL”.

131.992,50

FEDER

COIMBRA REGIÃO DE CULTURA

A operação COIMBRA REGIÃO DE CULTURA, que envolve os dezanove municípios da
Região de Coimbra, atuará sobre o sistema cultural da Região, valorizará os recursos
patrimoniais e culturais através de um programa e comunicação integrado que gerará
uma oferta inovadora assente na qualificação da experiência turística e de visitação dos
espaços patrimoniais, permitindo o aumento do número de visitantes e de dormidas.

1.350.599,25

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO "O TEATRÃO"

ASSOCIAÇÃO ANTÓNIO FRAGOSO

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

CENTRO-07-2114-FEDER-000026

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICIPIO DE PENAMACOR

REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO / FORTALEZA DE PENAMACOR

A intervenção a que diz respeito o presente projeto envolve uma área aproximada de
9.810 m2, incluindo vários espaços públicos e elementos construídos de elevada
relevância no contexto histórico da vila. Este conjunto encontra-se classificado como
Monumento Nacional de acordo com o Decreto nº 14/2013 de 24 de Junho.

CENTRO-07-2114-FEDER-000027

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICIPIO DE OUREM

Reabilitação do Castelo e do Paço do Conde

Promover a conservação e valorização do Castelo e Paço do Conde de Ourém
atendendo ao seu elevado potencial interesse turístico ao nível local, regional e
nacional.

CENTRO-07-2114-FEDER-000024

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

Nome da Operação | Operation Name

CENTRO-07-2114-FEDER-000028

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA

Torre e Fonte Ameada

CENTRO-07-2114-FEDER-000030

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Igreja e Claustro do Palácio de São Marcos – Recuperação das
Coberturas e Fachadas

Com as intervenções na Torre e Fonte Ameada pretende-se a valorização dos dois
monumentos nacionais e da lógica a desenho urbano do Largo dos Monumentos, Estas
valorizações serão concretizadas pela reabilitação das utilizações e funções dos dois
monumentos e a estruturação do espaço urbano será efetuado pela adoção de
plataformas adjacentes aos monumentos que se articularão para conferir lógica e
desenho ao vasto Largo.
Os trabalhos a promover no âmbito desta intervenção podem ser sumarizados num
conjunto de ações a executar e que se descrevem na memória descritiva da presente
candidatura.
A operação qualifica e sinaliza uma rede de percursos pedestres em áreas classificadas,
em Viseu Dão Lafões, com vista à conservação, proteção, promoção e valorização
turística do seu Património Natural. As ações consistem: num estudo prévio para
definição da intervenção, num projeto de execução, na produção de conteúdos e
materiais informativos e na aquisição e instalação de sinalética e painéis informativos e
interpretativos.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

79.195,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/01/24

2018/12/31

Portugal

FEDER

810.359,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

369.238,08

FEDER

313.852,37

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/03/15

2018/06/30

Portugal

600.000,00

FEDER

510.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/04/01

2018/12/31

Portugal

113.619,34

FEDER

96.576,44

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/02

2017/12/15

Portugal

400.000,00

FEDER

340.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/02/15

2018/02/15

Portugal

110.588,24

FEDER

94.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/31

2017/12/31

Portugal

250.000,00

FEDER

212.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/08/30

2018/06/30

Portugal

CENTRO-07-2114-FEDER-000031

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES Sinalização Turística de Viseu Dão Lafões

CENTRO-07-2114-FEDER-000032

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICIPIO DA LOUSÃ

Reabilitação e Acessibilização do Castelo da Lousã e Àrea
Conservação, protecção, promoção e desenvolvimento do património cultural
Envolvente (Inscrita no PDCT com a designação Castelo da Lousã - integrando um conjunto de soluções de arquitectura que respondam aos
Reabilitação e Circuito de Visita)
constrangimentos encontrados a nível de acessibilidades e segurança dos visitantes.

CENTRO-07-2114-FEDER-000034

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICIPIO DE ABRANTES

Património Cultural - Intervenções em Monumentos Nacionais Valorização da Igreja de São Vicente

A operação consiste genericamente em melhorar o grau de conservação da Igreja de
São Vicente através da Beneficiação exterior da Igreja de São Vicente e a conservação e
restauro de retábulos do interior.

500.000,00

FEDER

425.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/31

2018/12/31

Portugal

Grande Rota da Ria de Aveiro

Este projeto consiste na criação da Grande Rota da Ria de Aveiro, com características
multimodais, nomeadamente, pedestre, ciclável e náutica, baseada na RFCN. Terá cerca
de 300 km, divididos por 11 etapas, englobando todos os Municípios que integram a
CIRA. O projeto permitirá capitalizar a Ria de Aveiro enquanto destino por excelência
para a prática de Turismo de Natureza através da estruturação da oferta turística neste
segmento.

564.000,00

FEDER

479.400,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

Conservação de espaços da Vila de Óbidos

A operação permite recuperar património cultural da Vila de Óbidos que se encontra
com um elevado risco de degradação e valorizá-lo turisticamente de modo a aumentar
o turismo cultural (Arquitectónico, Militar, Religioso), aumentar o emprego e a riqueza,
atrair cada vez mais visitantes, captar novos públicos, dinamizar os equipamentos
culturais existentes.

1.000.000,00

FEDER

850.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/12/30

2018/12/30

Portugal

Rotas e Percursos no Médio Tejo

A operação que se candidata tem como objetivo a criação de Rotas e Percursos do
Médio Tejo que permitam a valorização e qualificação do capital associado aos recursos
e património natural do Médio Tejo que possuem o mais forte caráter identitário deste
território, nomeadamente a Serra de Aire e Candeeiros e os Rios (Tejo e Zêzere).

874.112,77

FEDER

742.995,85

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/05/06

2019/05/06

Portugal

Conservação e reabilitação da Sinagoga de Tomar

Dignifica-se o espaço sagrado da Sinagoga restaurando todos os elementos construtivos
e dotando-o, no espaço adjacente, de uma nova funcionalidade para exposição onde
será criado um novo passadiço ligeiro para visitação das ruínas arqueológicas e um
espaço polivalente, de maior amplitude e com dimensão para receber grupos. O
logradouro será reformulado e requalificado. Os elementos arquitetonicamente
dissonantes serão removidos.

250.000,00

FEDER

212.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/07/30

2018/04/30

Portugal

Castro do Zambujal – Projeto de Valorização

O projeto de valorização do Castro do Zambujal insere-se nos investimentos de
conservação, proteção, e promoção do património cultural, permitindo a fruição do
sítio arqueológico por parte do público em geral, melhorando a acessibilidade, a
circulação interna e disponibilizando novos e modernos meios de interpretação, com a
preocupação de tornar o conhecimento sobre a sua génese e a evolução histórica
disponível e compreensível por todos.

350.000,00

FEDER

297.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/05/02

2017/12/31

Portugal

Convento de Santa Cruz do Bussaco

Esta operação consiste na recuperação do Convento de santa Cruz do Bussaco, e tem
como objetivo a conservação, a proteção, a promoção e a valorização daquele
património cultural, por forma a valorizar um produto turístico de qualidade, inserido
na lista dos bens culturais e naturais portugueses elegíveis ao património mundial da
UNESCO, contribuindo assim para a afirmação da região como destino turístico de
excelência

545.900,00

FEDER

464.015,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/05/02

2018/12/31

Portugal

Capelas e Ermidas da Mata do Bussaco

Esta operação consiste na recuperação das capelas e ermidas da mata do Bussaco e
tem como objetivo a conservação, a proteção, a promoção e a valorização daquele
património cultural, por forma a valorizar um produto turístico de qualidade, inserido
na lista dos bens culturais e naturais portugueses elegíveis a património mundial da
UNESCO, contribuindo, assim, para a afirmação da região como destino turístico de
excelência.

200.000,00

FEDER

170.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/05/02

2018/12/31

Portugal

Valorização do Património Natural das Beiras e Serra da Estrela

A operação pretende estruturar as infraestruturas de apoio à valorização/visitação dos
valores patrimoniais naturais reconhecidos do território da CIM-BSE,pelo
desenvolvimento de um projeto integrado,que contempla a identificação de pontos de
interesse natural municipal e de infraestruturas a intervencionar,bem como a
estruturação da informação,dos suportes de comunicação e da linguagem única para
divulgação e promoção dos recursos endógenos.

344.769,00

FEDER

293.053,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/06/29

2017/12/31

Portugal

Requalificação da Torre de Almofala

A Torre de Almofala recebe, agora, uma ação de consolidação e valorização capaz de
devolver a dignidade e validade que corresponde à sua classificação. A valorização do
Monumento Nacional depende de ações programadas e articuladas às quais devem
adicionar-se ações de animação e dinamização da Torre de Almofala concordantes com
o espetáculo paisagístico e histórico e com a afetiva e efetiva participação de todos.

470.588,00

FEDER

400.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/07/27

2018/05/31

Portugal

MUNICÍPIO DE TONDELA

Requalificação da fachada da Igreja Românica de Canas de Santa
Maria

A intervenção prende-se basicamente com a requalificação das fachadas e cobertura da
Igreja Românica de Canas de Santa Maria, assim como a envolvente exterior à mesma
de forma a dignificar um monumento classificado que se localiza a cerca de 200 m do
núcleo central da povoação de Canas de Santa Maria, e a poucos metros da Ecopista do
Dão, antiga linha de caminhos-de-ferro.

190.047,04

FEDER

161.539,98

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/02/01

2017/08/31

Portugal

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

A presente operação contempla a realização das infraestruturas e beneficiações
diversas no espaço correspondente ao Largo do Monumento Nacional e arruamentos
Igreja de São Pedro de Lourosa - Arranjos dos Espaços Envolventes
circundantes à Igreja de São Pedro, à Torre Sineira, classificados como Monumento
Nacional e no conjunto monumental que inclui as sepulturas, o Cruzeiro e o Pelourinho.

310.228,62

FEDER

263.694,33

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/06/17

2017/12/31

Portugal

417.691,93

FEDER

355.038,14

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/01

2017/12/29

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética
06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;
03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

2017/04/01

2017/09/30

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

CENTRO-07-2114-FEDER-000035

CENTRO-07-2114-FEDER-000036

CENTRO-07-2114-FEDER-000037

CENTRO-07-2114-FEDER-000038

CENTRO-07-2114-FEDER-000040

CENTRO-07-2114-FEDER-000041

CENTRO-07-2114-FEDER-000042

CENTRO-07-2114-FEDER-000044

CENTRO-07-2114-FEDER-000045

CENTRO-07-2114-FEDER-000046

CENTRO-07-2114-FEDER-000047

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

CENTRO-07-2114-FEDER-000049

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-07-2114-FEDER-000050

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-07-2114-FEDER-000051

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-07-2114-FEDER-000053

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)
7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
AVEIRO

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

MUNICÍPIO DE TOMAR

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

MUNICÍPIO DE MEALHADA

MUNICÍPIO DE MEALHADA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E
SERRA DA ESTRELA

MUNÍCIPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

85%

MUNICÍPIO DE PINHEL

Recuperação e Valorização das Muralhas do Castelo de Pinhel

O património classificado em questão requer o nosso máximo respeito e vontade de o
preservar. O património só se consegue preservar se tiver uma atenção permanente de
todos, nada melhor que permitir conhece-lo e percorre-lo dos mais variados pontos de
vista. Assim, o Município de Pinhel, vem trabalhando no sentido de proporcionar ao
visitante um percurso de visitação do Castelo de Pinhel o mais abrangente possível .

85%

MUNICÍPIO DE MÊDA

Castelo de Longroiva

Requalificação e valorização do Castelo de Longroiva.

370.588,23

FEDER

315.000,00

85%

MUNICÍPIO DE MÊDA

Castelo de Marialva

Conservação e reabilitação de alvenarias.

87.266,62

FEDER

74.176,63

Lugares Património Mundial do Centro

Esta candidatura pretende criar, desenvolver e implementar um produto turístico
integrado, que promova uma oferta de experiências culturais e criativas, dinamizando a
economia, envolvendo as comunidades e valorizando de forma sustentável a sua
paisagem cultural. Inclui cinco ações que implicam o envolvimento da comunidade, um
serviço educativo, programação cultural em rede, hospitalidade turística e uma ação de
comunicação.

2.350.270,12

FEDER

1.997.729,60

85%

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO DE
PORTUGAL

203

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-07-2114-FEDER-000055

CENTRO-07-2114-FEDER-000057

CENTRO-07-2114-FEDER-000058

CENTRO-07-2114-FEDER-000060

CENTRO-07-2114-FEDER-000061

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

CENTRO-07-2114-FEDER-000063

CENTRO-07-2114-FEDER-000064

CENTRO-07-2114-FEDER-000062

CENTRO-07-2114-FEDER-000065

CENTRO-07-2114-FEDER-000066

CENTRO-07-2114-FEDER-000067

CENTRO-07-2114-FEDER-000068

CENTRO-07-2114-FEDER-000072

CENTRO-07-2114-FEDER-000073

CENTRO-07-2316-FEDER-000001

CENTRO-07-2316-FEDER-000003

CENTRO-07-2316-FEDER-000004

CENTRO-07-2316-FEDER-000005

CENTRO-07-2316-FEDER-000006

CENTRO-07-2316-FEDER-000007

CENTRO-07-2316-FEDER-000008

CENTRO-07-2316-FEDER-000009

CENTRO-07-2316-FEDER-000010

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Roteiro Natural da Serra de Montejunto (projeto interconcelhio
Alenquer/Cadaval)

A operação “Roteiro Natural da Serra de Montejunto” pretende valorizar a Paisagem
Protegida da Serra de Montejunto, através de um conjunto diversificado de ações que
visam aumentar a capacidade de atração turística desta área classificada, dotando o
espaço das condições necessárias à visitação e fruição e promovendo a conservação e
divulgação dos seus valores e recursos naturais, no âmbito da conservação e promoção
do património natural.

250.000,00

FEDER

212.500,00

Recuperação do Forte de N.ª Senhora da Consolação

A presente operação consiste na recuperação do Forte de N.ªSenhora da Consolação,
mandado edificar em 1641 por D. Jerónimode Ataíde, que se encontra em estado de préruína, tendo em vista aimplantação de um espaço interpretativo e museológico
destinado àdivulgação cultural, turística e científica do concelho de Peniche e,em
particular, aos valores geológicos locais e à fruição balnear dapraia da Consolação.

600.000,00

FEDER

A operação Produtos Turísticos Integrados da Região Viseu Dão Lafões visa a criação,
qualificação, ativação e promoção de produtos turísticos integrados, assente nos
recursos endógenos do território (naturais, paisagísticos, patrimoniais e culturais),
organizando-os e colocando-os no mercado, contribuindo, desta forma, para a
qualificação da oferta turística e para a diferenciação, notoriedade e atratividade do
destino.

1.858.823,53

Oeste Portugal PT.COM – Promoção Turística e Comunicação Promoção do Produto Turístico de Base Intermunicipal - Surf, na
Região Centro / Sub-Região Oeste (Oeste Portugal Surfing Spot)

Esta candidatura constitui um instrumento operacional da política de qualificação e
valorização do património natural e cultural da Região Oeste, com relevância
estratégica em várias dimensões apoiadas na definição de ações a partir das quais será
possível a Promoção do Produto Turístico de Base Intermunicipal - Surf, na Região
Centro / Sub-Região Oeste, numa perspetiva integrada, sustentável e mobilizadora dos
vários parceiros locais relevantes.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/01

2018/12/31

Portugal

510.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/18

2018/12/31

Portugal

FEDER

1.580.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/03/01

2018/12/31

Portugal

1.779.411,76

FEDER

1.512.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/01

2018/10/30

Portugal

Região de Coimbra Turismo 2020. Promoção Integrada dos
Produtos Turísticos da Região de Coimbra

A “Região de Coimbra Turismo 2020. Promoção Integrada dos produtos turísticos da
Região de Coimbra” visa a valorização da Região, seus recursos endógenos, naturais e
culturais, através da criação, desenvolvimento e ativação de produtos turísticos
integrados de base intermunicipal, com valor distintivo e capacidade de atração,
contribuindo para o aumento do número de turistas/visitantes e afirmando a Região
como destino turístico de excelência.

1.529.411,76

FEDER

1.300.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/01

2019/04/30

Portugal

Aqueduto dos Pegões - 1.ª Fase (Tomar)

A intervenção a realizar prevê a reabilitação e reforço estrutural de um conjunto de 4
colunas que apresentam risco de ruína, uma vez que se encontram em equilíbrio
precário, causado por deformação das fundações, que origina inclinação das mesmas.
Caso a situação não seja resolvida originará um crescente acréscimo da inclinação, que
resultará em colapso dessas colunas e das zonas adjacentes do aqueduto.

343.761,97

FEDER

292.197,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/08/01

2018/12/31

Portugal

705.603,00

FEDER

599.762,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

1.170.697,50

FEDER

995.092,88

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

CIMRL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
REGIÃO DE LEIRIA

Produtos Turísticos da Região de Leiria

A presente operação pretende contribuir para a preservação dos valores naturais,
culturais da Região de Leiria, promovendo e valorizando turisticamente os produtos
identitários da sua região, através de 3 eixos: Rede Turística de Cultura e Museus; Rede
Turismo de Natureza e Rede Petiscos Regionais, contribuindo para a notoriedade
nacional e internacional com vista à sua sustentabilidade e competitividade.

1.038.358,93

FEDER

882.605,09

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

A operação tem como objetivo geral promover o território e o desenvolvimento de
produtos turísticos diferenciadores e integrados, de carácter intermunicipal, suportados
Programa de Ação para os Produtos Turísticos Integrados – Médio em produtos âncora alinhados com os vetores enunciados no Plano de Marketing da
Tejo
ERTC, designadamente ‘Turismo Náutico’: Castelo de Bode | Wakeboard; ‘Turismo
Religioso’: Fátima - Tomar; ‘Turismo Cultural’: Templários | Castelos do Tejo | Museu
Nacional Ferroviário.

1.529.409,55

FEDER

1.299.998,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2019/12/31

Portugal

Ria de Aveiro - Produto Turístico Integrado

A presente operação incide sobre a estruturação e desenvolvimento do produto
turístico integrado, de base intermunicipal - Ria de Aveiro, propondo um programa de
qualificação da oferta turística, com especial enfoque na diversificação de experiências,
consolidação de roteiros temáticos, programa de hospitalidade e capacitação de
agentes, suportado numa rede de parcerias que envolve agentes públicos e privados
que operam no sector.

1.176.470,59

FEDER

1.000.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/05/01

2019/12/31

Portugal

Reabilitação Estrutural e Beneficiação da Igreja de São Pedro

A operação pretende corrigir as patologias que afetam a estabilidade estrutural da
Igreja de São Pedro, sinalizada como apresentando um grau de risco de degradação
elevado, que coloca em causa a sua preservação e manutenção futura. A operação
pretende também dotar a Igreja de São Pedro das condições tendentes à sua melhor
dinamização cultural e turística, aportando-lhe uma imagem mais qualificada, maior
conforto e investindo na promoção.

149.515,46

FEDER

127.088,14

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/11/01

2018/10/31

Portugal

Beneficiação, conservação e restauro da Igreja de Santo Quintino

O Município através da presente Operação pretende Beneficiar, Conservar e Restaurar
o Património Cultural classificado do Concelho, e dinamizar o Território de Sobral de
Monta Agraço no âmbito desta temática. O Pacto para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial da Comunidade Intermunicipal do Oeste enquadra a operação. Neste
sentido, e atenta a atual conjuntura económica, o financiamento permitirá promover a
obra e o turismo local.

250.000,00

FEDER

212.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/08/01

2019/12/31

Portugal

Requalificação da Igreja de Santa Marinha e Largo envolvente.

Este projeto pretende requalificar importantes monumentos em Moreira de Rei,
concelho de Trancoso. Esta é uma zona com grande importância histórica e
arquitetónica, sendo a Igreja de Santa Marinha, a Necrópole envolvente e o Pelourinho
classificados como Monumento Nacional. Dada a sua importância a nível local, cultural
e turístico, será necessária a sua requalificação no sentido de preservação do
património histórico e fomentar o turismo.

119.061,57

FEDER

101.202,33

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

5.000.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

291.259,14

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/08/01

2017/12/31

Portugal

782.352,37

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/03/02

2017/12/31

Portugal

85.144,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/29

2017/07/31

Portugal

84.747,88

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/25

2017/12/31

Portugal

46.231,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/06/06

2016/12/31

Portugal

125.221,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/11/06

2017/03/31

Portugal

904.695,89

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/05/01

2017/12/27

Portugal

1.352.499,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/12/01

2017/12/31

Portugal

MUNICIPIO DE ALENQUER

MUNICÍPIO DE PENICHE

Nome da Operação | Operation Name

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES Produtos Turísticos Integrados da Região Viseu Dão Lafões

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

85%

MUNICÍPIO DE TOMAR

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA
(CIMBB)

Beira Baixa: 3 Dias. 3 Experiências

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E
SERRA DA ESTRELA

À Descoberta da Serra da Estrela

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

85%

85%

85%

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
AVEIRO

MUNICÍPIO DE ARGANIL

MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

A operação “Beira Baixa: 3 Dias. 3 Experiências.” apresenta-se com a missão de
estruturar toda a oferta turística da sub-região da Beira Baixa, num enquadramento
intermunicipal, que possibilite a utilização sustentável dos diversos recursos disponíveis
e o reforço da atratividade turística da sub-região.
A operação “À Descoberta da Serra da Estrela”, como a própria designação indica, é
ancorada no produto compósito “Serra da Estrela” com objetivo de capitalizar esta
importante “marca” nacional na estruturação e qualificação de produtos turísticos que
reforcem a atratividade e competitividade regional.

85%

MUNICIPIO DE TRANCOSO

85%

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumentos financeiros para a reabilitação e revitalização
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
urbanas - Eixo 7 - OT 6 - PI 6.5
CENTRAL

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

MUNICÍPIO DE ARGANIL

Casa das Coletividades

A presente operação refere-se à intervenção de requalificação integral do antigo quartel
da GNR de Arganil, sito no Paço Grande, na Vila de Arganil, para instalação no
edifício da Casa das Coletividades. Trata-se de um dos investimentos previstos no
elaborado para o Centro Histórico da Vila de Arganil (Centro Urbano
Complementar da Rede Urbana da Região Centro de Portugal).

Requalificação do espaço urbano público - Vila de Arganil

A presente operação refere-se à intervenção de requalificação urbanística do espaço
urbano público do Centro Histórico da Vila de Arganil prevista no Plano de Ação de
Regeneração Urbana (PARU) elaborado para o Centro Histórico da Vila de Arganil
(Centro Urbano Complementar da Rede Urbana da Região Centro de Portugal).

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DR. MANUEL DA COSTA

A operação tem como objetivo requalificar o Jardim Dr. Manuel da Costa, este marca a
entrada oeste da vila, encontra-se num ponto estratégico de ligação à estação da CP. A
operação visa promover melhores condições para a fruição do Jardim Dr. Manuel da
Costa, através da requalificação e diversificação das áreas de estadia e de circulação e
de uma maior articulação entre as diversas vertentes de utilização (comercial, lazer).

Reabilitação do Largo junto ao Julgado de Paz

A operação passa pela reabilitação do antigo Largo do Município, zona envolvente ao
antigo edifico da Câmara Municipal, onde hoje funcionam os serviços do Julgado de Paz
e Sede da recém criada freguesia de Carregal do Sal.

Arranjos Exteriores da Quinta de S. Pedro

Pretende-se com o presente projeto atingir como objetivo, a qualificação integral de
espaço público existente atualmente desprovido das devidas condições mínimas de
serviço,melhorando as zonas de circulação de veículos, estacionamentos e passeios, a
execução de áreas destinadas a espaços verdes, a colocação de sinalética, a rede de
iluminação, a aplicação de mobiliário urbano e a execução da rede de drenagem de
águas pluviais.

Acção Espaço Público 01 - Regeneração Urbana Biblioteca ao
Tribunal - fase 1 (Intervenções na Rua Almirante Gago Coutinho e
no Beco da Casa da Música)

Execução de obras de construção civil, ao nível das infraestruturas viárias e modelação
do espaço público, para a regeneração urbana, em execução da Acção Espaço Público
01prevista na candidatura ao PARU da Vila de Ansião (PEDU CENTRO-16-2016-01-045).
Trata-se da empreitada relativa às intervenções Prioridade 01 (Rua Almirante Gago
Coutinho e no Beco junto à Casa do Ensaio), com um investimento total estimado em
147.319€.

Parque das Rotas

Esta operação visa a qualificação de uma extensão de terreno que se encontra sem
qualquer manutenção e utilização, junto ao rio que atravessa Arruda dos Vinhos, para a
implementação de um espaço verde dedicado a atividades culturais, desportivas e de
lazer.

Requalificação do Mercado Municipal de Albergaria-a-Velha

O projeto Requalificação do Mercado Municipal de Albergaria-a-Velha visa a
reabilitação e valorização do edifício original do mercado (atualmente bastante
degradado e com mais de 40 anos), bem como a qualificação do espaço envolvente,
reinterpretando a tipologia de mercado e criando um importante espaço criativo de
mostra e divulgação de produtos, atividades e ideias, no centro urbano de Albergaria-aVelha.

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE ARGANIL

MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL

MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL

MUNICIPIO DA LOUSÃ

MUNICÍPIO DE ANSIÃO

MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS

MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

11.573.529,43

342.657,81

920.414,55

100.170,00

99.703,38

54.390,00

147.319,00

1.064.348,11

1.591.175,93

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

204

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-07-2316-FEDER-000011

CENTRO-07-2316-FEDER-000012

CENTRO-07-2316-FEDER-000013

CENTRO-07-2316-FEDER-000014

CENTRO-07-2316-FEDER-000015

CENTRO-07-2316-FEDER-000016

CENTRO-07-2316-FEDER-000017

CENTRO-07-2316-FEDER-000018

CENTRO-07-2316-FEDER-000019

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS

Centro Histórico - Jardim Municipal e Rua Luís de Camões

Esta operação visa a requalificação do Jardim Municipal e da Rua Luís de Camões de
forma a dotar o jardim de mobiliário urbanos e equipamentos desportivos e a Rua Luís
de Camões de condições de acessibilidade para deficientes e/ou mobilidade reduzida e
de condições de segurança rodoviária para todos os seus utentes, principalmente as
crianças que frequentam o Centro Escolar de Arruda dos Vinhos.

MUNICÍPIO DA BATALHA

Reabilitação do Edifício do Dr. Gens para Universidade Sénior e
Rede Europeia de Investigadores

Reabilitação integral de edifício antigo para acolhimento de centro de investigação
integrado numa rede europeia de investigadores de modo a aumentar a visibilidade do
património cultural e histórico da Batalha ao nível internacional.

Acção Espaço Público 01 - Regeneração Urbana: Biblioteca ao
Tribunal (fase 1)

Execução de obras de construção civil, ao nível das infraestruturas viárias e modelação
do espaço público, para a regeneração urbana, em execução da Acção Espaço Público
01prevista na candidatura ao PARU da Vila de Ansião (PEDU CENTRO-16-2016-01045).A intervenção tem um valor estimado de 1.478.068,00€, conforme demonstrado
na tabela 4 da memória descritiva junta.

Regeneração da Vala da Corga

A intervenção “Regeneração da Vala da Corga” possibilitará a requalificação do centro
urbano, potenciando fortemente a atividade turística, o lazer e o descanso, e criando
melhores condições de habitação no tecido edificado envolvente. Enquanto elemento
urbano estruturante e coletivo, permitirá o desenvolvimento e a melhoria da estrutura
ecológica na medida em que contribuirá para o restabelecimento das funções
ecológicas da linha de água.

PARU.04 Requalificação Urbana de Espaço Público do Beco dos
Coutos

Esta operação consiste na requalificação do espaço urbano Beco ou Rua dos Coutos,
uma rua pouco extensa com acesso à rua 13 de Janeiro em dois pontos e à rua das
Castanholas através de uma passagem coberta sob um edifício recente, esta rua
estabelecerá uma ligação sustentável (pedonal e ciclável) e em condições de segurança,
entre o parque verde urbano, a biblioteca, o núcleo museológico e a EB1/JI, e as zonas
centrais urbanas da vila.

MUNICIPIO DE OLEIROS

Qualificação de Espaços Públicos - Parque de Feiras e Mercados

Operação assume uma prioridade estratégica no contexto do PARU. Esta revitalização é
uma peça chave para iniciar todo o processo de qualificação da zona nobre envolvente
ao Centro Cívico. A requalificação deste espaço público dotando-o de condições que irá
permitir o seu uso para a realização de feiras e eventos similares, com forte tradição no
concelho.

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES

Estamos perante uma ação que visa a requalificação da Av. dos Descobrimentos, Rua 7
Requalificação da Av. dos Descobrimentos, Rua 7 de Outubro e
de Outubro e a Rua Dr. José Bento Rocha e Melo, com o propósito de dar continuidade
parte da Rua Dr. José Bento Rocha e Melo até à avenida Dr. José de ao processo de regeneração urbana, de modo a reforçar qualificação e modernização
Almeida
do espaço, equipamentos e ambiente urbano, bem como a criação de novos espaços
verdes.

MUNICÍPIO DE ANSIÃO

MUNICÍPIO DE MIRA

MUNICIPIO DO CADAVAL

A intervenção prevê criar condições de acessibilidade para todos no espaço público,
implementar mobiliário urbano adequado, incluindo iluminação energeticamente
eficiente, em melhorar o conforto da circulação pedonal através de circuitos. Assim
como a criação espaços verdes com a introdução de arborização e vegetação. Prevê-se
igualmente a criação de um campo de basquetebol e a execução de um lago / elemento
de água.

MUNICIPIO DE ANADIA

Requalificação da zona envolvente à Fonte da Azenha

MUNICIPIO DE ANADIA

Pretende-se:1- Melhoria das condições de acessibilidade, com redução de barreiras
arquitectónicas;2- Aplicação de mobiliário urbano adequado e funcional;3- Implantação
Requalificação urbana do espaço envolvente à Biblioteca Municipal
de rede de iluminação pública em tecnologia de LED;4- Construção de um parque verde
de Anadia
público complementar ao edifício;5- Implantação de um parque infantil;6- Aplicação na
encosta de um edifício miradouro.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

192.806,23

658.471,25

1.089.182,05

492.809,91

59.059,44

293.938,00

128.361,79

100.139,96

444.605,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

163.885,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/05/04

2016/11/30

Portugal

559.700,56

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

925.804,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2018/04/30

Portugal

418.888,42

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/01

2017/11/30

Portugal

50.200,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/13

2017/02/28

Portugal

249.847,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/01

2017/09/30

Portugal

109.107,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/01

2017/06/30

Portugal

85.118,97

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/10/07

2016/11/30

Portugal

377.914,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/27

2017/11/30

Portugal

127.104,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/01

2017/09/30

Portugal

2016/11/01

2017/12/01

Portugal

2016/12/28

2017/12/28

Portugal

2016/11/25

2017/12/29

Portugal

2017/03/06

2017/12/31

Portugal

2016/10/07

2017/11/30

Portugal

MUNICÍPIO DE PROENÇA À NOVA

Requalificação da Avenida do Colégio

A intervenção decorrerá numa via considerada como estruturante do espaço urbano e
de acesso a equipamentos relevantes da dinâmica social da vila, a solução desenvolvida
consiste numa intervenção que beneficie a via existente, nomeadamente nas
características do pavimento, com o levantamento da calçada existente, a reformulação
das zonas de circulação pedonal, redimensionamento das caldeiras das árvores e
reorganização das áreas de estacionamento.

85%

MUNICÍPIO DE VOUZELA

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO CENTRO HISTÓRICO DE
VOUZELA – FASE I

A área de intervenção abrange o coração do Centro Histórico de Vouzela. Serão alvo de
intervenção o Largo Conde Ferreira, o Largo do Convento e as artérias que os interligam
e circundam, nomeadamente Rua do Seixo, Rua Escolar, Rua do Convento, Rua Barão da
Costeira e Travessa do Seixo.

307.292,95

FEDER

261.199,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE TÁBUA

Requalificação do Recinto da Feira e Zona Envolvente.

Pretende-se melhorar a acessibilidade e mobilidade, favorecer a segurança e suprir
carências de conforto paisagístico e ambiental, em alinhamento com os objetivos
estratégicos da prioridade de investimento 6.5.

348.855,22

FEDER

296.526,94

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Requalificação do espaço público do campo da feira e estrutura
verde envolvente

Tratamento de espaço verde, execução de contenção de talude, substituição de
equipamento lúdico, plantação de arvores e espécies arbustivas.

82.679,99

FEDER

70.277,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000024

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ALZIRA CLÁUDIO

A operação tem como objetivo requalificar o Parque Alzira Claúdio. A operação visa
promover melhores condições para a fruição do espaço, através da requalificação e
diversificação das áreas de estadia e de circulação e de uma maior articulação entre as
diversas vertentes de utilização (comercial, lazer).

565.111,87

FEDER

480.345,09

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000025

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICIPIO DE PENAMACOR

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ACESSO AO CIMO DE VILA

Pretende a Câmara Municipal de Penamacor uma reprogramação temporal da
candidatura, de modo a adequá-la à efectiva execução dos trabalhos.

200.656,55

FEDER

170.558,07

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Reconversão da antiga C+S e reabilitação do parque de feiras

Criação de Parque Urbano no centro da vila que potencie a vivencia pública dos
cidadãos em consonância com os objetivos da operação já referidos. Inclui a demolição
da antiga C+S de Vila de Rei já desativada há largos anos e requalificação do espaço em
si bem como do espaço onde existe o atual parque de feiras. Inclui a criação de parque
urbano com áreas de recreio e lazer, com zonas de circulação acompanhadas de um
arranjo paisagístico.

265.811,77

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/06/02

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

ESPAÇO DE APOIO AO VISITANTE

A operação pretende melhorar a qualidade da frente ribeirinha, não só a nível das suas
interligações como também os tornando mais apelativos e confortáveis de serem
usufruídos com uma estrutura verde que lhe permita zonas de ensombramento, de
lazer e de estar, de fácil acesso e mobilidade e tirando partido do aproveitamento
máximo destes espaços públicos centrais como zonas de comunicação e de integração
do tecido urbano onde se insere.

190.961,85

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/05/30

2017/12/29

Portugal

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

A reprogramação da operação, ao nível temporal, permitirá garantir a execução física e
REABILITAÇÃO DA ANTIGA CADEIA PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO financeira até 31.03.2018. Em termos financeiros, procedeu-se à atualização dos
DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO SOCIAL – ESPAÇO PÚBLICO montantes financeiros para a componente “ajustamento de preços” face ao auto de
ENVOLVENTE
revisão de preços apresentado, ainda que baseado em coeficientes de atualização
provisórios.

159.689,62

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/22

2018/03/31

Portugal

134.370,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/15

2017/04/18

Portugal

750.545,58

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/01

2018/01/31

Portugal

108.791,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/24

2017/04/14

Portugal

36.293,79

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/24

2017/04/14

Portugal

79.948,87

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/19

2017/09/30

Portugal

62.050,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/15

2017/03/30

Portugal
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MUNICÍPIO DE VILA DE REI

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PÊRA

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA ALAMEDA DAS ROCAS
E REABILITAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA DA RIBEIRA DE PERA –
PRAIA DA ROCAS

Esta intervenção pretende melhorar a qualidade dos espaços públicos do centro
histórico e frente ribeirinha, a nível das suas interligações e torna-los mais apelativos e
confortáveis com uma estrutura verde que permita zonas de ensombramento, de lazer
e de estar, de fácil acesso e mobilidade e tirando partido do aproveitamento máximo
destes espaços públicos centrais como zonas de comunicação e de integração do tecido
urbano onde se insere.

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES

Construção do Parque Urbano de Oliveira de Frades - Espaços
Verdes

Esta candidatura enquadra-se na qualificação e modernização do espaço, equipamentos
e ambiente urbano, incluindo espaços verdes e mobiliário urbano, considerando os
termos da intervenção proposta que pretende aproveitar ao máximo as circunstâncias
favoráveis encontradas no terreno, valorizando a estruturação existente.

Reabilitar o Julgado de Paz

A operação será efetuada num edifício do séc. XVIII, antigos Paços do Concelho, onde
hoje funciona o Julgado de Paz. O imóvel necessita de obras de reabilitação: as janelas e
portas substituídas; o pavimento necessita de intervenção, as paredes e tetos de
pintura; no exterior a substituição do telhado e a pintura das paredes contribuirá para
valorizar a integração do imóvel no Largo dos Monumentos.

Cabicanca Co-work Space - CCS Aguiar da Beira

Esta ação visa a adaptação do espaço do turismo num co-work destinado a
empreendedores que desenvolvam micronegócios na área de serviços; pretende-se um
espaço partilhado para a gestão do negócio, aproveitando a partilha de contactos,
fomento da criatividade, combate ao isolamento do homeoffice e consequente
promoção do convívio empresarial. A ação inclui obras no exterior e interior do edifício,
incluindo a adaptação da fachada.

Jardim Municipal

Obra de reabilitação, redesenhar dos canteiros, contribuindo para dignificação do
espaço; valorização dos elementos da água; implementação de sistema drenagem
eficiente, com objetivo redução da erosão e melhoria condições de circulação, com
pequena pavimentação em material da região onde escorrência das águas da chuva
impede manutenção dos caminhos em saibro; a nível funcional instalação de rega
eficiente e automatizada

Requalificação da Praça da República

Propõe-se nesta candidatura a “Requalificação da Praça da República”, designadamente
a qualificação e modernização do espaço público, através de intervenções ao nível dos
arruamentos e zona envolvente, passeios, infraestruturas e mobiliário urbano, criandose condições dignas de acesso aos equipamentos, serviços e funções urbanas pelos
cidadãos (em todas as gerações), numa perspetiva de melhoria urbana, ambiental,
económica, social e turística.

MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA

MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

149.534,47

312.719,73

224.661,00

187.870,14

158.082,94

882.994,80

127.989,77

42.698,58

94.057,50

73.000,00

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
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Resumo | Summary

OPERAÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS 4 ESQUINAS

A Operação incide sobre o Largo das 4 Esquinas, localizado no centro histórico de Nelas,
e está integrada na ARU de Nelas. Visa a requalificação do espaço público, numa área
de 1.300 m2, através de uma solução de reorganização espacial e funcional (pedonal,
viária e estacionamento), articulada com a envolvente, que introduz novos materiais
(pavimentos, equipamento e mobiliário urbano, sinalização/sinalética, iluminação,
elementos arbóreos).

Requalificação da Envolvente do Mercado - Fase 1

A operação incide sobre um espaço público central, organizando as funções existentes,
majorando os estacionamentos, as zonas verdes e o mobiliário urbano, de forma a
proporcionar momentos de pausa e vivência urbana. O desenho urbano no espaço a
intervencionar foi pensado para tornar a circulação e estadia confortável e segura para
todos. Mantêm-se e aumentam os espaços verdes e o mobiliário e melhora-se a
imagem urbana na ARU.

Reabilitação Integral da (antiga) Casa dos Cantoneiros

Com o objectivo estratégico de desenvolvimento pretende-se simultaneamente
preservar e recuperar um edifício em mau estado de conservação, testemunho de uma
época cuja função se extinguiu, e adaptá-lo a novas funções através da sua reutilização
no âmbito de um projecto de instalação de um ponto de informação, promoção e
divulgação de artigos e produtos tipicamente locais e regionais que traduzam e
evidenciem a identidade Lourinhã.

Edifício Joaninha

A operação visa a reabilitação integral do Edifício Joaninha, destinado à promoção e
comercialização produtos locais e endógenos, fomentando a atividade económica
concelhia. A alteração deve-se à necessidade de ajustamento temporal da data de
conclusão proposta da operação para 29.12.2017, correspondente à provável data de
conclusão física e financeira da operação, por forma a que sejam concretizados os
objetivos da operação.

Requalificação da Zona Envolvente ao Edifício do Tribunal

O principal objetivo da Requalificação da zona envolvente ao tribunal é dotar este
espaço de características capazes de comportar os diversos tipos de utilizadores em
adequadas condições de circulação.

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

Requalificação do Caminho da Via Sacra e do Largo da Feira das
Vacas

A área de intervenção abrange uma área com cerca de 8880m2, englobando, para além
do Lg da Feira das Vacas – Parte integrante do caminho, o caminho da Via Sacra que se
inicia na Igreja Matriz e termina no local do sepulcro junto à Capela da Srª da Soledade.
O caminho é composto por 14 cruzes, abrangendo a área de intervenção as ultimas 9 e
a melhoria das 1ªs 6.

MUNICIPIO DE IDANHA-A-NOVA

Esta intervenção visa a recuperação do edifício de grande importância histórico-cultural
para o concelho, preservando as suas características essenciais, dotando o edifício de
Qualificação e Modernização das Antigas Instalações do Jardim de
uma nova funcionalidade, promovendo, naquele espaço, a dinamização de
Infância de Idanha-a-Nova
actividades/serviços sociais de proximidade, através do acolhimento de iniciativas
produtivas dinamizadoras de criatividade, do networking e da inovação social.

MUNICÍPIO DE NELAS

MUNICÍPIO DE BOMBARRAL

MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

MUNICÍPIO DA MURTOSA

Reabilitação da Área de Lazer do Outeiro da Maceda

MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO

Arranjo Urbanístico de Espaço Público Junto à GALP (Avª General
Humberto Delgado) e Requalificação da Rua Dr. Luís Albano

A operação visa a reabilitação e qualificação do espaço público existente, criando o
Parque de Lazer no Outeiro da Maceda. Integra-se uma área de lazer e recreio, aberta e
inclusiva, onde se concentram diferentes espaços e funções – espaços de estar, espaços
de lazer e recreio, espaços de circulação pedonal e bolsas de paragem de veículos
automóveis e bicicletas.
Em suma, para a área de intervenção proposta, prevêm-se algumas acções simples, de
forma a potenciar a regeneração urbana, a criação de uma mobilidade inexistente até
agora nos dois locais em apreço, bem como dotar os locais de uma melhor imagem
urbana, permitindo a sua fruição por todos.
Face à aposta na regeneração da imagem e ambiente urbano que, ao longo dos últimos
anos, o Município tem vindo a prosseguir na zona central da cidade de Oliveira do
Bairro, e atendendo à importância que o uso inerente a este espaço, atualmente
descaracterizado, assume perante a rede rodoviária e pedonal de toda a envolvente, a
sua intervenção é uma prioridade que o Município pretende assumir.

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Qualificação do Espaço Público da Zona Envolvente ao Tribunal de
Família e Menores (Casa Verde)

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

Integrada no PARU de Montemor-o-Velho(ação 6), a Operação visa proceder à
requalificação de um imóvel situado na envolvente sul do Castelo de MMV designado
Plano de Ação para a Regeneração Urbana de Montemor-o-Velho – como Capela de Sto António. Pretende contribuir para alcançar uma estratégia mais
PARU 6 – Requalificação da Envolvente Sul do Castelo/Capela
vasta de Regeneração Urbana e uma melhoria do ambiente urbano, através da
revitalização da Vila em concreto de um equipamento público, perspectivando a criação
de novos espaços de apoio de dinamização municipal.

PARU - REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DOS CORREIOS

Pretende a Câmara Municipal de Constância uma reprogramação temporal da
candidatura, de modo a adequá-la à efectiva execução dos trabalhos.

“Reabilitação da antiga “Escola Feminina” para instalação do
Centro de Co-working”

A Operação pretende melhorar a qualidade do edifício, valorizando espaços na sua
envolvência, tornando o seu edifício mais apelativo, confortável e acessível, permitindo
assim ser usufruído por todos, integrando-se no tecido urbano onde se insere, criando
espaços de co-working, que contribuem para a qualificação da imagem global do centro
urbano e atrair novas atividades económicas e fixação de população no centro da Vila e
visitantes.

Reabilitação do Mercado Municipal e Acessos

A Reabilitação do Mercado Municipal de Estarreja propõe uma intervenção integrada
sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário seja
mantido, em parte substancial, e modernizado através da realização de obras de
remodelação espaços urbanos de utilização coletiva e de obras de alteração das
construções.

Reabilitação de Edifício para Centro de Criatividade, d'Inovação
Social e Biblioteca

A presente operação enquadra-se no PARU desenvolvido para a Vila de Manteigas. Esta
operação contribui para a revitalização do espaço urbano edificado nomeadamente em
equipamentos de oferta cultural criando um novo conceito de Biblioteca e/ou espaço
público de cultura. Desta forma, o projeto potencia e estimula novas urbanidades e
promove a melhoria da qualidade de vida da população.

MUNICÍPIO DE BELMONTE

PÁTIO DO MUSEU DOS DESCOBRIMENTOS REABILITAÇÃO DE
ESPAÇOS PÚBLICOS

Como já referido, trata-se da zona de acesso ao Museu dos Descobrimentos, que
diariamente tem muito tráfego pedonal.A presente proposta, surge no seguimento da
reabilitação de um troço da Rua Pedro Álvares Cabral, que visa proporcionar melhor
qualidade e acessibilidade ao mencionado percurso central de Belmonte,
designadamente, a vários edifícios onde se encontram as principais instituições da vila.

MUNICÍPIO DE VAGOS

A operação “Requalificação do Espaço Público adjacente à Avenida Doutor Lúcio Vidal –
Requalificação do Espaço Público adjacente à Avenida Doutor Lúcio
Fase 1: Demolição do antigo Centro de Saúde e Requalificação do Respetivo Espaço”
Vidal – Fase 1: Demolição do antigo Centro de Saúde e
contempla a demolição do antigo centro de saúde e a posterior criação de um espaço
Requalificação do Respetivo Espaço”
verde público, de recreio e lazer, devidamente articulado com a malha urbana.

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Espaços Públicos da Quinta das Vigárias

A operação pretende melhorar a qualidade ambiental do bairro e incrementar a
mobilidade e a segurança de peões.Prevê a ampliação de zonas verdes existentes, a
criação de novos espaços ajardinados, nova arborização, o alargamento de passeios
mediante redução de alguns raios de concordância, contornando assim o problema das
colunas de iluminação e sinalização vertical, aplicação de novos pavimentos, quer nos
passeios quer nos jardins.

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Revitalização da Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira

Em sede submissão da reprogramação temporal da operação foi proposta pelo
Município a manutenção da data de início (02.12.2016) e a alteração da data de fim
para 31.12.2017. Todavia atualizámos a data de início da operação para 05.12.2016
por ser a data do auto consignação e procedemos à alteração da data de fim para
31.12.2017, tal como sugerido pelo Município.

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

A requalificação deste corredor pretende dotá-lo de condições favoráveis para a
circulação de peões e veículos de transporte público, procurando garantir a separação
Requalificação do Espaço Público da Envolvente à EB 2/3 de Castro
entre o canal rodoviário e o pedonal para melhorar as condições de segurança e
Daire
circulação dos modos suaves, assegurando também, o conforto e a praticabilidade das
deslocações com recurso a esses modos de transporte.

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

MUNICIPIO DE ESTARREJA

MUNICÍPIO DE MANTEIGAS

A presente Candidatura diz respeito a uma das acções previstas e apresentadas pelo
Municipio de Pinhel em fase de Candidatura ao PARU de Pinhel, designada como Parque
de Estacionamento da Rua de Espanha. A operação diz respeito à construção de um
parque de estacionamento, num terreno com cerca de 1326m2, no centro histórico de
Pinhel, com acesso automóvel pela Rua de Espanha. A necessidade desta intervenção
vem resolver a falta de estacionamento

MUNICÍPIO DE PINHEL

Parque de Estacionamento da Rua de Espanha

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO

A presente proposta envolve uma construção de um edifício que se destina
exclusivamente ao comércio, divulgação de produtos e promoção das atividades e da
Requalificação Urbanística da Antiga Praça e Zona Envolvente - Loja
economia do concelho. Apresenta-se como um espaço único, totalmente amplo, com
de Promoção dos Produtos Endógenos
uma área útil de 61,50 m2, cuja ocupação será estudada e posta em prática pelo
promotor que o venha a ocupar.

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

PARU 1- Requalificação do Mercado Municipal_Pampilhosa da
Serra

A intervenção consagra a recuperação do Mercado e recinto da Feira e,
simultaneamente, a criação de novas valências que podem ser instaladas no amplo
espaço do atual mercado, tais como feiras temáticas e atividades promocionais de
produtos endógenos. Pretende-se que os espaços além da função de mercado municipal
e feira, possam também albergar exposições, feiras, eventos culturais, e outros
espetáculos.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

58.000,00

29.393,03

88.535,67

78.027,62

151.977,34

683.559,65

157.432,47

175.945,69

68.161,48

82.645,31

157.543,49

30.749,09

190.964,54

1.877.685,21

241.707,00

26.232,51

161.557,41

147.379,00

404.217,83

164.540,25

70.799,52

71.844,74

574.043,53

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

49.300,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/01

2017/04/30

Portugal

24.984,07

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/01

2016/12/31

Portugal

75.255,32

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/27

2017/08/31

Portugal

66.323,48

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/03

2017/12/29

Portugal

129.180,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/21

2017/09/30

Portugal

581.025,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/02

2017/12/02

Portugal

133.817,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/01

2017/05/31

Portugal

149.553,84

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/20

2017/01/31

Portugal

57.937,26

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/19

2017/09/30

Portugal

70.248,51

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/11

2017/06/30

Portugal

133.911,97

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/12

2018/06/30

Portugal

26.136,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/28

2017/09/04

Portugal

162.319,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/07

2018/11/30

Portugal

1.596.032,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/22

2018/03/31

Portugal

205.450,95

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/27

2017/11/30

Portugal

22.297,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/02

2017/02/13

Portugal

137.323,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/11

2017/09/30

Portugal

125.272,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/11/23

2017/09/30

Portugal

343.585,16

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/05

2017/12/31

Portugal

139.859,21

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/02

2017/12/02

Portugal

60.179,59

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/13

2017/10/24

Portugal

61.068,03

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/10

2017/08/31

Portugal

487.937,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/20

2018/07/20

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

CENTRO-07-2316-FEDER-000062

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DA MURTOSA

Reabilitação do Espaço Público do Centro cívico do Monte.

CENTRO-07-2316-FEDER-000063

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Remodelação do Edifício da Central Termoeléctrica com
Polivalência de Funções na Área Cultural, Ciência e Atividades
Culturais

CENTRO-07-2316-FEDER-000061

CENTRO-07-2316-FEDER-000064

CENTRO-07-2316-FEDER-000065

CENTRO-07-2316-FEDER-000066

CENTRO-07-2316-FEDER-000067

CENTRO-07-2316-FEDER-000068

CENTRO-07-2316-FEDER-000069

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE PENACOVA

Requalificação do Recinto da Feira

A ação de requalificação do recinto da feira desenvolve-se no sentido da prossecução
da regeneração da imagem e ambiente urbano de Pedrogão Grande, bem como reforçar
a identidade local, centrando-se assim, na qualificação deste espaço público de
utilização coletiva, criando um espaço que garanta condições de segurança e de
qualidade aos utilizadores.

Requalificação da envolvente ao Parque Desportivo Municipal

A primeira alteração proposta pelo promotor é de natureza financeira e pretende
ajustar o valor do investimento elegível, de acordo com o valor do contrato de
empreitada e com o valor FEDER da adenda ao contrato PARU.

PARU.05 Recuperação e Valorização do Parque Verde Urbano da
Vila - Parque de Lazer da Mata da Misericórdia

Pretende-se a requalificação dos espaços existentes e construção de novos elementos,
garantindo uma intervenção integrada e coesa, promovendo a continuidade e
conferindo uma identidade própria na qual se integra formas de vivência apetecíveis e
diversificadas de modo a proporcionar um maior e melhor usufruto do Parque, tanto
por parte da população como por parte de qualquer visitante da Vila, respeitando a
aptidão apresentada pelo espaço.

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ESPAÇO DO CIDADÃO E
BALCÃO ÚNICO DE ALMEIDA

Este projeto visa a renovação do R/C do edifício dos Serviços Técnicos da Câmara
Municipal, onde, em parte, funcionam os Serviços de Finanças e Tesouraria Pública,
adaptando-o, em conformidade com as recomendações da AMA, para a instalação do
“Espaço do Cidadão de Almeida”, onde coexistirão serviços públicos prestados pelo
Município de Almeida e as Finanças.

MUNICÍPIO DE PROENÇA À NOVA

Requalificação do Largo da Devesa em Proença-a-Nova

A intervenção pretende realçar a centralidade do largo, re-ordenando a sua estrutura
física. Assim, a organização geral do espaço, apesar de continuar a desenvolver-se por
patamares, é desmultiplicada e passa a ser mais progressiva, com recurso a plataformas
interligadas entre si, que funcionam simultaneamente como espaços de estadia e de
circulação. Nas duas ruas que circundam o largo será substituído o pavimento dos
passeios e faixa de rodagem

MUNICÍPIO DE MANTEIGAS

A presente operação enquadra-se no PARU desenvolvido para a Vila de Manteigas. Esta
operação contribui para a revitalização do espaço urbano edificado nomeadamente em
Requalificação do Posto de Turismo e Envolvente para “Manteigas equipamentos de oferta turística virados para os visitantes mas também para as
Welcome Center”
populações locais. A intervenção deste espaço reforça a identidade e imagem urbana.
Desta forma, o projeto potencia e estimula novas urbanidades e promove a melhoria da
qualidade de vida da população.

MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

MUNICIPIO DO CADAVAL

MUNICÍPIO DE ALMEIDA

CENTRO-07-2316-FEDER-000073

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DA MURTOSA

CENTRO-07-2316-FEDER-000074

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE MÊDA

CENTRO-07-2316-FEDER-000075

CENTRO-07-2316-FEDER-000076

CENTRO-07-2316-FEDER-000077

CENTRO-07-2316-FEDER-000078

CENTRO-07-2316-FEDER-000079

CENTRO-07-2316-FEDER-000080

CENTRO-07-2316-FEDER-000081

CENTRO-07-2316-FEDER-000082

CENTRO-07-2316-FEDER-000083

CENTRO-07-2316-FEDER-000084

CENTRO-07-2316-FEDER-000086

CENTRO-07-2316-FEDER-000087

CENTRO-07-2316-FEDER-000089

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

A presente Operação corresponde à empreitada relativa à qualificação do espaço
público Central do aglomerado do Monte, um espaço caraterizado pela diversidade de
equipamentos de apoio à comunidade e pela fragilidade do espaço público que os
suporta.
A reabilitação da antiga central termoelétrica é uma ação determinante para dotar a
vila de um espaço multifuncional e de grande dinamização cultural, apresentando-se
como um forte contributo na alavancagem da zona envolvente. Salienta-se a
importância que esta intervenção terá na dinâmica social e cultural.

Centro de Interpretação da Batalha de Castelo Rodrigo

MUNÍCIPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Programa Operacional Regional do Centro

85%

O Parque Municipal encontra-se localizado no centro histórico tradicional de Penacova.
A presente operação tem como objetivo a sua requalificação, permitindo desta forma
devolve-lo aos residentes e à sua função primária enquanto espaço de vivência coletiva.
Irá também permitir que o espaço urbano adquira uma maior dignidade, melhorando a
sua integração e gerando um impacto visual aprazível.

A operação refere-se à remodelação de antigas construções existentes no gaveto entre
as ruas de S. Maria de Aguiar e Osório de Vasconcelos, para a instalação do Centro
Interpretativo da batalha travada nas imediações da vila, de crucial importância na
afirmação da nossa independência na sequência da Restauração Nacional.Investimento
total: 812.651,60€Investimento elegível: 708.218,35€FEDER (85%) 601.985,60€

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

CENTRO-07-2316-FEDER-000071

Requalificação do Parque Municipal - Parque Verde (Fase1)

Resumo | Summary

MUNICÍPIO DE MEALHADA

MUNICÍPIO DE PENELA

MUNICÍPIO DE MAÇÃO

MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

MUNICIPIO DE SARDOAL

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE

MUNICIPIO DE TRANCOSO

MUNICÍPIO DE ALMEIDA

MUNICÍPIO DE NELAS

MUNICÍPIO DE NELAS

MUNICÍPIO DE NELAS

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

518.944,38

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

441.102,72

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/28

2018/12/31

Portugal

2016/10/14

2018/03/31

Portugal

2016/09/01

2018/12/22

Portugal

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

553.175,15

FEDER

470.198,88

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

1.931.621,41

FEDER

1.641.878,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

601.985,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/03

2018/12/31

Portugal

35.295,84

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/08/05

2017/03/05

Portugal

575.553,59

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/02/01

2018/04/30

Portugal

312.938,16

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/15

2018/06/30

Portugal

51.859,14

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

259.585,22

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/02/15

2018/10/31

Portugal

73.182,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/16

2017/12/31

Portugal

2016/08/10

2018/01/31

Portugal

2017/06/01

2017/11/30

Portugal

708.218,35

41.524,52

677.121,87

368.162,54

61.010,75

305.394,38

86.097,10

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

Oficina das Artes

Requalificação da antiga Escola Primária de Pardelhas reconvertendo-a num espaço de
inclusão social através da cultura e das artes.

323.161,70

FEDER

274.687,44

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Rua do Eirol

Introduzir melhorias no funcionamento das infraestruturas subterrâneas e proceder à
repavimentação do arruamento, melhorando as condições de vida da população
residente.

73.386,45

FEDER

62.378,48

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

REABILITAÇÃO DO INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO

A presente operação pretende criar as condições necessárias para instalar o Centro de
Promoção e Divulgação de Ideias e Produtos, garantindo um conforto e funcionalidade,
para se tornar um espaço polivalente e aberto à população e visitantes e rematar o eixo
comercial do município, tornando o assim mais atrativo e competitivo nas atividades
económicas.

149.223,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/13

2017/12/31

Portugal

Requalificação Urbana do Espaço Público no Centro Histórico de
Penela

Esta operação surge da necessidade de requalificar o espaço público no centro histórico
da vila de Penela, nomeadamente da Rua da Misericórdia, do Largo da Misericórdia e da
Rua Padre António Duarte Brásio. Este espaço encontra-se em mau estado de
conservação, por isso tornou-se necessário requalificar o espaço, conferindo-lhe maior
riqueza, conforto e acessibilidade.

133.147,96

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

2017/10/31

Portugal

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL

Integrado no tecido urbano histórico, pretende-se com esta intervenção que se
assegure a segurança da sua utilização e se amplie as valências através da qualificação e
modernização do espaço e dos seus equipamentos.

104.204,71

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/04

2018/01/31

Portugal

Plataforma Empresarial de Alvaiázere

Esta intervenção diz respeito à reabilitação do edifício da Escola Primária de Alvaiázere,
localizada na Rua José Mendes de Carvalho. A reabilitação incide sobre a melhoria do
comportamento energético do edíficio. Complementarmente procede-se a uma pintura
integral do seu interior, tetos e paredes, cobertura paredes exteriores e a uma correção
das acessibilidades na saída de serviço.

228.527,92

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/17

2018/09/30

Portugal

Requalificação da Zona Histórica - Fase 1

Requalificação da Zona Histórica do Sardoal através da melhoria da circulação pedonal
com colocação de corredores centrais em pedra nas ruas do centro histórico,
permitindo a circulação pedonal em segurança, dadas as inclinações acentuadas e em
condições atmosféricas adversas.

131.326,02

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/17

2017/12/29

Portugal

Requalificação da Praça de Santa Maria (Largo 5 de Outubro)

Propõe-se nesta candidatura a Requalificação da Praça de Santa Maria (Largo 5 de
Outubro), designadamente a qualificação do espaço público, intervindo ao nível dos
arruamentos e zona envolvente, infraestruturas e mobiliário urbano, criando-se
condições dignas de acesso aos edifícios patrimoniais, serviços e funções urbanas pela
população e turistas, numa perspetiva de melhoria urbana, ambiental, económica,
social e turística.

115.149,47

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/03

2017/12/31

Portugal

Reabilitação da Antiga Escola Conde Ferreira

A candidatura visa a reabilitação e a recuperação total do edifício com um grande
legado histórico - Antiga Escola Conde Ferreira, situado no centro histórico da vila de
Ferreira do Zêzere, com o objetivo de qualificá-lo, modernizá-lo, por forma a permitir a
sua reconversão num Centro dinamizador da criatividade, de networking e de inovação
social.

112.294,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/29

2018/04/30

Portugal

Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso

Reabilitação da área do Mercado Municipal com adaptação de espaços para
acolhimento de iniciativas produtivas locais, conforme descrição da operação.

355.584,85

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/13

2017/08/31

Portugal

Regeneração Urbana da Parte Baixa da Vila - Almeida

Pretende-se revitalizar a baixa da vila através da: valorização do pano de muralhas com
a construção de um pórtico no local no antigo convento e melhoria da iluminação
pública e eliminação de da passagem em betão no parque infantil, a renovar e adequar
também a geriátrico, e enterramento de diversas infraestruturas; Criação de zonas
verdes, zonas pedonais e faixas de rodagem claramente identificadas, bem como bolsas
de estacionamento.

279.640,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/31

2017/12/31

Portugal

Requalificação da Avenida António Joaquim Henriques

A operação de requalificação da Avenida António Joaquim Henriques faz parte de uma
estratégia integrada de regeneração da Vila, em específico do centro histórico. Através
da presente operação pretende-se promover a melhoria do ambiente urbano,
conciliando o trânsito automóvel, o estacionamento e a circulação pedonal e criando,
deste modo, mais segurança, melhor mobilidade e maior conforto a quem utiliza este
espaço.

99.914,05

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2018/03/31

Portugal

P01 - Requalificação do Largo da Estação

A requalificação do largo da Estação faz parte da estratégia integrada de regeneração
da vila, mais especificamente do centro histórico. Como peça chave dessa estratégia,
esta operação qualifica esta áreas que remata o eixo “Largo da Estação–largo das
“4Esquinas”, com uma solução que tem o peão como elemento chave do desenho e
integração urbana. Criam-se espaços pedonais amplos, plantam-se árvores, organiza-se
o estacionamento e a circulação.

46.445,64

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

2018/06/01

Portugal

Requalificação do largo dos Bombeiros Voluntários

A operação de requalificação do largo dos Bombeiros faz parte de uma estratégia
integrada de regeneração da Vila, em específico do centro histórico. Esta visa
requalificar um espaço público com algumas fragilidades, criar melhores condições de
segurança e conforto nas deslocações e potenciar o uso por parte da população.
Engloba a restrição da circulação automóvel a apenas um sentido, organização do
estacionamento, redimensionamento de passeios.

49.683,39

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/21

2017/12/31

Portugal

PARQUE URBANO DO NOGUEIRAL

A candidatura consiste na criação de um parque de lazer e recreio, em São Pedro do Sul,
denominado Parque das Nogueiras.

1.259.460,92

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/02/16

2019/06/29

Portugal

175.557,10

156.644,66

122.593,77

268.856,38

154.501,20

135.469,96

132.110,88

418.335,12

328.989,25

117.545,94

54.641,94

58.451,05

1.481.718,72

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

CENTRO-07-2316-FEDER-000093

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

CENTRO-07-2316-FEDER-000094

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Ninho de Empresas

CENTRO-07-2316-FEDER-000095

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Rua da Misericórdia

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

CENTRO-07-2316-FEDER-000096

CENTRO-07-2316-FEDER-000097

85%

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Praça da República e Rua Pedro Álvares Cabral

85%

85%

Resumo | Summary

Requalificação da Praça da República, Rua Pedro Álvares Cabral assim como os espaços
adjacentes (Rua 5 de Outubro, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, do Marechal
Carmona, de Angola, do Tejo e Largo de Santo António) através de um arranjo
paisagístico ao nível do espaço e das acessibilidades.
A operação visa reabilitação de dois edifícios para a instalação de uma incubadora de
empresas. Pretende-se criar condições para o crescimento da iniciativa privada,
potenciar a criação de emprego, acrescentando competitividade, alavancando a
regeneração da Vila e da sua economia local.
Requalificação da Rua da Misericórdia através de arranjo paisagístico do interior do
quarteirão, envolvente exterior e espaço entre arruamentos, com colocação de
mobiliário urbano e recuperação do espaço público, incluindo a criação de uma zona
verde e de área pedonal funcional.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Portugal

2017/02/07

2018/04/30

Portugal

295.502,92

FEDER

251.177,48

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

646.378,59

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/23

2018/09/30

Portugal

148.725,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/26

2018/12/29

Portugal

85.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

2017/01/18

2019/04/30

Portugal

2017/06/08

2017/09/30

Portugal

2017/03/03

2019/10/31

Portugal

2017/10/02

2018/06/30

Portugal

2017/10/02

2018/06/30

Portugal

2017/10/02

2018/06/30

Portugal

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

2017/08/01

2018/03/30

Portugal

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

2017/08/01

2018/04/30

Portugal

2017/08/01

2018/04/30

Portugal

2017/10/15

2018/06/30

Portugal

2016/10/11

2018/04/30

Portugal

2017/10/10

2018/06/30

Portugal

2017/10/01

2018/06/30

Portugal

2017/10/01

2018/06/30

Portugal

2017/10/01

2018/06/30

Portugal

2017/10/01

2018/06/30

Portugal

2017/10/01

2018/06/30

Portugal

2017/10/02

2018/03/30

Portugal

2017/10/02

2018/03/30

Portugal

2017/11/01

2018/03/31

Portugal

2017/11/01

2018/05/31

Portugal

2017/10/02

2018/06/30

Portugal

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

MUNICÍPIO DE FORNOS DE ALGODRES

Requalificação do Jardim Quintas da Vila

O projecto de Requalificação Quintas da Vila localiza-se na zona urbana de Fornos de
Algodres. É um projecto de construção de um jardim que faz parte da área destinada a
espaços verdes incluído na estratégia PARU. Com uma área aproximada de 1.650,00
m2, o local apresenta-se no limite do aglomerado urbano, sendo delimitado a nascente,
norte e poente por zona habitacional e a sul pela Estrada Nacional 16 e a zona de culto
à Nossa Senhora da Graça.

MUNICIPIO DE ALCANENA

Requalificação Urbana da Praça Envolvente à Paragem de
Transportes Públicos da Vila de Alcanena

Requalificar da praça envolvente ao terminal de transportes públicos ao nível dos
pavimentos, equipamentos/mobiliário urbano, espaços verdes e infraestruturas da
praça, tornando-o mais aprazível para a população.

565.572,38

FEDER

480.736,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

A requalificação da praça (situada no centro de Anadia e na envolvente à capela de S.
Sebastião), cuja intervenção passa pela criação de linhas arbóreas, implementação de
mobiliário urbano contemporâneo e colocação de nova iluminação, constitui o objeto
desta candidatura.

71.531,38

FEDER

60.801,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

A operação visa reabilitação de mercado municipal face à degradação geral da
construção, dotando o atual edificado das exigências funcionais mais modernas
aplicadas ao setor de venda a retalho de produtos alimentares frescos.

740.099,43

FEDER

629.084,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

13.992,00

FEDER

11.893,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

760.445,40

174.971,09

FEDER

FEDER

CENTRO-07-2316-FEDER-000101

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICIPIO DE ANADIA

Requalificação do espaço público envolvente à Capela São
Sebastião

CENTRO-07-2316-FEDER-000102

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICIPIO DE ALCANENA

Requalificação do Mercado Municipal de Alcanena

CENTRO-07-2316-FEDER-000103

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

A presente intervenção destina-se à colocação de equipamento urbano (contentores de
Reposição de equipamento urbano complementar_incêndios 2017 resíduos e abrigos de passageiros) nos locais afetados pelos incêndios de 17 de junho de
2017.

CENTRO-07-2316-FEDER-000104

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

Reabilitação de estradas municipais_incêndios 2017

A presente intervenção destina-se à reabilitação de estradas municipais, diretamente
afetadas pelo incêndio, para reposição das condições pré-existentes, nos troços
circunscritos, territorial e financeiramente, nos locais afetados pelos incêndios de 17 de
junho de 2017.

1.794.798,47

FEDER

1.525.578,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000105

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

Reposição de condições de segurança rodoviária_incêndios 2017

A presente intervenção destina-se à implementação de sinalética vertical, guardas de
segurança e espelhos em 13 vias de circulação afetadas pelos incêndios com início a 17
de junho de 2017.

70.971,88

FEDER

60.326,10

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000106

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Recuperação de Infraestruturas referentes aos danos do incendio
de 17 de Junho de 2017 – Equipamentos Municipais de Lazer e
Turismo

A presente intervenção destina-se à reposição de equipamento de lazer e
infraestruturas de natureza pública de apoio ao turismo (percursos pedestres) nos
locais afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

29.705,00

FEDER

25.249,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000107

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

A presente intervenção destina-se à reposição de equipamento urbano (abrigos de
Recuperação de Infra-estruturas referentes aos danos do incendio
passageiros, papeleiras, e contentores de lixo) em zonas afetadas pelos incêndios com
de 17 de Junho de 2017 – Equipamento Urbano Complementar
início a 17 de junho de 2017.

25.140,00

FEDER

21.369,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000108

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Recuperação de Infra-estruturas referentes aos danos do incendio A presente intervenção destina-se à reparação e consolidação estrutural dos sistemas
de 17 de Junho de 2017 - Sistema Publico de distribuição de água públicos de distribuição de água afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

78.631,32

FEDER

66.836,62

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000109

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Recuperação de Infraestruturas referentes aos danos do incendio
de 17 de Junho de 2017 – Edificações

221.408,70

FEDER

188.197,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000110

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

A presente intervenção destina-se à implementação de sinalética vertical/horizontal e
Recuperação de Infra-estruturas referentes aos danos do incendio
guardas de segurança em vias de circulação afetadas pelos incêndios com início a 17 de
de 17 de Junho de 2017 - Segurança Rodoviária
junho de 2017.

797.567,24

FEDER

677.932,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000111

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Recuperação de Infra-estruturas referentes aos danos do incendio A presente intervenção destina-se à reabilitação de estradas municipais diretamente
de 17 de Junho de 2017 - Reabilitação de Estradas Municipais
afetadas pelos incêndios com início a 17 de junho de 2017.

1.842.829,86

FEDER

1.566.405,38

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000112

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

Reabilitação da Praça Fernando Pessoa e ruas Egas Moniz e 25 de
Abril

Requalificação da Praça Fernando Pessoa e ruas Egas Moniz e 25 de Abril através de
arranjo urbanístico na praça e arruamentos, com colocação de mobiliário urbano e
recuperação do espaço público.

697.359,88

FEDER

592.755,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000113

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PENELA

Segurança Rodoviária

A presente intervenção destina-se à implementação de sinalética vertical/horizontal e
guardas de segurança em vias de circulação afetadas pelos incêndios de 17 de junho de
2017.

47.234,41

FEDER

40.149,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000114

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PENELA

Reposição de equipamento urbano complementar

A presente intervenção destina-se à colocação de equipamento urbano (mobiliário
urbano diverso e contentores de resíduos) nos locais afetados pelos incêndios de 17 de
junho de 2017.

10.949,14

FEDER

9.306,77

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000115

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PENELA

Reposição dos Sistemas públicos de abastecimento de água

A presente intervenção destina-se à reparação e consolidação estrutural dos sistemas
públicos de distribuição de água afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

36.306,95

FEDER

30.860,91

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000116

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PENELA

Reposição de equipamentos municipais de lazer e infraestruturas
de natureza pública de apoio ao turismo

A presente intervenção destina-se à colocação de equipamento de lazer e
infraestruturas de natureza pública de apoio ao turismo (parques infantis, de merendas
e percursos pedestres) nos locais afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

32.742,60

FEDER

27.831,21

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000117

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PENELA

Reabilitação de estradas municipais

234.745,43

FEDER

199.533,62

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000118

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PENELA

Reabilitação de arruamentos municipais

31.800,00

FEDER

27.030,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000119

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE GÓIS

RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS DANIFICADOS PELOS INCÊNDIOS DE 17 A 24 DE
JUNHO NA REGIÃO CENTRO - Candidatura n.º 2 - Tipologia 2-c) SEGURANÇA RODOVIÁRIA

A presente intervenção destina-se à implementação de sinalética vertical/horizontal e
guardas de segurança em vias de circulação afetadas pelos incêndios de 17 de junho de
2017.

422.680,77

FEDER

359.278,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000120

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE GÓIS

“RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS DANIFICADOS PELOS INCÊNDIOS DE 17 A 24 DE
JUNHO NA REGIÃO CENTRO” CANDIDATURA 4 - Tipologia g)

A presente intervenção destina-se à reparação e consolidação estrutural dos sistemas
públicos de distribuição de água afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

38.200,00

FEDER

32.470,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000121

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE GÓIS

RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS DANIFICADOS PELOS INCÊNDIOS DE 17 A 24 DE
JUNHO NA REGIÃO CENTRO - Candidatura n.º 3 - Tipologia 3-f) EQUIPAMENTO URBANO COMPLEMENTAR

A presente intervenção destina-se à reposição de equipamento urbano (contentores de
lixo) em zonas afetadas pelos incêndios com início a 17 de junho de 2017.

7.695,60

FEDER

6.541,26

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000122

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE GÓIS

“RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS DANIFICADOS PELOS INCÊNDIOS DE 17 A 24 DE
JUNHO NA REGIÃO CENTRO” CANDIDATURA 5 - Tipologia h)

A presente intervenção destina-se à reposição de equipamento de lazer e
infraestruturas de natureza pública de apoio ao turismo (percursos pedestres) nos
locais afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

47.700,00

FEDER

40.545,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000123

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE GÓIS

“RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS DANIFICADOS PELOS INCÊNDIOS DE 17 A 24 DE
JUNHO NA REGIÃO CENTRO” CANDIDATURA 1 - Tipologia a)

A presente intervenção destina-se à reabilitação de estradas municipais diretamente
afetadas pelos incêndios com início a 17 de junho de 2017.

961.522,88

FEDER

817.294,45

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000124

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DA SERTÃ

1.080.000,00

FEDER

918.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000125

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DA SERTÃ

470.000,00

FEDER

399.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

A presente intervenção destina-se à reabilitação de estradas municipais, diretamente
Reabilitação das estradas municipais directamente afectadas pelo afetadas pelo incêndio, para reposição das condições pré-existentes, nos troços
incêndio de 17 de Junho 2017
circunscritos, territorial e financeiramente, nos locais afetados pelos incêndios de 17 de
junho de 2017.
A presente intervenção destina-se à reabilitação de arruamentos urbanos, diretamente
Reabilitação de arruamentos urbanos danificados pelo incêndio de afetadas pelo incêndio, para reposição das condições pré-existentes, nos troços
Junho 2017
circunscritos, territorial e financeiramente, nos locais afetados pelos incêndios de 17 de
junho de 2017.

2018/07/31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Centro de Interpretação da Semana Santa

A presente intervenção destina-se à reabilitação de estradas municipais, diretamente
afetadas pelo incêndio, para reposição das condições pré-existentes, nos troços
circunscritos, territorial e financeiramente, nos locais afetados pelos incêndios de 17 de
junho de 2017.
A presente intervenção destina-se à reabilitação de arruamentos urbanos, diretamente
afetadas pelo incêndio, para reposição das condições pré-existentes, nos troços
circunscritos, territorial e financeiramente, nos locais afetados pelos incêndios de 17 de
junho de 2017.

2016/12/06

211.495,93

RRequalificação e modernização do edifício “Capela Nossa Senhora do Carmo” para
dinamização de atividades económicas, viabilizando a adaptação deste espaço ao
acolhimento de iniciativas de cariz histórico, de ambientes dinamizadores da
criatividade, de tecnologia e inovação social.

A presente intervenção destina-se à reposição de edificações e construções municipais
nos locais afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

Portugal

FEDER

Programa Operacional Regional do Centro

85%

2018/04/30

248.818,74

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

CENTRO-07-2316-FEDER-000100

2017/02/07

205.994,83

Programa Operacional Regional do Centro

85%

País |
Country

FEDER

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

CENTRO-07-2316-FEDER-000098

Data Fim |
Finish Date

242.346,86

Reabilitação do Edifício da Antiga Fábrica Cerâmica Rocha

MUNICIPIO DE SARDOAL

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

Data Início |
Start Date

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Dada a importância que a área de intervenção assume perante a urbanidade do coração
da cidade, e dado que se trata de um edifico emblemático, com história para a concelho
de Oliveira do Bairro a necessitar de unificação ao nível de reabilitação, a sua
intervenção é uma prioridade que se pretende assumir e concretizar.

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Prioridade de Investimento | Investment Priority

100.000,00

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

208

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Portugal

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

2017/11/02

2018/02/02

Portugal

2017/10/15

2018/03/31

Portugal

2017/09/01

2018/03/30

Portugal

2017/11/02

2018/02/02

Portugal

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

2017/10/02

2018/06/30

Portugal

2017/10/02

2018/06/30

Portugal

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

2017/10/02

2018/06/30

Portugal

2017/10/15

2018/03/31

Portugal

2017/10/15

2018/11/02

Portugal

2017/10/02

2018/06/30

Portugal

2017/10/02

2017/12/02

Portugal

2017/06/09

2017/12/29

Portugal

2017/03/07

2018/02/28

Portugal

Reparação do sistema público de distribuição de água afectado
pelo incêndio de 17 Junho 2017

CENTRO-07-2316-FEDER-000128

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Substituição de equipamento urbano complementar afectado pelo A presente intervenção destina-se à colocação de equipamento urbano (contentores de
incêndio de 17 Junho 2017
resíduos) nos locais afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

14.025,34

FEDER

11.921,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000129

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Restabelecimento da segurança rodoviária na área afectada pelo
incêndio de 17 junho 2017

A presente intervenção destina-se à implementação de sinalética vertical/horizontal e
guardas de segurança em vias de circulação afetadas pelos incêndios de 17 de junho de
2017.

303.452,02

FEDER

257.934,22

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000130

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PÊRA

AQUISIÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS

A presente intervenção destina-se à substituição e reparação de viaturas e outros
veículos danificados (direta ou indiretamente) pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

253.066,47

FEDER

215.106,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000131

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PÊRA

REABILITAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

A presente intervenção destina-se à reabilitação de estradas municipais diretamente
afetadas pelos incêndios com início a 17 de junho de 2017.

882.539,64

FEDER

750.158,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000132

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PÊRA

SEGURANÇA RODOVIÁRIA

A presente intervenção destina-se à implementação de sinalética vertical/espelhos
parabólicos e guardas de segurança em vias de circulação afetadas pelos incêndios de
17 de junho de 2017.

156.942,02

FEDER

133.400,72

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000133

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PÊRA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MUNICIPAL DE LAZER

A presente intervenção destina-se à reposição de equipamento de lazer e
infraestruturas de natureza pública de apoio ao turismo nos locais afetados pelos
incêndios de 17 de junho de 2017.

217.774,35

FEDER

185.108,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000134

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PÊRA

RECUPERAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A presente intervenção destina-se à reparação e consolidação estrutural dos sistemas
públicos de distribuição de água afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

18.383,00

FEDER

15.625,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000135

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

Regeneração de áreas afetadas pelo incêndio

A presente intervenção destina-se à colocação de equipamento de lazer e
infraestruturas de natureza pública de apoio ao turismo (parques infantis, de merendas
e percursos pedestres) nos locais afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

286.284,16

FEDER

243.341,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000136

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

Reabilitação e recuperação de estradas e caminhos municipais

A presente intervenção destina-se à reabilitação de estradas municipais, diretamente
afetadas pelo incêndio, para reposição das condições pré-existentes, nos troços
circunscritos, territorial e financeiramente, nos locais afetados pelos incêndios de 17 de
junho de 2017.

2.210.273,73

FEDER

1.878.732,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000137

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

Substituição e reposição da sinalética afetada

A presente intervenção destina-se à implementação de sinalética vertical/horizontal e
guardas de segurança em vias de circulação afetadas pelos incêndios de 17 de junho de
2017.

600.738,56

FEDER

510.627,78

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000138

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

Rede de distribuição de água - Reposição de infraestruturas
afetadas

A presente intervenção destina-se à reparação e consolidação estrutural dos sistemas
públicos de distribuição de água afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

635.361,22

FEDER

540.057,04

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000139

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PÊRA

REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS MUNICIPAIS

A presente intervenção destina-se à reabilitação de arruamentos diretamente afetados
pelos incêndios com início a 17 de junho de 2017.

276.022,35

FEDER

234.619,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000140

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PÊRA

REGENERAÇÃO DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES MUNICIPAIS

A presente intervenção destina-se à reposição de edificações e construções municipais
nos locais afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

849.060,00

FEDER

721.701,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000141

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

Reabilitação de edifícios municipais

A presente intervenção destina-se à reabilitação e consolidação de edificações e
construções municipais, diretamente afetadas pelo incêndio, para reposição das
condições pré-existentes, nos troços circunscritos, territorial e financeiramente, nos
locais afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

131.787,15

FEDER

112.019,08

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000142

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PÊRA

Recuperação de Espaços Urbanos - Equipamentos

A presente intervenção destina-se à reposição de equipamento urbano em zonas
afetadas pelos incêndios com início a 17 de junho de 2017.

141.404,00

FEDER

120.193,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000143

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICIPIO DE ANADIA

Requalificação da Av. Engenheiro Tavares da silva

Requalificar uma das principais artérias da cidade de Anadia, contribuindo
substancialmente para a dinâmica da cidade.

319.624,55

FEDER

271.680,87

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-07-2316-FEDER-000144

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

MUNICIPIO DE ANADIA

A operação consiste na requalificação de um espaço que se encontrava em mau estado
Requalificação do Espaço Publico Envolvente ao Pavilhão Municipal de conservação, originando uma má imagem do espaço envolvente ao Pavilhão
Municipal que se situa no centro da Cidade.

94.529,01

FEDER

80.349,66

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

85%

MUNICÍPIO DA BATALHA

Operação Urbanística de salvaguarda aos impactos do ruído e
poluição sobre o Mosteiro de Santa Maria da Vitória na zona
Poente, junto em EN1

485.107,93

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/17

2018/07/30

Portugal

85%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR
CENTRO)

Melhor Ar no Centro - Gestão da Qualidade do Ar Ambiente na
Região Centro

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

CENTRO-08-0550-FEDER-000002

CENTRO-08-0550-FEDER-000003

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

85%

85%

85%

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

2018/06/30

MUNICÍPIO DA SERTÃ

CENTRO-08-0550-FEDER-000001

20.145,00

2017/09/01

85%

Programa Operacional Regional do Centro

FEDER

Portugal

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

CENTRO-07-23G2-FEDER-000001

23.700,00

2018/06/30

Programa Operacional Regional do Centro

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

92.438,10

2017/09/01

CENTRO-07-2316-FEDER-000127

Programa Operacional Regional do Centro

FEDER

País |
Country

Programa Operacional Regional do Centro

CENTRO-07-2316-FEDER-000148

108.750,70

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

Data Fim |
Finish Date

CENTRO-07-2316-FEDER-000126

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

MUNICÍPIO DA SERTÃ

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Data Início |
Start Date

7-Afirmar a Sustentabilidade dos
Territórios (CONSERVAR)

85%

Substituição de viaturas e outros veículos danificados pelo incêndio A presente intervenção destina-se à substituição de viaturas e outros veículos
de 17 Junho 2017
danificados (directa ou indiretamente) pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

Prioridade de Investimento | Investment Priority

MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

MUNICÍPIO DA BATALHA

A presente intervenção destina-se à reparação e consolidação estrutural dos sistemas
públicos de distribuição de água afetados pelos incêndios de 17 de junho de 2017.

A OPERAÇÃO consiste na requalificação urbanística e paisagística na frente do Mosteiro
de Santa Maria da Vitória pela criação de uma barreira acústica que minimize os
impactes ambientais relacionados com a vibração e poluição ambiental e sonora com o
intuito de promover a melhoria das condições ambientais e urbanas na área envolvente
a este importante Monumento.
O projeto é constituído por 3 ações, a saber:Ação 1 - Reapetrechamento da rede de
monitorização da qualidade do ar;Ação 2 - Realização de estudos da qualidade do
ar;Ação 3 - Estudo do contributo de fontes pontuais para a qualidade ar na Região
Centro.

570.715,21

FEDER

538.790,00

FEDER

457.971,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Adaptação de Espaço para Loja de Cidadão em Arruda dos Vinhos

Pretende-se realizar obras de adaptação num espaço e aquisição de equipamento
básico e informático, para a instalação de uma Loja do Cidadão. Neste processo serão
relocalizadas os serviços da AT, do ISS e do Balcão Único de Atendimento do Município
de Arruda dos Vinhos. Por outro lado, será criado um novo serviço no concelho de
Arruda dos Vinhos, um Julgado de Paz. A nível do privado, será instalado um pay shop.

350.000,00

FEDER

297.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/11/05

2016/11/30

Portugal

Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de Sátão

A Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de Sátão concretiza-se na reabilitação e
refuncionalização de um edifício municipal que albergará os serviços de atendimento da
ATA, do IRN I. P. e do ISS I. P., permitindo a partilha das infraestruturas tecnológicas de
suporte. A operação inclui a criação do Espaço Cidadão de Sátão. A gestão do
condomínio será da responsabilidade do Município.

350.000,00

FEDER

297.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/06/01

2017/09/30

Portugal

LOJA DO CIDADÃO DA BATALHA

O Município da Batalha pretende acolher no Edifício Paços do Concelho o Serviço Local
de Finanças, o Serviço Local da Conservatória e manter no citado edifício o Serviço Local
da Segurança Social (SS), assim como o Espaço do Cidadão, compromisso assumido em
Memorando de Adesão ao Programa Aproximar para instalação da Loja do Cidadão,
celebrado em 29 de abril de 2015.

350.000,00

FEDER

297.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/02/01

2017/02/28

Portugal

350.000,00

FEDER

297.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/07

2017/09/29

Portugal

CENTRO-08-0550-FEDER-000004

Programa Operacional Regional do Centro

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

85%

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

Loja do Cidadão de Torres Vedras

Unificação dos serviços do IRN – Instituto dos Registos e Notariado no edifício,
complementando-o com a instalação do Espaço do Cidadão gerido pela AMA, ajusta-se
perfeitamente às condições oferecidas pelo edifício existente: edifício emblemático com
estacionamento assegurado, numa avenida ampla, servida por transportes públicos e
junto ao centro histórico da cidade e situado na zona de influencia dos actuais balcões
do IRN.

CENTRO-08-0550-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Centro

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

85%

MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL

Instalação da Loja do Cidadão de Carregal do Sal

Instalação da Loja do Cidadão de Carregal do Sal

350.000,00

FEDER

297.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/07/29

2017/12/31

Portugal

Loja do Cidadão em Nelas

Com esta candidatura pretende-se implementar um modelo integrado de atendimento
descentralizado na administração publica permitindo assim um aumento na qualidade
do serviço prestado, estabelecer uma relação de proximidade com o cidadão e as
empresas, a redução dos custos e fomentando a utilização dos serviços em rede da
administração publica.

330.000,00

FEDER

280.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/12/01

2017/09/30

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES

Modernização Administrativa na Região Viseu Dão Lafões - Um
Modelo, Catorze Municípios

A presente operação visa aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados
pelos municípios no seu relacionamento com os cidadãos e empresas, alinhado com os
normativos nacionais de qualificação do serviço público e de uma administração pública
eficiente e de qualidade, reduzindo custos públicos de contexto e promovendo o uso
intensivo das tecnologias de informação e comunicação.

2.534.023,13

FEDER

2.153.919,66

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/09/03

2018/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

Pretende-se disponibilizar serviços online o que exige a criação/ revisão de formulários,
métodos de trabalho, alterações de fluxos de trabalho, pelo que uma profunda
Médio Tejo Online 2020 e Médio Tejo - Desenvolvimento Territorial reengenharia e desmaterialização de processos é necessária. A componente de
Estratégico - 1ª Fase
investimento “Serviços Gestão Territorial” pretende implementar a gestão
intermunicipal partilhada das infraestruturas rodoviárias como mecanismo de
otimização do custo e eficácia das intervenções.

938.791,99

FEDER

797.973,19

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/02/09

2017/12/31

Portugal

CENTRO-08-0550-FEDER-000007

CENTRO-08-0550-FEDER-000008

CENTRO-08-0550-FEDER-000009

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE NELAS

209

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-08-0550-FEDER-000010

CENTRO-08-0550-FEDER-000011

CENTRO-08-0550-FEDER-000012

CENTRO-08-0550-FEDER-000013

CENTRO-08-0550-FEDER-000014

CENTRO-08-0550-FEDER-000016

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E
SERRA DA ESTRELA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
AVEIRO

CIMRL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
REGIÃO DE LEIRIA

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Recuperação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho

A operação vai contribuir para a promoção e a reorganização da rede de serviços
públicos do Estado, numa lógica de concentração de serviços de atendimento presencial
por excelência, com melhoria de conveniência através da definição de critérios de
acessibilidade para serviços físicos, e simultaneamente com poupança de recursos.

350.000,00

FEDER

297.500,00

Região de Coimbra 2.X

A operação contempla um variado leque de ações, com o objetivo de promover e
aproximar autarquias locais e centrais a cidadãos e empresas, através de meios digitais
e processos de reorganização e reengenharia. Como propósito último, pretende-se criar
uma plataforma agregadora de serviços user friendly, que servirá como ponto único de
comunicação da região e de interação com serviços locais e centrais.

4.119.494,11

FEDER

Programa de Modernização Administrativa Beiras e Serra da
Estrela

A operação contribui para os objetivos estratégicos da modernização administrativa
permitindo o aumento da eficiência interna/qualidade dos serviços prestados pelos
Municípios da CIMBSE aos cidadãos/empresas,e o aumento da eficiência interna e da
qualidade de serviços prestados pela CIM-BSE aos seus associados,complementando
operações já realizadas por alguns municípios,e iniciando o processo nos municípios
cuja implementação está fase inicial.

2.020.978,44

Oeste Digital 3.0

A operação consiste numa solução para a melhoria dos serviços online a prestar ao
cidadão, a ser implementada pela OesteCIM e os 12 municípios da região Oeste.Com
vista a melhorar a eficiência da comunicação entre municípios-cidadãos-empresas,
investir-se á na melhoria da prestação de serviços, na consolidação da infraestrutura de
suporte, bem como na partilha de serviços para libertação de recursos.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/08/30

2018/01/30

Portugal

3.501.570,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/01/20

2019/07/05

Portugal

FEDER

1.717.831,67

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/07/29

2018/12/31

Portugal

3.805.515,37

FEDER

3.234.688,06

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

REGIÃO DE AVEIRO DIGITAL

O projeto “REGIÃO DE AVEIRO DIGITAL” envolve a CIRA como beneficiária líder e
subdivide-se em 6 componentes: Modelo Intermunicipal; Serviços Eletrónicos;
Reengenharia e desmaterialização de processos; Plataformas Colaborativas e de Apoio à
Gestão; Reforço e capacitação tecnológica, e Gestão e Promoção do Projeto. O
montante total das tipologias de investimento a realizar em 24 meses (2017-2018) é de
2.851.816,50 €.

2.851.816,50

FEDER

2.424.044,03

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Educa@CIMRL & Cloud@CIMRL

A operação proposta integra as atividades educa@CIMRL e cloud@CIMRL. No
educa@CIMRL pretende-se adquirir uma plataforma web para que os municípios da
CIMRL possam desmaterializar e gerir os seus processos educativos, incluindo um
balcão único electrónico para a interação com as comunidades educativas. No
cloud@CIMRL pretende-se criar uma cloud interna na CIMRL de forma a promover a
partilha de recursos tecnológicos com os municípios.

1.990.588,21

FEDER

1.691.999,98

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

216.601,58

FEDER

184.111,34

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/05/01

2017/08/01

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

CENTRO-08-0550-FEDER-000017

Programa Operacional Regional do Centro

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

85%

MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA

Instalação da Loja do Cidadão de Aguiar da Beira

A Loja do Cidadão de Aguiar da Beira será instalada no edifício dos Paços do Concelho.
O acesso será ao grande átrio do edifício, onde funciona o Centro de Atendimento
Municipal. Na loja será reinstalado e qualificado o serviço do IRN, transferindo-se para
os espaços adjacentes a AT. Desta forma garante-se que num único local se
disponibilizam diversos serviços das administrações central e local.

CENTRO-08-0550-FEDER-000018

Programa Operacional Regional do Centro

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

85%

MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

Loja do Cidadão de Alvaiázere

No âmbito desta operação, designada por “Loja do Cidadão de Alvaiázere” pretende-se
requalificar um dos pisos do edifício do tribunal, pertença do Instituto de Gestão
Financeira e equipamentos da Justiça, I.P. em Loja do Cidadão.

350.000,00

FEDER

297.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/27

2018/07/31

Portugal

Loja do Cidadão de Bombarral

A instalação da Loja do Cidadão no concelho do Bombarral visa promover a
reorganização da rede de serviços públicos, numa lógica de concentração de serviços de
atendimento num único local, resultando em ganhos de tempo e redução de custos
para os cidadãos/empresas e para a Administração Pública. Esta operação enquadra-se
no âmbito da Estratégia para a Reorganização dos Serviços de Atendimento da
Administração Pública - Programa Aproximar.

350.000,00

FEDER

297.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/11/01

2018/10/31

Portugal

Loja do Cidadão de Oliveira de Frades

A operação visa a realização de obras de adaptação de edifício, com objetivo de
implementar o conceito integrado de atendimento descentralizado na Administração
Pública designado de Loja do Cidadão. Está-se perante uma operação de interesse
municipal, no sentido de que traz benefícios para os Municípes, uma vez que reúne
vantagens em termos de desburocratização e poupança de tempo útil.

350.000,00

FEDER

297.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

Loja do Cidadão de Pombal

No âmbito desta operação, designada por “Loja do Cidadão de Pombal” pretende-se
reabilitar o edifício de forma a receber a Loja do Cidadão, onde funcionará o Espaço do
Cidadão, um balcão de atendimento do Instituto Emprego Formação Profissional, um
espaço para o serviço local da Segurança Social de Pombal e outros serviços do
Município de Pombal.

330.000,00

FEDER

280.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/09/01

2018/10/31

Portugal

Loja do Cidadão de Leiria

Enquadrada na Estratégia para a Reorganização dos Serviços de Atendimento da
Administração Pública (Programa Aproximar), a presente operação referente à
instalação da Loja do Cidadão visa melhorar a acessibilidade e qualidade no
atendimento dos serviços públicos aos cidadãos e às empresas de Leiria e reduzir os
encargos com instalações e equipamentos, contribuindo para uma Administração
Pública mais próxima e sustentável.

350.000,00

FEDER

297.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/01

2019/03/01

Portugal

Loja do Cidadão de Tondela

A operação de instalação da Loja do Cidadão de Tondela inclui três parceiros: a Agência
para a Modernização Administrativa, a Autoridade Tributária e o Instituto da Segurança
Social, IP. Pretende-se que a operação de implementação da Loja do Cidadão de
Tondela venha a contribuir para a simplificação e modernização administrativa,
melhorando os serviços prestados através da simplificação de procedimentos, ganhos
de eficiência e redução de custos.

350.000,00

FEDER

297.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/06/01

2017/12/01

Portugal

MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

LOJA DO CIDADÃO DE PEDRÓGÃO GRANDE

Criação Loja Cidadão para cinco entidades públicas, compreende i) realização obras
adaptação espaço/ edifício, em conformidade com normas (AMA) manual-técnico;
ii)aquisição equipamento informático, hardware/software; iii)aquisição equipamento
básico, mobiliário, sinalética, equipamento de comunicação, iv) serviços de assistência
técnica à implementação da operação.

350.000,00

FEDER

297.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/04/03

2018/12/31

Portugal

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR
CENTRO)

Reforço de capacidades junto de todos os agentes que operam no
domínio da educação, da aprendizagem ao longo da vida, da
formação, do emprego e das políticas sociais, incluindo através do
estabele...

O projeto tem como objetivo afirmar o Centro de Portugal como um referencial
nacional e internacional de cooperação estratégica, através da dinamização de
atividades de capacitação e prospetiva, assim como de cooperação e dinamização de
parcerias. Incluem o diagnóstico das redes e parcerias, acompanhamento da RIS3,
participação da CCDRC em programas europeus e associações internacionais, o
exercício prospetivo pós2020, entre outros.

587.043,82

11-Melhorar a capacidade institucional
das autoridades públicas e partes
interessadas e a eficiência da
administração pública

2017/03/01

2019/12/31

Portugal

Eixo Pedonal Estruturante da Mobilidade Urbana

Com a presente operação, pretende-se proceder à construção da ligação pedonal entre
a zona sul da cidade, no início da Avenida Professor Dr. Egas Moniz, e a zona industrial,
numa extensão cerca de 563 metros, de forma a dar continuidade aos passeios
existentes junto às edificações e acessos, garantindo assim o acesso pedonal à zona
industrial em melhores condições de circulação e segurança por parte dos peões e do
trânsito rodoviário.

105.756,79

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/05/22

2016/07/31

Portugal

Construção de via ciclável e pedonal

A operação “Construção de via ciclável e pedonal” tem um custo orçamentado de
100,237,83€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A operação estende-se numa
distância de 900 metros de cumprimento, ligando o centro urbano de A-da-Gorda ao
centro urbano de Óbidos, tendo um custo de 118,06€ por metro linear e prevê-se a
redução da emissão de gases de carbono das actuais 11 663,71 ton (valor refª 2012)
para 11260 ton em 2018 e 10860 ton em 2023.

89.649,71

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/12/01

2017/12/31

Portugal

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

Plano de Sensibilização para a Mobilidade Sustentável

A operação tem como objeto a elaboração e implementação do “Plano de Sensibilização
para a Mobilidade Sustentável”, composto por um Plano de Ação que definirá a
estratégia de intervenção e pelas ações/campanhas de sensibilização para a mobilidade
sustentável e segurança rodoviária, junto da comunidade escolar, comunidade sénior e
público em geral. As ações a desenvolver deverão acompanhar a implementação das
operações definidas no PAMUS.

29.796,75

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/11/02

2019/11/30

Portugal

MUNICIPIO DA COVILHÃ

Requalificação do Edifício da Central de Camionagem e sua
envolvente

Pretende a Câmara Municipal uma reprogramação temporal de modo a ajustar a
candidatura à efectiva execução (física e financeira) dos trabalhos.

61.693,60

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/12/28

2017/07/10

Portugal

Ciclovia da Freguesia de Nossa Senhora de Fátima e Freguesia de
São João Baptista

Com este projeto pretende-se construir uma plataforma clicável (ciclovia), com cerca de
1,4 Km, na zona sul do Concelho. A Ciclovia irá permitir construir uma das estruturas
centrais do Concelho, facilitará de imediato a ligação entre os vários estabelecimentos
de ensino da cidade, bem como outros serviços públicos, nomeadamente Finanças,
Tribunal, Centro de Saúde, Unidade de Cuidados Continuados, Mercado Diário e outras
áreas atividade económica

487.390,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/07/13

2018/03/30

Portugal

M1 - Melhoria funcional do principal intermodal

Intervenção no espaço público do interface da Figueira da Foz, tendo em vista à sua
qualificação e modernização, com o objetivo final de criar condições para o reforço da
sua intermodalidade, integração organizacional e gestão do transporte público,
promovendo o incremento dos modos suaves

163.087,20

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/11/08

2017/04/28

Portugal

Criação e Reconversão da Rede de Vias Pedonais - Rua Cardeal
Mendes Belo (Cardia)

Requalificação de vias existentes em pleno centro urbano da Cidade de Gouveia e a
criação de novas vias dedicadas à mobilidade suave - essencialmente pedonal -,
estruturando-se, assim, uma rede de circulação urbana na cidade, incluindo a Rua
Cardeal Mendes Belo, também denominada Rua da Cardia e artérias envolventes, em
articulação com a rede de transportes urbanos de Gouveia. Ver memória descritiva da
operação

75.000,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/12/07

2017/07/31

Portugal
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Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

8-Reforçar a capacitação institucional
das entidades regionais (CAPACITAR)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE BOMBARRAL

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES

MUNICÍPIO DE POMBAL

MUNICÍPIO DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE TONDELA

MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

MUNICÍPIO DE GOUVEIA

690.639,79

124.419,75

105.470,24

35.055,00

72.580,70

573.400,00

191.867,29

88.235,29

FSE

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

02-Criação de capacidades para todos os agentes que operam no domínio
da educação, da aprendizagem ao longo da vida, da formação, do emprego
e das políticas sociais, inclusive através de pactos setoriais e territoriais de
preparação de reformas a nível nacional, regional e local.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-09-1406-FEDER-000008

CENTRO-09-1406-FEDER-000009

CENTRO-09-1406-FEDER-000010

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE TONDELA

MUNICÍPIO DE COIMBRA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A operação objeto da presente candidatura que se apresenta via a implementação de
um sistema de transporte a pedido no concelho de Tondela (Transporte de Passageiros
Implementação do Sistema de Transporte a Pedido no Concelho de Flexível), no sentido de colmatar as situações de dificuldade de acesso e insuficiente ou
Tondela - Transporte de Passageiros a Pedido
ineficaz mobilidade da população do concelho, sobretudo em áreas rurais e
periurbanas, procurando adequar o sistema de transportes públicos às necessidades
desta população.

Informação em tempo real

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

PAMUS – Percurso 8 – Corredor Ciclável – Secção entre a
Bresfor/Rotunda da APA/Ponte da Barra

Criar um sistema de informação em tempo real para os utilizadores de transportes
públicos de passageiros no Município de Coimbra, que inclua uma plataforma de
disponibilização de “dados abertos”. Este sistema permitirá o planeamento de viagens e
fornecerá o horário real de passagem nas paragens, nomeadamente através de
dispositivos móveis e 32 novos painéis eletrónicos de informação ao público nas
paragens.
Percurso composto por um canal ciclável segregado. Contempla intervenções
estruturais de suporte às vias, retificação de cruzamentos e traçados, correção de
pavimentos, pistas cicláveis dedicadas, sinalética, pinturas, iluminação.Pretende-se
igualmente proceder à valorização ambiental de todo espaço a intervencionar, com a
criação de zonas verdes, de descanso, apoio e lazer.
Requalificação do sistema de circulação urbana e espaços urbanos degradados que
conectam o Parque da Alta Vila e a Incubadora Cultural de Águeda ao Centro da Cidade
e à malha urbana principal, favorecendo a criação de condições de conforto e segurança
para a circulação de peões e bicicletas.

CENTRO-09-1406-FEDER-000011

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICIPIO DE AGUEDA

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS A POENTE –
LIGAÇÃO CENTRO/EQUIPAMENTOS SOCIAIS E DE SAÚDE A
PAREDES

CENTRO-09-1406-FEDER-000012

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

Ciclovia do Mondego - troço Figueira da Foz / Vila Verde

Pretende-se a construção do troço da ciclovia do Mondego, desde a Estação de
Caminhos de Ferro da Figueira da Foz até Vila Verde.

Paragens de Chegada e Confluência

A operação visa a construção de 12 Paragens de Chegada e Confluência em locais
estratégicos da cidade de Torres Vedras. Estas interfaces desempenham um papel
determinante no funcionamento de um sistema de transportes intermodal e alinham
com as estratégias nacionais e europeias de redução dos GEE através da aposta na
mobilidade urbana sustentável.

EXTENSÃO DA REDE DE BIKE STATIONS DA CIDADE

A operação visa a extensão da rede de bike stations da cidade de Torres Vedras em 6
estações, disponibilizando mais 60 bicicletas em sistema de bikesharing. A
concretização desta ação assume-se como um instrumento fundamental no
cumprimento dos objetivos de redução das emissões GEE, induzindo a transferência
modal do transporte individual para os modos suaves.

CENTRO-09-1406-FEDER-000013

CENTRO-09-1406-FEDER-000016

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

85%

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

91.020,00

388.480,00

328.540,91

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

77.367,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/11/30

2017/10/31

Portugal

330.208,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/03/15

2017/08/30

Portugal

279.259,77

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/11/01

2018/04/30

Portugal

2017/09/01

2019/03/31

Portugal

2017/01/31

2018/12/31

Portugal

313.072,33

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/05/25

2019/03/31

Portugal

146.432,73

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/11/02

2018/05/31

Portugal

2017/11/02

2018/01/31

Portugal

2017/11/02

2019/11/02

Portugal

571.661,08

FEDER

485.911,92

712.548,93

FEDER

605.666,59

368.320,39

172.273,80

FEDER

FEDER

CENTRO-09-1406-FEDER-000017

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICIPIO DE MANGUALDE

Sistemas de Informação de Transportes Colectivos

Pretende-se implementar equipamentos de informação e serviços digitais interativos.

92.237,70

FEDER

78.402,05

CENTRO-09-1406-FEDER-000018

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICIPIO DE MANGUALDE

Robustecer a Gestão e Informação dos Serviços Municipais de
Transporte Público

Pretende-se implementar um sistema informático para automatizar informação sobre
transportes.

92.250,00

FEDER

78.412,50

85%

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
- Eixo 9 - OT6 - PI 6.5
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
CENTRAL
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

85%

CONSTRUÇÃO DO PARQUE VERDE URBANO DA CIDADE DE
ALCOBAÇA

A operação consiste na criação de um parque verde na cidade de Alcobaça, dispondo de
3 percursos pedonais, áreas desportivas e equipamentos desportivos, de restauração e
de lazer, incluindo mobiliário urbano adequado. Criação de melhores acessibilidades e
de espaços culturais ao ar livre, recuperação e limpeza das margens do rio Alcoa e da
conduta de água potável, reabilitação do espaço público envolvente e criação de zonas
de estacionamento

Centro de Valorização do Bordado de Castelo Branco (Domus
Municipalis)

Com a presente candidatura pretende-se proceder à requalificação do Ex-Edifício da
Biblioteca Municipal para criação do Centro de Valorização do Bordado de Castelo
Branco.No piso 1, serão localizados os espaços destinados à interpretação e divulgação
multimédia do bordado.No piso 2, será localizada a escola oficina do bordado de
Castelo Branco, controlo de entradas, o espaço de copa e vestiários destinado aos
funcionários.

Requalificação do Largo de São Marcos das Gaeiras

A presente operação visa a Requalificação do Largo de São Marcos nas Gaeiras,
incluindo a Construção de um Edifício de 2 pisos, em que o Piso 0, se destina a Centro
de Multisserviços (Espaço Cowork e Sala Polivalente), e o piso 1 à cota da praça, se
destina a Restaurante-Escola.

Conclusão da reabilitação do Convento do Carmo

Conclusão das obras de reabilitação do Convento do Carmo, monumento classificado,
cuja recuperação se iniciou ao abrigo do QREN. A recuperação e valorização deste bem
arquitetónico que se encontra abandonado e em acelerada degradação, permitirá
conferir uma nova vida, criando um espaço de qualidade e de referência na cidade,
contribuindo para o aumento da atratividade do concelho e da região, melhorando a
sua imagem e a sua visibilidade regional.

Adaptação do Antigo Edifício Industrial da SICOFATO para Centro
de Criatividade

A presente candidatura refere-se à adaptação de um edifício para as industrias
criativas, no âmbito das áreas artísticas e performativas: teatro, dança, música, cinema,
vídeo e televisão, áreas do design, da fotografia e da arquitetura. O edifício desenvolvese em 3 pisos, sendo que o piso -1 se destina à zona técnica (PT), o piso 0 para a
realização de eventos, e o piso 1 para os serviços administrativos.

Requalificação do Terreiro da Erva

A primeira alteração proposta pelo promotor é de natureza temporal e financeira.
Pretende-se incluir no investimento a aquisição de um edifício e a execução de
trabalhos de demolição da parte desse edifício que oculta os vestígios da Igreja de Santa
Justa e de execução de uma cobertura provisória.

Requalificação da Praça do Arnado e Rua Simões de Castro

A intervenção no Largo do Arnado, Rua Simões de Castro e ruas adjacentes caracterizase por ações de conservação, melhoria das condições de comodidade e segurança na
circulação pedonal e, ainda, a modernização do espaço através de melhoramentos
paisagísticos, eliminando barreiras, reduzindo a deslocação em veículo automóvel em
trajetos desnecessários. A área de intervenção encontra-se junto a uma zona inscrita na
Lista Património Mundial.

QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO DO MODORNO

A necessidade e oportunidade da intervenção assenta no urgente saneamento de
avarias, perdas e manifesta degradação das redes infraestruturais de abastecimento de
água e de drenagem de águas residuais, bem como da drenagem de águas pluviais,
eficiência da iluminação pública e pavimentações em geral, considerando
nomeadamente vias de circulação automóvel e passeios pedonais.

MUNICÍPIO DE POMBAL

Requalificação e Reestruturação do Centro Histórico da Cidade de
Pombal (2.ª fase) Rua do Mancha Pé

O projeto assenta na criação de um arruamento de sentido único constituído por uma
faixa de rodagem com a dimensão de 2.5 ml e bermas calcetadas, e numa zona de
estadia na zona de entroncamento com a Rua Dr Custódio Freire. Serão reformuladas as
redes de águas pluviais, águas residuais domésticas, iluminação pública e rede de
distribuição e rede de águas.

MUNICÍPIO DE POMBAL

Arranjos urbanísticos (Beneficiação e Requalificação da Rua de
Leiria / Pombal)

CENTRO-09-2316-FEDER-000002

CENTRO-09-2316-FEDER-000003
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Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO

MUNICÍPIO DE COIMBRA

MUNICÍPIO DE COIMBRA

MUNICIPIO DE MANGUALDE

Requalificação urbana das ruas:•Rua de Leiria;•Rua em frente à escola APEPI.

CENTRO-09-2316-FEDER-000015

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DE POMBAL

A primeira alteração é de natureza temporal e financeira e tem como objetivo alterar a
Corredor ecológico ribeirinho ao longo do Rio Arunca (Troço entre o data de fim da operação, de 30.11.2016 para 30.12.2017, de modo a incluir o
Pav. das Actividades Económicas e a Piscina Municipal)
recebimento do valor da revisão de preços negativa. Foi ainda alterado o investimento
associado à revisão de preços.

CENTRO-09-2316-FEDER-000016

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICIPIO DE AGUEDA

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E VIA PEDONAL/SOLUÇÃO MECÂNICA Os objectivos iniciais propostos mantém-se.
REFORÇO DA LIGAÇÃO CONTA ALTA COTA BAIXA DA CIDADE

CENTRO-09-2316-FEDER-000017

CENTRO-09-2316-FEDER-000018

CENTRO-09-2316-FEDER-000019

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

85%

85%

Parque Urbano Abraço Verde

Pretende-se promover a melhoria do ambiente urbano com a qualificação do espaço
envolvente ao Complexo Desportivo transformando-o num Parque Urbano adequado à
fruição por todos, através de uma solução arquitectónica que preserva o ambiente,
enquadrada paisagisticamente e sustentável, tornando-o uma referência do que se
pretende atingir em termos ambientais, paisagísticos e de eficiência energética para a
cidade e o concelho.

MUNICIPIO DE ABRANTES

Reabilitação do Convento de São Domingos para Instalação do
Museu Ibérico de Arqueologia e Arte

A presente operação consiste na reabilitação integral do antigo Convento de São
Domingos com vista a possibilitar a sua refuncionalização e consequente reintegração
na vivência quotidiana do centro histórico da cidade de Abrantes, designadamente por
via do acolhimento da 1ª fase do Museu Ibérico de Arqueologia e Arte [MIAA] de
Abrantes.

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

Requalificação do complexo industrial vinícola de A-da-Gorda, em
área de serviços, comércio e investigação agrícola - Espaço
Memória

Serão realizadas obras de requalificação e modernização numa área total de 5.327,17
m2, contemplando a intervenção em edificado que totaliza uma área bruta de
construção de 1.058,08 m2, e arranjos exteriores de cerca de 4.006,84 m2.

MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA

24.626.213,75

2.750.000,00

416.765,72

1.351.500,71

1.200.487,39

1.622.695,29

536.739,68

573.268,30

355.704,88

87.123,16

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

10.639.025,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

2.337.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2014/11/19

2018/06/29

Portugal

354.250,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2014/11/15

2016/12/31

Portugal

1.148.775,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/07/24

2018/05/31

Portugal

1.020.414,28

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

1.379.290,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/03/12

2017/08/31

Portugal

456.228,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/01/18

2017/11/30

Portugal

487.278,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

302.349,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

74.054,69

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/05/11

2016/10/31

Portugal

2016/03/17

2016/11/30

Portugal

2015/09/21

2017/12/30

Portugal

2016/07/18

2017/12/29

Portugal

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

143.831,43

FEDER

122.256,72

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

81.141,29

FEDER

68.970,09

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

650.455,28

FEDER

552.886,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

510.432,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/05/06

2018/03/30

Portugal

2.542.786,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/08/22

2019/03/31

Portugal

769.524,46

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/20

2017/12/31

Portugal

600.508,51

2.991.513,90

905.322,89

FEDER

FEDER

FEDER
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

CENTRO-09-2316-FEDER-000020

CENTRO-09-2316-FEDER-000021

CENTRO-09-2316-FEDER-000022

CENTRO-09-2316-FEDER-000023

CENTRO-09-2316-FEDER-000024

CENTRO-09-2316-FEDER-000025

CENTRO-09-2316-FEDER-000026

CENTRO-09-2316-FEDER-000027

CENTRO-09-2316-FEDER-000028

CENTRO-09-2316-FEDER-000030

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

REABILITAÇÃO E RECONVERSÃO DO ANTIGO MATADOURO
MUNICIPAL - CENTRO DE ARTES E CRIATIVIDADE

A operação visa a Reabilitação e Reconversão do Antigo Matadouro Municipal,
convertendo-o num Centro de Artes e Criatividade. Trata-se de uma importante
operação de regeneração urbana assente na reabilitação do edificado, na interação com
a envolvente, no reforço da identidade local e no desenvolvimento económico. A
operação inclui uma componente de projeto no valor de 246.000€ e uma empreitada no
valor de 3.408.803,90€ (valores c/ IVA).

Reabilitação do Chafariz da Dorna e Zona Envolvente

A requalificação do espaço público da cidade da Guarda, designadamente o património
e os espaços públicos, constituí uma prioridade de intervenção da autarquia, pretendese assim criar melhores condições de usufruto de todo o espaço através da sua
reabilitação.

Reabilitação do Parque Municipal

O Parque é um espaço de referência para a cidade, no entanto, por estar de certa forma
abandonado, há várias décadas, sem intervenções, necessita de uma reformulação
geral. Esta operação pretende abrir o Parque à cidade, reorganizando o seu espaço,
permitindo uma melhoria ao nível dos equipamentos, fortalecendo a sua importância
na estrutura da cidade e funcionando como elemento dinamizador da sua atividade
lúdica, desportiva e turística.

Reabilitação do Jardim José de Lemos

Esta operação procurará manter a cariz e o cunho pessoal deste espaço, onde será
realizada uma intervenção muito delicada e simplificadora da imagem, enfatizando o
traçado geométrico, focar-se-á na correção dos canteiros e percursos pedonais que
desenham o conjunto, obtendo proporções e alinhamentos que o tempo e a
intervenção permanente dos fenómenos naturais vêm desgastando.

Requalificação e Beneficiação da Avenida Dr. Carlos Campos

A presente operação contempla a realização das infraestruturas e arranjos exteriores
relativos ao arruamento designado por Avenida Dr. Carlos Campos, na Cidade de
Oliveira do Hospital, cuja intervenção foi incluída na Lista de Operações anexa ao PEDU
– Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Oliveira do Hospital.

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Reabilitação Rua Dr. Samuel Maia

Pretende a Câmara Municipal de Ílhavo uma reprogramação temporal da candidatura,
de modo a adequá-la à efectiva execução dos trabalhos.

MUNICÍPIO DE AVEIRO

A presente candidatura surge no âmbito da aprovação do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano apresentado pelo Município de Aveiro, onde se reconhece a
Requalificação da Rua de José Estêvão e Ruas Agostinho Pinheiro e
importância que assume a reabilitação urbana, quer na preservação do património
Conselheiro Luís Magalhães
existente, quer na dinamização económica, social e cultural através da revitalização dos
centros urbanos.

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

MUNICIPIO DA GUARDA

MUNICIPIO DA GUARDA

MUNICIPIO DA GUARDA

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

3.496.747,20

238.094,70

751.102,44

443.787,23

379.467,82

66.168,93

212.078,79

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2.972.235,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/07/23

2018/12/31

Portugal

202.380,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/08/31

2017/09/30

Portugal

638.437,07

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/09/22

2017/12/31

Portugal

377.219,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/04/18

2017/12/31

Portugal

322.547,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/24

2017/12/31

Portugal

56.243,59

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/28

2017/05/31

Portugal

180.266,97

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/06/20

2017/03/31

Portugal

2017/01/30

2017/08/21

Portugal

2016/11/10

2017/09/30

Portugal

2016/09/01

2017/12/30

Portugal

2016/10/26

2017/09/30

Portugal

2014/01/08

2018/07/31

Portugal

2014/02/04

2018/11/30

Portugal

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

Reabilitação da zona envolvente do Coliseu Figueirense

A primeira alteração proposta pelo promotor é de natureza financeira e temporal e tem
como objetivo alterar o valor do investimento, de acordo com os trabalhos realizados,
com o consequente ajustamento do prazo de execução.

MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

Reabilitação do Espaço Verde do Antigo Parque de Campismo de
Alcobaça - 1ª Fase

Pretende a Câmara Municipal uma reprogramação financeira de modo a reforçar o
montante de FEDER anteriormente aprovado; recorrer-se-á ao valor libertado de outra
candidatura do PEDU de Alcobaça – “criação do parque verde urbano da cidade de
Alcobaça”.

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Requalificação do eixo Rua Luis Magalhães, Rua Adolfo Portela e
Zonas adjacentes

Requalificação e revitalização das áreas abrangidas pelas componentes 1 REQUALIFICAÇÃO DA RUA LUÍS ANTÓNIO MAGALHÃES, LARGO DAS 8 BICAS, RUA
ADOLFO PORTELA - 158.906,17€ (C/IVA) e 2 - REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM/PARQUE
DAS TÍLIAS E ESPAÇO ADJACENTE À CAPELA DE S. FRANCISCO - 78.440,00€ (c/iva).

106.673,25

FEDER

90.672,26

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

139.880,80

FEDER

118.898,68

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

321.603,07

FEDER

273.362,61

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

192.892,78

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

226.932,68

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

CENTRO-09-2316-FEDER-000031

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DE SEIA

Recuperação do anexo do Solar dos Botelhos

Pretende a Câmara Municipal de Seia uma alteração temporal da candidatura, de modo
a adequá-la à efectiva execução dos trabalhos. Face ao desenvolvimento dos
procedimentos de contratação pública, houve necessidade de a Autoridade de Gestão
actualizar também os montantes de financiamento.

CENTRO-09-2316-FEDER-000033

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DE VISEU

Reabilitação da Rua João Mendes - PARU/Viseu

Pretende-se com a presente candidatura requalificar a Rua João Mendes em Viseu, o
que irá contribuir para a promoção da qualidade ambiental, turística e paisagística do
centro urbano.

562.640,15

FEDER

478.244,13

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-09-2316-FEDER-000034

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DE VISEU

Reabilitação das Ruas Soar de Cima, Cónego Martins e Almeida
Moreira - PARU/PEDU/Viseu

Reabilitação das ruas Soar de Cima, Cónego Martins e Almeida Moreira, operação
incluída na componente “PARU” do “PEDU” aprovado do Município de Viseu

868.596,50

FEDER

738.307,03

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Requalificação da Rua Marquês de Pombal

Os trabalhos a executar no âmbito da empreitada contemplam intervenções ao nível
de:•Rede de saneamento;•Rede de abastecimento de água;•Rede de drenagem de
águas pluviais;•Escarificação de pavimento em semipenetração, fresagem de
pavimento betuminoso e reaplicação de camada betuminosa;•Rede elétrica
subterrânea de baixa tensão e de iluminação pública;•Pavimentação de
passeios;•Sinalização vertical e horizontal

434.637,95

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/01

2017/12/31

Portugal

Requalificação dos Espaços Verdes

Esta operação tem como objetivo requalificar três pracetas situadas numa zona
residencial da cidade do Entroncamento e têm uma área num total aproximadamente
de 18.700 m². Os espaços a intervir apresentam um estado de degradação bastante
elevado, tornando-se premente intervir nestas áreas urbanas.

416.641,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/08/26

2018/02/28

Portugal

Reabilitação do Mercado Municipal

A proposta para a reabilitação do Mercado Municipal do Entroncamento passa pela
intervenção na zona de venda, com colocação de novas bancas e expositores, colocação
de novo pavimento, assim como a alteração da cobertura. Outra área a intervir é a
atual zona de arrecadação, onde passará a existir o Arquivo, com zona de consulta,
gabinete de trabalho, zona de restauro e balneário/vestiário.

908.728,08

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/20

2018/09/19

Portugal

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Reabilitação do Cineteatro e Edifício Contíguo

Pretende a Câmara Municipal uma reprogramação temporal e financeira da
candidatura, de modo a adequar a execução ao efectivo decurso dos trabalhos e
actualizar os montantes de investimento (em virtude dos procedimentos de
contratação pública).

1.052.096,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/07

2019/04/05

Portugal

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

A operação visa a requalificação urbana e paisagística do espaço público entre o
Choupal e o Matadouro, compreendendo ações de: arborização/ajardinamento;
Requalificação Urbana e Paisagística do Espaço Público Envolvente permeabilização do solo; introdução de mobiliário urbano; criação de zonas de estadia e
ao Antigo Matadouro Municipal
lazer; melhoria das acessibilidades; criação de zonas de circulação pedonal e ciclável;
reperfilamento do eixo viário e criação de estacionamento. Prevê um investimento
elegível de 1.539.585€, com IVA.

1.289.595,41

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/02/01

2019/06/30

Portugal

2017/04/01

2018/12/31

Portugal

2017/05/25

2017/12/31

Portugal

CENTRO-09-2316-FEDER-000036

CENTRO-09-2316-FEDER-000037

CENTRO-09-2316-FEDER-000038

CENTRO-09-2316-FEDER-000039

CENTRO-09-2316-FEDER-000040

CENTRO-09-2316-FEDER-000041

CENTRO-09-2316-FEDER-000042

CENTRO-09-2316-FEDER-000043

CENTRO-09-2316-FEDER-000046

CENTRO-09-2316-FEDER-000047

CENTRO-09-2316-FEDER-000048

CENTRO-09-2316-FEDER-000051

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICIPIO DE CANTANHEDE

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Reabilitação da Avenida D. Nuno Álvares Pereira

Adoção de medidas que visem melhorar o ambiente urbano através da reabilitação da
avenida D. Nuno Álvares Pereira, principal eixo viário da cidade de Ourém.

MUNICÍPIO DE OVAR

Largo Almeida Garrett

A operação de requalificação urbana “Largo Almeida Garrett” visa potenciar as
qualidades do Largo existente, como um espaço de referência da cidade, de forma a
dotá-la de valências que permitem torná-la num espaço de reunião e um palco por
excelência da dinâmica cultural, social e económica da cidade.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

REABILITAÇÃO INTEGRAL DO EDIFÍCIO PARA APOIO AO JARDIM
MUNICIPAL LUÍS DE CAMÕES

A candidatura consiste na realização de um projeto de reabilitação, reorganização física
e funcional da totalidade do edifício de apoio ao Jardim Luís de Camões. Tendo o Jardim
Luís de Camões sido requalificado tornou-se necessário intervir no edifício e na
esplanada de apoio de forma a unificar visualmente o espaço no conjunto urbano.

Reabilitação do Largo da Praça de Touros - Sítio

Esta operação visa a reabilitação do Largo da Praça de Touros, no Sítio da Nazaré,
contribuindo para a sua qualificação e modernização, através da intervenção em
infraestruturas, dotando o espaço de equipamentos e espaços verdes.A operação tem
enquadramento nas tipologias de investimento previstos no Aviso Centro-16-2016-02 e
contribui para o alcance dos indicadores de realização e resultado do POR Centro e
PEDU da Nazaré.

Reabilitação do Largo Bastião Fernandes - Pederneira

Esta operação visa a Reabilitação do Largo Bastião Fernandes - na Pederneira,
contribuindo para a sua qualificação e modernização, através da intervenção em
infraestruturas, dotando o espaço de equipamentos e espaços verdes.A operação tem
enquadramento nas tipologias de investimento previstos no Aviso Centro-16-2016-02 e
contribui para o alcance dos indicadores de realização e resultado do POR Centro e
PEDU da Nazaré.

Reabilitação do Largo da Fonte Velha/Museu - Sítio

Esta operação visa a reabilitação do Largo da Fonte Velha/Museu, no Sítio da Nazaré,
contribuindo para a sua qualificação e modernização, através da intervenção em
infraestruturas, dotando o espaço de equipamentos e espaços verdes.A operação tem
enquadramento nas tipologias de investimento previstos no Aviso Centro-16-2016-02 e
contribui para o alcance dos indicadores de realização e resultado do POR Centro e
PEDU da Nazaré.

Beneficiação da Casa Varela

A edificação pretende albergar um programa multifuncional visando-se a correta
adequação do edifício às funções pretendidas. O edifício é composto por quatro Pisos
(Cave, Piso R\Chão, Piso 1 e Piso 2) dividido em 2 frações autónomas: uma fração
correspondente à cave e a outra fração correspondente aos Pisos R\Chão, 1 e 2. Ao
nível programático, a cave irá receber a zona de restauração.

MUNICIPIO DE OUREM

MUNICÍPIO DA NAZARÉ

MUNICÍPIO DA NAZARÉ

MUNICÍPIO DA NAZARÉ

MUNICÍPIO DE POMBAL

511.338,76

490.166,47

1.069.091,86

1.237.760,94

1.517.171,07

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2.610.907,68

FEDER

2.219.271,53

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

306.461,03

FEDER

260.491,88

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

178.608,28

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/07

2018/10/06

Portugal

68.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/28

2017/12/31

Portugal

81.961,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/30

2017/12/31

Portugal

107.950,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/30

2017/12/31

Portugal

591.941,21

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/12/01

2018/12/30

Portugal

210.127,39

80.000,00

96.425,00

127.000,00

696.401,42

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER
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Código da Operação | Operation Code

CENTRO-09-2316-FEDER-000052

CENTRO-09-2316-FEDER-000053

CENTRO-09-2316-FEDER-000054

CENTRO-09-2316-FEDER-000055

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICIPIO DE AGUEDA

MUNICÍPIO DE POMBAL

MUNICIPIO DA GUARDA

MUNICÍPIO DE AVEIRO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

REABILITAÇÃO DO PARQUE DA ALTA VILA

Trata-se de uma operação de reabilitação de espaço público com uma intervenção
profunda no principal parque urbano da Cidade. Considerando o elevado estado de
degradação e subaproveitamento do mesmo, pretende-se a sua qualificação ao nível da
organização dos espaços do parque, arborização e integração no tecido urbano
existente, anulando a sua imagem de espaço murado e isolado da Cidade. Integra,
ainda, intervenção no arruamento confinante a sul.

Criação de espaço público na Rua Carlos Alberto Mota Pinto

Requalificação do nó viário existente entre a Rua Professor Carlos Alberto Mota Pinto e
a Rua Santa Luzia.

Reabilitação da Rua do Comercio e Rua Augusto Gil

Esta operação visa a promoção da qualidade ambiental, urbanística e paisagística do
centro urbano através da revitalização da cidade, por via da reabilitação de uma das
principais ruas do centro histórico da cidade – Rua do Comércio. Assim, o Município
pretende dinamizar este espaço através da implementação de um sistema de
iluminação e instalação de elementos urbanos como bancos e floreiras, privilegiando a
prática pedonal.

Qualificação da Ponte de São João

A ponte de S. João, enquanto estrutura fundamental que garante a ligação entre o
núcleo urbano e a frente de ria, e pela urgência de intervenção, será a primeira
operação a executar. A ponte de São João apresenta diversos problemas estruturais,
com uma degradação significativa de todos os elementos, que implicam a demolição da
ponte existente e a sua substituição por uma nova estrutura.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.045.139,15

52.172,57

133.399,59

705.879,12

CENTRO-09-2316-FEDER-000056

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DE OVAR

Largo Daniel das Pupilas - Ovar

Requalificação do largo das Pupilas e das ruas: António Gomes e Fernando Castro Ovar.

CENTRO-09-2316-FEDER-000057

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

Requalificação do Núcleo Antigo da Figueira da Foz - 1ª Fase

A candidatura refere-se à requalificação de um conjunto de arruamentos no núcleo
antigo da Figueira da Foz e à criação de um parque de estacionamento nos logradouros
dos antigos edifícios da Segurança Social e da Polícia de Segurança Pública.

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

Qualificação da Frente Marítima de Buarcos - 1ª Fase

Pretende-se garantir a plena utilização e fruição deste espaço, através do aumento das
áreas pedonais, do reforço das estruturas verdes, e da sua mais adequada ligação com a
praia, criando condições para a melhoria da qualidade de vida, potenciando a
dinamização da economia local, e contribuindo para a valorização da paisagem urbana,
enquanto intervenção integrada na estratégia de desenvolvimento urbano global
preconizada no PEDU.
Requalificação do sistema de circulação urbana e espaços urbanos degradados que
ligam as ruas José Gustavo Pimenta e Eng.º José Bastos Xavier à malha urbana principal,
favorecendo a criação de condições de conforto e segurança para a circulação de peões
e bicicletas.

354.701,99

CENTRO-09-2316-FEDER-000058

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

888.368,28

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2018/01/01

2019/03/31

Portugal

44.346,68

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/03/01

2017/10/30

Portugal

113.389,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/08/03

2017/12/31

Portugal

599.997,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/30

2018/05/31

Portugal

2017/08/01

2018/03/31

Portugal

2017/06/05

2019/05/31

Portugal

2017/02/27

2019/04/30

Portugal

2018/01/02

2018/08/31

Portugal

2016/10/21

2018/03/31

Portugal

2016/12/13

2018/12/12

Portugal

166.874,65

FEDER

141.843,45

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

3.076.470,59

FEDER

2.615.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

850.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

FEDER

301.496,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

1.000.000,00

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

CENTRO-09-2316-FEDER-000062

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICIPIO DE AGUEDA

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E ACESSOS PEDONAIS – FECHO DA
REDE CICLÁVEL DO CENTRO

CENTRO-09-2316-FEDER-000063

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DE COIMBRA

Encosta da Sofia - Requalificação da Rua Pedro Rocha, Rua e
Travessa de Montarroio e Ladeira do Carmo (1ª componente)

A candidatura consiste na requalificação de um conjunto de ruas situadas na encosta da
rua da Sofia, em Coimbra.

454.990,91

FEDER

386.742,27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

CENTRO-09-2316-FEDER-000064

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Conservação e Alteração do Edifício da Câmara Municipal do
Fundão

A candidatura refere-se à execução de obras de reabilitação do edifício da Câmara
Municipal, ao nível das fachadas e cobertura.

175.035,64

FEDER

148.780,29

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL DA VALA DOS
AMIAIS

A operação visa a requalificação paisagística e ambiental da Vala dos Amiais, no troço
adjacente à operação de requalificação urbana e paisagística do espaço público
envolvente ao antigo Matadouro Municipal. Compreende ações de naturalização da
linha-de-água e recuperação da galeria ripícola, criação de zonas verdes de recreio e
lazer e melhoria das ligações suaves entre margens.

256.266,45

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/12

2019/07/31

Portugal

REABILITAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ENCOSTA DO CHOUPAL

A operação visa a reabilitação paisagística da encosta do Choupal que se desenvolve
entre a zona do “Choupal”, a sul e a oeste, e a Rua Aníbal Gaspar, a norte, abrangendo
uma área de 1350m2.

756.697,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/02/01

2019/07/31

Portugal

9/6.5 JARDIM DE ALMUÍNHA GRANDE (Estudos e Projetos;
Empreitadas)

A construção do Jardim da Almoínha Grande permitirá valorizar a frente ribeirinha e
enquadrar a zona urbana da “Nova Leiria” com novo espaço público de qualidade. Terá
funções ambientais de proteção do ruído viário e das inundações do rio Lis.O Jardim irá
proporcionar à população de Leiria um espaço verde com conforto e segurança para o
desenvolvimento de actividades de lazer, actividade física, eventos, pequenas feiras,
festas e concertos.

2.018.142,36

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/12/02

2019/06/30

Portugal

9/6.5 RUA BARÃO DE VIAMONTE (RUA DIREITA) E RUA DOS
MÁRTIRES (Estudos e Projetos; Empreitadas)

A intervenção prevê redução do trânsito e a melhoria das acessibilidades nos
arruamentos e área envolvente, contribuindo para a regeneração do centro histórico,
para a reabilitação de edificado privado e dinamização das atividades económicas,
designadamente o comércio.Tem como objetivo geral a qualificação do espaço público
com vista a criar uma rede de percursos pedonais acessíveis que sirvam a cidade, em
especial o centro histórico.

478.770,55

FEDER

406.954,97

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/01/19

2019/06/30

Portugal

CENTRO-09-2316-FEDER-000065

CENTRO-09-2316-FEDER-000067

CENTRO-09-2316-FEDER-000068

CENTRO-09-2316-FEDER-000069

CENTRO-09-4943-FEDER-000001

CENTRO-09-4943-FEDER-000002

CENTRO-09-4943-FEDER-000003

CENTRO-09-4943-FEDER-000004

CENTRO-09-4943-FEDER-000005

CENTRO-09-4943-FEDER-000007

CENTRO-09-4943-FEDER-000008

CENTRO-09-4943-FEDER-000009

CENTRO-09-4943-FEDER-000010

CENTRO-09-4943-FEDER-000011

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

85%

85%

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

MUNICÍPIO DE LEIRIA

301.489,94

890.232,43

2.374.285,13

FEDER

FEDER

FEDER

85%

MUNICÍPIO DE LEIRIA

85%

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumentos financeiros para a reabilitação e revitalização
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
urbanas - Eixo 9 - OT 9 - PI 9.8
CENTRAL

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

942.606,10

FEDER

407.225,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO

Quinta do Chinco » Hortas Sociais

Com a presente operação, pretende-se proceder à criação de um espaço de lazer e de
produção agrícola, denominado “Quinta do Chinco”, no qual será criada uma horta
social, dividida em 94 talhões, bem como proceder à requalificação de um edifício
existente e à construção de 2 novos, que irão servir de apoio aos utilizadores das hortas
sociais, e ao restauro e reconstrução das 4 noras existentes.

832.785,03

FEDER

707.867,28

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2015/04/08

2017/05/31

Portugal

Requalificação do Bairro Municipal da Rua General Humberto
Delgado

Reabilitação da edificação degradada será feita através da subst. materiais, p.ex. a
retirada de amianto coberturas, aplicação de soluções térmicas/acústicas. Contribuindo
assim p/ a melhoria das condições de utilização daqueles espaços, valorização do
Património Municipal, qualificação do espaço público, reabilitação do tecido urbano
degradado, assegurando a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às
Infraestruturas e Serv. Púb..

360.762,81

FEDER

306.648,39

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/07/13

2017/12/29

Portugal

MUNICIPIO DA GUARDA

Regeneração do Espaço Público na Av. da Igreja

A operação incidirá na organização e definição de espaços de circulação viária,
estacionamento, circulação pedonal, zonas verdes de proteção e enquadramento,
propondo pequenas zonas de estadia; Iluminação do espaço (lâmpadas c/ eficiência
energética); Plantação de material vegetal dos diferentes extratos arbóreo, arbustivo e
herbáceo de forma a amenizar o espaço, melhorando a qualidade do ar, do ruído e do
impacto visual.

91.977,94

FEDER

78.181,25

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/08/31

2017/09/30

Portugal

MUNICIPIO DA GUARDA

A Regeneração do espaço Público entre a Rua das Camélias e Rua da Corredoura e do
Espaço Público da Igreja pretende a reorganização de espaços com aspeto devolutos,
Regeneração do espaço Público entre a Rua das Camélias e Rua da em terra batida, com muita vegetação espontânea, com pequenas hortas e que
Corredoura e do Espaço Público da Igreja
propiciam o estacionamento anárquico, por forma a se tornarem em espaços
sustentáveis e que promovam e fomentem a inclusão social dos diferentes extratos
sociais.

166.359,98

FEDER

141.405,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/08/31

2017/09/30

Portugal

MUNICÍPIO DE LEIRIA

9/9.8 BAIRRO DR FRANCISCO SÁ CARNEIRO (Estudos e Projetos;
Empreitadas) – Espaço Público

O projeto referente à reabilitação de espaço público do Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro
contribui para a reabilitação de 44.593m2, contemplando trabalhos de: arranjos
exteriores (zonas verdes e zonas de lazer) e infra-estruturas viárias; rede pública de
drenagem de águas residuais pluviais; iluminação pública

847.417,57

FEDER

720.304,93

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/02/19

2018/02/19

Portugal

9/9.8 BAIRRO SOCIAL DAS ALMOÍNHAS (Estudos e Projetos;
Empreitadas) – Espaço Público

O projeto referente ao espaço público do Bairro Social das Almoínhas contribui para a
reabilitação de 1470m2, considerando trabalhos das seguintes tipologias: Arranjos
Exteriores; Drenagem e Infraestruturas Elétricas.A implementação do projeto pretende
criar: espaços de lazer, com equipamentos adequados; zonas de estacionamento e
condições de iluminação ótimas, permitindo uma utilização permanente e segura deste
espaço pelos utilizadores.

49.615,59

FEDER

42.173,25

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/02/18

2018/02/18

Portugal

9/9.8 BAIRRO SOCIAL DAS ALMOÍNHAS (Estudos e Projetos;
Empreitadas) – Habitação Social

O projeto referente ao Bairro Social das Almoínhas contribui para a reabilitação integral
de 13 casas, 11 delas habitadas e 2 devolutas.A implementação do projeto pretende
criar condições de habilidade condignas nos edifícios de habitação social propriedade do
Município de Leiria e garantir o acolhimento de duas famílias nas habitações devolutas,
através do arrendamento em regime de renda apoiada.

235.727,17

FEDER

200.368,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/02/18

2018/02/18

Portugal

MUNICÍPIO DE TOMAR

PICC - realojamento de familias em habitações municipais
existentes - 1ª FASE A

Trata-se de uma candidatura para reabilitação de um edifício de Habitação Bifamiliar,
com cave, rés-do-chão e primeiro andar a levar a efeito num prédio urbano com duas
habitações de tipologia T1, situado na rua Pé da Costa Cima, freguesia urbana de
Tomar, concelho de Tomar e distrito de Santarém, fora da zona do Flecheiro, no centro
histórico e em ARU.

76.785,28

FEDER

65.267,49

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/11/16

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE PENICHE

Reabilitação de 12 Fogos Devolutos do Bairro do Calvário e de 2
Equipamentos para Intervenção Comunitária (Casa do Calvário e
Casa da Bica)

A presente operação prevista no PEDU de Peniche (EIDT-99-2015-03-022) tem como
objetivos reabilitar integralmente e reabilitar 12 fogos devolutos localizados no Bairro
do Calvário, para posterior realojamento de famílias em regime de arrendamento social,
assim como reabilitar integralmente e adaptar 2 edifícios destinados a serem utilizados
como Equipamentos de Uso Coletivo Para Intervenção Comunitária.

697.016,38

FEDER

592.463,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/01/14

2018/05/30

Portugal

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

MUNICÍPIO DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE LEIRIA
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Priority Axis

% cofinanciamento |
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CENTRO-09-4943-FEDER-000012

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DE LEIRIA

9/9.8 BAIRRO SOCIAL DA INTEGRAÇÃO (Estudos e Projetos;
Empreitadas) – Espaço Público

CENTRO-09-4943-FEDER-000013

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DE LEIRIA

9/9.8 BAIRRO SOCIAL DA COVA DAS FAIAS (Estudos e Projetos;
Empreitadas) – Espaço Público

CENTRO-09-4943-FEDER-000014

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DE PENICHE

Reabilitação das Envolventes de 4 Bairros Sociais (Calvário,
Valverde, Fernão de Magalhães e Coosofi)

CENTRO-09-4943-FEDER-000015

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICIPIO DE ABRANTES

Requalificação de Espaço Público para Criação de Parque
Intergeracional no Bairro de Vale de Rãs – Abrantes

CENTRO-09-4943-FEDER-000016

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

Programa Municipal de Habitação Social – Fase 1

Resumo | Summary

A primeira alteração proposta pelo promotor é de natureza temporal e financeira.
Pretende-se alterar o valor de investimento da componente de empreitada, de acordo
com o valor adjudicado, com o consequente ajustamento no prazo de execução da
operação.
O projeto referente ao espaço público do Bairro Social da Cova das Faias contribui para
a reabilitação de 2.600 m2, considerando trabalhos de: Arranjos Exteriores e
Infraestruturas Elétricas.A implementação do projeto pretende criar passeios, zona de
circulação pedonal segura e condições de iluminação ótimas, permitindo uma utilização
permanente e segura deste espaço pelos utilizadores.
A presente operação consiste na reabilitação paisagística dos espaços públicos verdes e
de enquadramento, envolventes aos Bairros Sociais do Calvário, Valverde, Fernão de
Magalhães e Coosofi.
Requalificação de espaço público para criação de Parque Intergeracional no Bairro
Social de Vale de Rãs, ao nível de equipamentos de lazer/recreio (parque infantil, fitness
ao ar livre, zona de jogos tradicionais, equipamento urbano) privilegiando a resposta
aos grupos mais desfavorecidos.
A operação visa a reabilitação de 6 frações para habitação social, distribuídas por 2
núcleos, compreendendo a reabilitação integral de 3 edifícios. Partindo de uma
abordagem que respeita as preexistências a operação introduz melhorias ao nível do
conforto térmico e acústico, da salubridade, da eficiência energética e das
acessibilidades. O investimento elegível de 387.689,05€, com IVA, compreende a
aquisição de edifícios, projetos e empreitadas.
Requalificação do jardim no Bairro Social de Santiago, ao nível das infraestruturas
desportivas e de lazer ao nível de equipamentos de lazer/recreio (parque infantil,
fitness ao ar livre, zona de jogos tradicionais, equipamento urbano) privilegiando a
resposta aos grupos mais desfavorecidos.
Reabilitação de um edifício de Habitação Bifamiliar, com rés-do-chão e primeiro andar,
num prédio urbano com duas habitações de tipologia T1, situado na rua Gil Avô, para a
promoção da inclusão social (realojamento) da população que atualmente “reside” no
Flecheiro.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

97.933,86

FEDER

83.243,78

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/10/01

2018/06/19

Portugal

37.002,68

FEDER

31.452,28

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/02/18

2018/02/11

Portugal

400.057,62

FEDER

340.048,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/01/10

2018/06/29

Portugal

155.589,75

FEDER

132.251,29

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/08/24

2018/04/30

Portugal

297.124,50

FEDER

252.555,82

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/02/10

2018/11/30

Portugal

294.357,08

FEDER

250.203,52

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/06/01

2017/12/30

Portugal

88.658,83

FEDER

75.360,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/06/21

2018/11/30

Portugal

CENTRO-09-4943-FEDER-000017

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DE AVEIRO

Requalificação do Jardim de Santiago

CENTRO-09-4943-FEDER-000018

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DE TOMAR

PICC - realojamento de famílias em habitações municipais
existentes - 1.ª FASE B

CENTRO-09-4943-FEDER-000019

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DE LEIRIA

9/9.8 BAIRRO SOCIAL DA INTEGRAÇÃO (Estudos e Projetos;
Empreitadas)- Habitação Social

Reabilitação do Bairro Social da Integração (Reabilitação de 18 fogos).

381.428,51

FEDER

324.214,23

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/02/19

2018/06/19

Portugal

MUNICÍPIO DE LEIRIA

9/9.8 BAIRRO SOCIAL DA COVA DAS FAIAS (Estudos e Projetos;
Empreitadas)- Habitação Social

O projeto referente ao Bairro Social da Cova das Faias contribui para a reabilitação
integral de 38 habitações sociais.A implementação do projeto pretende criar condições
de habilidade condignas nos edifícios de habitação social propriedade do Município de
Leiria e garantir o acolhimento de cinco famílias nas habitações devolutas, através do
arrendamento em regime de renda apoiada.

243.367,37

FEDER

206.862,26

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/02/18

2018/02/18

Portugal

241.710,15

FEDER

205.453,63

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/04/28

2018/06/30

Portugal

180.670,98

FEDER

153.570,33

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/08/18

2017/12/31

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2018/01/02

2018/09/30

Portugal

CENTRO-09-4943-FEDER-000020

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

A Operação visa a reabilitação de um espaço público localizado na Urbanização da
Barrada, constituído por uma praceta geralmente denominada por ‘Espaço Radical’ (ou
‘Parque Radical’) dotada de campo de jogos, parque infantil e parque de skate, com
uma área total de 5230 m2.
A candidatura refere-se à reabilitação do espaço público envolvente ao bairro de
habitação social de Casal da Ponte, situado na localidade de Casal da Ponte, na
freguesia de Alfeizerão, no concelho de Alcobaça.

CENTRO-09-4943-FEDER-000021

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICIPIO DE ALENQUER

Reabilitação dos espaços públicos da urbanização da Barrada Projeto de Intervenção no 'Espaço Radical'

CENTRO-09-4943-FEDER-000022

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social de Casal da Ponte,
em Alfeizerão

CENTRO-09-4943-FEDER-000024

Programa Operacional Regional do Centro

9-Reforçar a rede urbana (CIDADES)

85%

MUNICIPIO DE AGUEDA

REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE À HABITAÇÃO
SOCIAL DO CENTRO

Requalificação de espaços urbanos degradados situados na envolvente à Habitação
Social do centro da cidade de Águeda, permitindo a ligação pedonal e ciclável entre esta
área e importantes equipamentos, para a promoção da inclusão social.

173.700,68

FEDER

147.645,58

85%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR
CENTRO)

Assistência Técnica Centro2020

O presente projecto divide-se em:“Despesas de suporte à atividade do Centro2020“ suportadas pela CCDRC com o objectivo de garantir o desenvolvimento das atribuições
e competências da Autoridade de Gestão.“Contributos da CCDRC em áreas relevantes“
visa explicitar os contributos da CCDRC à Autoridade de Gestão, em termos do sistema
de informação, publicidade e comunicação, acompanhamento das dinâmicas regionais.

5.795.551,00

FEDER

5.795.551,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR Centro 2020
para os anos de 2015 e 2016.

Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das suas competências,
designadamente as que respeitam à gestão, controlo, acompanhamento, monitorização
e avaliação, informação, publicidade, divulgação e sensibilização do programa,
garantindo um apoio adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação aos cidadãos
e aos agentes económicos.

1.322.971,12

FEDER

992.228,34

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

CENTRO-10-6177-FEDER-000001

CENTRO-10-6177-FEDER-000002

CENTRO-10-6177-FEDER-000003

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

85%

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

85%

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE Portugal 2020 - PORCentro - Assistência Técnica - 2015/2016
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.

Como Organismo Técnico a AICEP assegura, entre outras funções, a análise dos projetos
candidatos ao PORCentro com componente da sua área de intervenção, bem como a
interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em matéria de incentivos é objeto
de segregação de funções a diversos níveis como referido, dispondo, para tal, de uma
estrutura técnica qualificada.

344.683,36

FEDER

258.512,52

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

217.398,00

FEDER

163.048,50

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

CENTRO-10-6177-FEDER-000004

Programa Operacional Regional do Centro

10-Assistência Técnica

85%

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

ANI - Assistência Técnica 2015/2016

A presente candidatura pretende contribuir para promover o reforço da
competitividade nacional, através da gestão de sistemas de incentivos que permitam
apoiar a valorização do conhecimento científico e tecnológico e a sua transformação em
crescimento económico. Para tal, torna-se essencial assegurar a comparticipação
financeira do esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos termos definidos
pelo Contrato de Delegação de Competências.

CENTRO-10-6177-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Centro

10-Assistência Técnica

85%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Assistência Técnica 2015/2016 – PO Centro - TP, I.P.

Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela Autoridade de Gestão
no Turismo de Portugal, I.P..

202.765,44

FEDER

152.074,08

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Assistência Técnica da CIM-BSE – 2015/2016

A AST-CIM-BSE 2015/2016, tem como objetivo o exerc. das competências de gestão
delegadas pela AG, inseridas no PDCT-CIM-BSE, assinado entre a CIM-BSE e PO Centro
2020 que visa assegurar o desenvol. das suas atividades, na conceção,
acompanhamento, monitorização, avaliação, disseminação, enquanto Org. Intermédio.
Por outro lado, tem como objetivo contribuir para o desenv. e concretização do PO
numa lógica de proximidade aos agentes económicos.

435.613,24

FEDER

370.271,25

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Assistência Técnica _CIMRL_2016

Assistência Técnica prevê uma realização física/financeira no período 2016/2017, tendo
por base a abertura dos avisos dos concursos e a apresentação das candidaturas por
parte dos municípios. O plano de investimento encontra-se repartido em 7
componentes: Despesa pessoal, Assistência Técnica, Equipamento Informática,
Comunicações, Encargos com Instalações, Deslocações/Estadas e
Publicidade/Informação, total de investimento elegível de 439.666,69€

219.833,35

FEDER

186.858,35

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

Assistência Técnica - 2015 e 2016

Esta candidatura decorre da Adenda ao PDCT, a qual prevê que as despesas resultantes
do exercício das competências pela CIM-RC são elegíveis para efeitos de financiamento
pelo Eixo AT do PORC 2020. A candidatura visa o cofinanciamento das despesas
necessárias à atividade da CIM-RC enquanto OI do PORC 2020, por forma a garantir
todas as condições materiais, técnicas e humanas à boa e eficaz gestão dos recursos
comunitários, no período 2015 e 2016.

500.106,71

FEDER

425.090,70

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/03/11

2016/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES Assistência Técnica 2015/2016

No âmbito da Adenda ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da
Comunidade Viseu Dão Lafões, assinada entre a Autoridade de Gestão do Programa
Operacional Regional do Centro 2020 e a CIM, foram delegadas nesta, um conjunto de
funções e tarefas enquanto Organismo Intermédio, devendo este assegurar o apoio
logístico, administrativo e financeiro à Autoridade de Gestão.

347.740,14

FEDER

295.579,12

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE

Assistência Técnica da OesteCIM 2016/2017

Esta candidatura tem por objetivo apoiar a OesteCIM, enquanto Organismo Intermédio,
no cumprimento do contrato de delegação de competências assinado entre a
Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro – Centro 2020 e a
Comunidade Intermunicipal do Oeste. Este contrato de delegação de competências tem
por base a Adenda ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da OesteCIM.

348.511,29

FEDER

296.234,60

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/12

2016/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

Conforme Adenda ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial foi delegado
Assistência Técnica da Estrutura de Apoio Técnico da Comunidade na CIMT o exercício das competências de gestão. A candidatura tem c/o objetivo
Intermunicipal do Médio Tejo - 2015/2016
assegurar o apoio logístico administrativo e financeiro à Autoridade de Gestão, através
do desenvolvimento de tarefas por parte da EAT.

383.592,04

FEDER

326.053,23

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/12/01

2016/12/31

Portugal

ASSISTÊNCIA TÉCNICA CIMBB 2015 / 2016

Nos termos do Aviso n.º CENTRO-77-2016-02, a CIMBB, com competências delegadas,
apresenta candidatura à AT 2015/2016.É objetivo principal, obter financiamento que
permita assegurar o desenvolvimento de atividades/tarefas, previstas na cláusula 4.ª da
Adenda ao Pacto. São consideradas despesas de preparação, execução e
acompanhamento, apoio administrativo, logístico e financeiro entre 01/01/2015 a
31/12/2016, num total estimado 295.882,23€.

177.833,33

FEDER

151.158,33

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Assistência Técnica RA 2015/2016

A presente candidatura, apresentada através de Aviso de Concurso Centro-77-2016-02,
aberto no dia 5 de janeiro de 2016 pela Autoridade de Gestão, visa capacitar a
Comunidade Intermunicipal para o eficaz desenvolvimento das competências de gestão
delegadas, contribuindo para os objetivos e metas fixadas no eixo 10 - Assistência
Técnica, bem como para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas
contratualizadas.

231.335,33

FEDER

196.635,03

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Como Organismo Técnico a AICEP assegura, entre outras funções, a análise dos projetos
candidatos ao PORCentro com componente da sua área de intervenção, bem como a
interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em matéria de incentivos é objeto
de segregação de funções a diversos níveis como referido, dispondo, para tal, de uma
estrutura técnica qualificada.

558.127,54

FEDER

418.595,66

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

CENTRO-10-6177-FEDER-000006

CENTRO-10-6177-FEDER-000007

CENTRO-10-6177-FEDER-000008

CENTRO-10-6177-FEDER-000009

CENTRO-10-6177-FEDER-000010

CENTRO-10-6177-FEDER-000011

CENTRO-10-6177-FEDER-000012

CENTRO-10-6177-FEDER-000013

CENTRO-10-6177-FEDER-000014

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E
SERRA DA ESTRELA

CIMRL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
REGIÃO DE LEIRIA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA
(CIMBB)

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
AVEIRO

85%

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE Portugal 2020 - PORCentro - Assistência Técnica - 2017/2018
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.

214

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.346.052,90

FEDER

1.009.539,67

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

CENTRO-10-6177-FEDER-000015

Programa Operacional Regional do Centro

10-Assistência Técnica

85%

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR Centro 2020
para os anos de 2017 e 2018.

Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das suas competências,
designadamente as que respeitam à gestão, controlo, acompanhamento, monitorização
e avaliação, informação,publicidade, divulgação e sensibilização do programa,
garantindo um apoio adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação aos cidadãos
e aos agentes económicos.

CENTRO-10-6177-FEDER-000016

Programa Operacional Regional do Centro

10-Assistência Técnica

85%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Assistência Técnica 2017/2018 – PO CENTRO – TP, I.P.

Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela Autoridade de Gestão
no Turismo de Portugal, I.P..

96.156,81

FEDER

72.117,60

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Assistência Técnica ANI 2017/2018

A presente candidatura pretende contribuir para promover o reforço da
competitividade nacional, através da gestão de sistemas de incentivos que permitam
apoiar a valorização do conhecimento científico e tecnológico e a sua transformação em
crescimento económico. Para tal, torna-se essencial assegurar a comparticipação
financeira do esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos termos definidos
pelo Contrato de Delegação de Competências.

253.769,68

FEDER

190.327,26

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Assistência Técnica Centro2020 (2017/2018)

O presente projeto divide-se em: “Despesas de suporte à atividade do Centro2020” suportadas pela CCDRC com o objetivo de garantir o desenvolvimento das atribuições e
competências da Autoridade de Gestão. “Contributos da CCDRC em áreas relevantes”
visa explicitar os contributos da CCDRC à Autoridade de Gestão, em termos do sistema
de informação, publicidade e comunicação, acompanhamento das dinâmicas regionais.

11.470.000,00

FEDER

11.470.000,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

Assistência Técnica - 2017 e 2018

Esta candidatura decorre da Adenda ao PDCT, a qual prevê que as despesas resultantes
do exercício das competências pela CIM-RC são elegíveis para efeitos de financiamento
pelo Eixo AT do PORC 2020. A candidatura visa o cofinanciamento das despesas
necessárias à atividade da CIM-RC enquanto OI do PORC 2020, por forma a garantir
todas as condições materiais, técnicas e humanas à boa e eficaz gestão dos recursos
comunitários, no período 2017 e 2018.

333.404,50

FEDER

283.393,82

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

Conforme Adenda e sua alteração ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial
Assistência Técnica da Estrutura de Apoio Técnico da Comunidade foi delegado na CIMT o exercício das competências de gestão. A candidatura tem c/o
Intermunicipal do Médio Tejo - 2017/2018
objetivo assegurar o apoio logístico administrativo e financeiro à Autoridade de Gestão,
através do desenvolvimento de tarefas por parte da EAT.

344.937,88

FEDER

293.197,20

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/12/01

2018/12/31

Portugal

Prevê uma realização física/financeira no período 2017/2018 com base na abertura de
avisos dos concursos e a apresentação das candidaturas por parte dos municípios. O
plano de investimento encontra-se repartido em 10 rubricas: Despesa pessoal,
Assistência Técnica, Equip.Informática, Software,Comunicações, Seguros, Outros
Serviços, Encargos com Instalações, Deslocações/Estadas e Publicidade/Informação,
com investimento total elegível 439.428,51€.

439.309,65

FEDER

373.413,20

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES Assistência Técnica 2017/2018

Esta candidatura pretende, essencialmente, desenvolver iniciativas que visem a
concretização do PO numa lógica de proximidade aos agentes económicos e, capacitar o
Organismo Intermédio da CIM Viseu Dão Lafões, para o eficaz e eficiente
desenvolvimento das suas competências de gestão delegadas pela Autoridade de
Gestão

277.643,61

FEDER

235.997,07

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
AVEIRO

Assistência Tecnica RA 2017/2018

A presente candidatura, apresentada através de Aviso de Concurso Centro-77-2017-04,
aberto no dia 24 de janeiro de 2016 pela Autoridade de Gestão, visa capacitar a
Comunidade Intermunicipal para o eficaz desenvolvimento das competências de gestão
delegadas, contribuindo para os objetivos e metas fixadas no eixo 10 - Assistência
Técnica, bem como para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas
contratualizadas.

377.959,83

FEDER

321.265,86

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Assistência Técnica 2017 e 2018

AST 2017/2018, tem como objetivo assegurar o exercício das competências de gestão
delegadas pela Autoridade de Gestão, inseridas no PDCT-CIM-BSE. E assegurar o
desenvolvimento das suas atividades, designadamente, na conceção, preparação
gestão, controlo, acompanhamento, monitorização e avaliação, informação,
publicidade, divulgação, disseminação e sensibilização, enquanto O.I. para os anos 2017
e 2018

290.408,83

FEDER

246.847,51

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

ASSISTÊNCIA TÉCNICA CIMBB 2017 / 2018

Nos termos do Aviso n.º CENTRO-77-2017-04, a CIMBB, com competências delegadas,
apresenta candidatura à AT 2017/2018.É objetivo principal, obter financiamento que
permita assegurar o desenvolvimento de atividades/tarefas, previstas na cláusula 4.ª da
Adenda ao Pacto.São consideradas despesas de preparação, execução e
acompanhamento, apoio administrativo, logístico e financeiro entre 01/01/2017 a
31/12/2018, num total estimado 371.983,90€.

118.555,56

FEDER

100.772,23

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Assistência Técnica da OesteCIM 2017/2018

A candidatura engloba, a manutenção da EAT e outras ações que serão essencialmente
vocacionadas para a realização de iniciativas que promovam a monitorização, a
divulgação e a execução do Programa Operacional e que igualmente contribuam para
uma eficiente execução da Adenda ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial.

547.396,32

FEDER

465.286,86

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/12/01

2018/12/31

Portugal

538.346,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

585.975,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

1.630.262,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

3.492.582,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

191.232,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

1.639.038,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

1.682.166,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

761.568,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

53.454,64

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

307.029,38

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

259.954,96

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

200.000,31

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

CENTRO-10-6177-FEDER-000017

CENTRO-10-6177-FEDER-000018

CENTRO-10-6177-FEDER-000019

CENTRO-10-6177-FEDER-000020

CENTRO-10-6177-FEDER-000021

CENTRO-10-6177-FEDER-000022

CENTRO-10-6177-FEDER-000023

CENTRO-10-6177-FEDER-000024

CENTRO-10-6177-FEDER-000025

CENTRO-10-6177-FEDER-000026

LISBOA-01-0145-FEDER-007248

LISBOA-01-0145-FEDER-007317

LISBOA-01-0145-FEDER-007344

LISBOA-01-0145-FEDER-007391

LISBOA-01-0145-FEDER-007629

LISBOA-01-0145-FEDER-007654

LISBOA-01-0145-FEDER-007660

LISBOA-01-0145-FEDER-007722

LISBOA-01-0145-FEDER-014153

LISBOA-01-0145-FEDER-016385

LISBOA-01-0145-FEDER-016387

LISBOA-01-0145-FEDER-016390

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

Programa Operacional Regional do Centro

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

Programa Operacional Regional do Centro

10-Assistência Técnica

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

85%

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

85%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR
CENTRO)

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

CIMRL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
REGIÃO DE LEIRIA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E
SERRA DA ESTRELA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA
(CIMBB)

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE

Assistência Técnica - CIMRL 2017/2018

40%

FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD
4443 .: Programa Champalimaud de Neurociências
E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD

40%

IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO E O
DESENVOLVIMENTO

40%

INSTITUTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E
TECNOLÓGICA (IBET)

40%

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO LOBO
ANTUNES

40%

IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO E O
DESENVOLVIMENTO

40%

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

4565 .: Instituto de Bioengenharia e Biociências

50005 .: Instituto de Medicina Molecular - IMM

134 .: Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceânica

4555 .: Instituto Gulbenkian de Ciência

INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA
4612 .: Microbiologia Molecular, Estrutural e Celular
ANTÓNIO XAVIER

40%

FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE
NOVA DE LISBOA-NOVA SCHOOL OF BUSINESS AND 124 .: Nova School of Business and Economics
ECONOMICS

40%

NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA FCT

UNIVERSIDADE DO PORTO

40%

UNIVERSIDADE DO PORTO

40%

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

--

4462 .: iNOVA4Health - Programa de Medicina Translacional (iBET,
-CEDOC/FCM, IPOLFG e ITQB)

40%

40%

--

Challenges4RIA .: Challenges for Research and Innovation
Accelerator

NETDIAMOND .: Novos alvos na insuficiência cardíaca diastólica:
das comorbilidades à medicina personalizada

SunStorage .: Recolha e armazenamento de energia solar

--

--

--

--

--

--

--

--

CANCEL STEM .: Estaminalidade das células do cancro: um desafio
-e uma oportunidade para avançar no tratamento em Oncologia

1.345.866,00

1.464.939,00

4.075.656,00

8.731.455,00

478.080,00

4.097.595,00

4.205.415,00

1.903.920,00

133.636,60

767.573,44

649.887,40

500.000,78

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

215

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0145-FEDER-016394

LISBOA-01-0145-FEDER-016403

LISBOA-01-0145-FEDER-016405

LISBOA-01-0145-FEDER-016414

LISBOA-01-0145-FEDER-016417

LISBOA-01-0145-FEDER-016418

LISBOA-01-0145-FEDER-016428

LISBOA-01-0145-FEDER-016431

LISBOA-01-0145-FEDER-016432

LISBOA-01-0145-FEDER-016437

LISBOA-01-0145-FEDER-016474

LISBOA-01-0145-FEDER-016549

LISBOA-01-0145-FEDER-016580

LISBOA-01-0145-FEDER-016581

LISBOA-01-0145-FEDER-016586

LISBOA-01-0145-FEDER-016595

LISBOA-01-0145-FEDER-016599

LISBOA-01-0145-FEDER-016616

LISBOA-01-0145-FEDER-016623

LISBOA-01-0145-FEDER-016628

LISBOA-01-0145-FEDER-016647

LISBOA-01-0145-FEDER-016648

LISBOA-01-0145-FEDER-016664

LISBOA-01-0145-FEDER-016669

LISBOA-01-0145-FEDER-016674

LISBOA-01-0145-FEDER-016677

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO LOBO
ANTUNES

Precise .: Promoção do avanço significativo do conhecimento na
área de medicina de precisão e sua translação para benefício da
sociedade

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

MultiBiorefinery .: Estratégias multiuso para a valorização de uma
gama alargada de subprodutos agroflorestais e das pescas: Um
passo em frente na criação de uma biorrefinaria integrada

40%

FACULDADE DE FARMACIA DA UNIVERSIDADE DE
LISBOA

POINT4PAC .: ONCOLOGIA DE PRECISÃO: TERAPIAS E
TECNOLOGIAS INOVADORAS

40%

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM
ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA
INDUSTRIAL

FIBR3D .: Processos híbridos baseados em Fabrico Aditivo de
compósitos de matriz termoplástica reforçados com fibras longas
ou contínuas

Resumo | Summary

--

--

--

--

40%

INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ONEIDA .: Plataforma Ómica para Prevenção e Controlo de
ANTÓNIO XAVIER
infecções e de Resistência aos Antimicrobianos.

40%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

DM4Manufacturing .: Aligning Manufacturing Decision Making with
-Advanced Manufacturing Technologies.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

MEDPERSYST .: Redes sinápticas e abordagens compreensivas de
medicina personalizada em doenças neurocomportamentais ao
longo da vida

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

UNIVERSIDADE DO PORTO

SPLACH .: Planeamento territorial para a mudança

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES

RETIOT .: Utilização de Tecnologias de Reflectometría no
melhoramento do futuro Internet das Coisas e Sistemas CiberFísicos

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

DEEPBIOREFINERY .: Solventes Eutéticos Profundos Naturais: Uma
Plataforma para promover a biorefinaria integrada baseada em
-Eucalyptus globulus e na cortiça de Quercus suber

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

--

BIOCLICS .: Materiais compósitos com resposta a estímulos,
respectivo processo de produção e aplicação como película
sensitiva

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

40%

--

CREATOUR .: Desenvolver Destinos de Turismo Criativo em Cidades
-de Pequena Dimensão e Áreas Rurais

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

40%

--

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

40%

40%

--

UNIVERSIDADE DO MINHO

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMEDICA

UltimatePanel .: Painéis curvos para aplicação estrutural

ACTONP53 .: Regulação farmacológica das proteínas da família
p53: a caminho de novas terapias anticancerígenas

SENSE .: Mecanismos moleculares envolvidos no reconhecimento
de células com perda da E-caderina

SkinChip .: Dispositivo de microfluídica inovador baseado em
celulose capaz de suportar a modelação 3D de pele

FerPlant .: Novos FERtilizantes para prevenir a clorose

VINE&WINES .: VINE&WINE RESIDUES: Fontes ilimitadas de
compostos polifenólicos para aplicação em Alimentos Funcionais.

NeuronMAP .: Plataforma adaptativa hibrida neuronio-memristor

MiNerv .: Inervação sensorial na orquestração da regeneração
ossea: interação nas câmaras microfluidicas

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

ARCHAIC .: A arqueogenética de bovinos Ibéricos: investigação das
-suas origens, da sua evolução e do seu melhoramento

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

NL Antitumor .: Co-encapsulação em transportadores lipídicos
nanoestruturados como uma plataforma multifuncional para o
tratamento de tumores cerebrais

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

FARSYD .: Os Sistemas Agrícolas enquanto instrumento de suporte
a políticas de conservação e gestão de paisagens agrícolas de
-elevado valor natural

UNIVERSIDADE DO PORTO

40%

UNIVERSIDADE DO MINHO

40%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

ELLES .: ELLES-Desenvolvimento de modelos sub-malha para
simulação das grandes escalas com fluidos viscoelásticos

Exhaust2Energy .: Recuperação de Calor dos Gases de Escape de
Automóveis com Controlo Térmico

mKEP .: mKEP - Modelos e algoritmos de optimização em
programas internacionais de doacção renal cruzada.

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.499.827,90

791.330,08

1.906.050,64

753.692,40

2.469.635,88

366.337,50

685.015,19

535.249,78

389.958,58

353.910,17

7.852,03

72.897,00

59.676,00

47.446,00

33.312,00

62.184,00

96.599,00

9.000,00

64.932,00

64.656,00

15.492,00

13.814,00

71.739,00

70.053,00

17.880,00

24.807,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

999.931,16

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

316.532,03

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

762.420,26

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

301.476,96

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

987.854,34

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

146.535,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

274.006,08

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

214.099,91

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

155.983,43

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

141.564,07

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.140,81

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

29.158,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

23.870,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

18.978,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

13.324,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

24.873,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

38.639,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.600,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

25.972,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

25.862,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

6.196,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

5.525,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

28.695,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

28.021,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

7.152,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

9.922,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

2017/02/01

2020/01/31

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2017/01/09

2020/01/08

Portugal

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

2015/11/18

2017/11/17

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2018/12/28

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2018/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/05/15

2019/05/15

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

216

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0145-FEDER-016679

LISBOA-01-0145-FEDER-016681

LISBOA-01-0145-FEDER-016687

LISBOA-01-0145-FEDER-016688

LISBOA-01-0145-FEDER-016705

LISBOA-01-0145-FEDER-016709

LISBOA-01-0145-FEDER-016718

LISBOA-01-0145-FEDER-016725

LISBOA-01-0145-FEDER-016733

LISBOA-01-0145-FEDER-016735

LISBOA-01-0145-FEDER-016737

LISBOA-01-0145-FEDER-016738

LISBOA-01-0145-FEDER-016743

LISBOA-01-0145-FEDER-016744

LISBOA-01-0145-FEDER-016754

LISBOA-01-0145-FEDER-016757

LISBOA-01-0145-FEDER-016758

LISBOA-01-0145-FEDER-016759

LISBOA-01-0145-FEDER-016760

LISBOA-01-0145-FEDER-016761

LISBOA-01-0145-FEDER-016772

LISBOA-01-0145-FEDER-016774

LISBOA-01-0145-FEDER-016787

LISBOA-01-0145-FEDER-016788

LISBOA-01-0145-FEDER-016789

LISBOA-01-0145-FEDER-016793

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

E-UNIVERSITY .: Universidade Empreendedora: o caso da Educação
-Superior em Portugal e o seu impacto na competitividade regional

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

ECOFERT .: Produção de fertilizantes de ferro amigos do ambiente
e avaliação da sua eficacia na correcção da clorose férica em
plantas de soja cultivadas em solos alcalinos

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

nanoHyperTHerm .: Nanopartículas integrando aquecedores e
termómetros: aplicações ao movimento Browniano e em
hipertermia

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E
GEOLOGIA I.P.

UNIVERSIDADE DO MINHO

ObesInCrisis .: Desigualdades na obesidade infantil: o impacto da
crise socioeconómica em Portugal de 2009 a 2015

INVADER-IV .: Invader - Ferramentas INoVAdoras para Detectar
Espécies invasoras e agentes de contRolo biológico

LIFESOLAR .: Tempo de vida dos principais componentes para
aplicações de energia solar térmica

--

--

--

--

--

GSL .: GreenSoftwareLab: Computação Verde como uma Disciplina
-de Engenharia

Eggy .: Dispositivo não intrusivo de obtenção de indicadores de
utilização energética e respetivo processo de funcionamento

40%

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

40%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

EasyFlow .: Operações logisticas eficientes e colaborativas para
maior sustentabilidade das cadeias de abastecimento florestais

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

MODMETVID .: Modelação das vias metabólicas da videira através
da combinação de dados climatéricos, solos e espectroscopia
-vibracional não invasiva e aplicada in-situ

40%

40%

UNIVERSIDADE DO MINHO

40%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

40%

UNIVERSIDADE DO MINHO

40%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

SafEarth .: Proteção sísmica do património construído em terra

HHRPLAN .: Previsão e apoio à decisão para o planeamento de
recursos humanos de saúde e análise de políticas

DYNATURNTAKE .: Dinâmica da Tomada de Vez em Interações
Sociais Mãe-Criança

WISE .: Redes de Comunicações em Malha formadas por Veículos
Aéreos Sensíveis ao Tráfego

HULK .: Cloroplastos Funcionais dentro de Células Animais:
Resolvendo o Enigma

--

--

--

--

--

--

--

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PT-W .: PT-W - Bioferramentas para uma obtenção sustentável de
tungsténio, da biodeteção à biolixiviação e biorecuperação

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

NANOBINDERS .: NANOpartículas poliméricas BIogénicas
funcionalizadas para adsorção de metais em aplicações amigas do -ambiente: bioREmediação e bioSensores

--

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

DataScience4NP .: Data Science para Não-Programadores

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
AERODINAMICA INDUSTRIAL

Ren4EEnIEQ .: Ferramenta estendida acoplada ao BIM para a
melhoria da eficiência energética e qualidade do ambiente interior -na renovação de edifícios

UNIVERSIDADE DO PORTO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

DAM_AGE .: DAM_AGE - Técnicas Avançadas de Monitorização
Dinâmica da Condição Estrutural de Barragens de Betão

--

--

JELLYFISHERIES .: Abordagem integrada para a previsão do impacto
-de organismos gelatinosos em ecossistemas marinhos costeiros

INTSIN .: Integration of carbon and hormone signaling in plants

--

MYTAG .: Integração de marcas naturais e artificiais para
-reconstruir migrações de peixes e alterações ontogénicas de nicho

ALIEN .: Abordagem integrada ao estudo da interação Lasiodiplodia-videira

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

ISOLTOPSUP .: Novos materiais isoladores topológicos e
supercondutores

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

Antiincrustante .: Superando problemas ambientais associados aos
agentes anti-incrustantes: síntese de biocidas não tóxicos
-inspirados na Natureza e imobilização em revestimentos
poliméricos.

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

36.243,00

22.248,00

15.120,00

5.520,00

36.632,00

44.976,00

34.543,00

6.842,69

40.489,00

46.728,00

28.440,00

40.030,00

17.544,00

53.604,00

21.686,50

7.300,00

12.000,00

42.030,00

40.079,00

57.000,00

49.449,00

68.760,00

17.400,00

24.240,00

24.000,00

52.352,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

14.497,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

8.899,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

6.048,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.208,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

14.652,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

17.990,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

13.817,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.737,08

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

16.195,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

18.691,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

11.376,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

16.012,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

7.017,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

21.441,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

8.674,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.920,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

4.800,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

16.812,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

16.031,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

22.800,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

19.779,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

27.504,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

6.960,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

9.696,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

9.600,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

20.940,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/15

2019/06/15

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2015/12/10

2017/12/09

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/07/01

2018/12/28

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/08/15

2019/08/15

Portugal

2016/07/11

2019/07/10

Portugal

2016/06/15

2019/06/14

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

217

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0145-FEDER-016809

LISBOA-01-0145-FEDER-016814

LISBOA-01-0145-FEDER-016816

LISBOA-01-0145-FEDER-016820

LISBOA-01-0145-FEDER-016822

LISBOA-01-0145-FEDER-016824

LISBOA-01-0145-FEDER-016825

LISBOA-01-0145-FEDER-016833

LISBOA-01-0145-FEDER-016834

LISBOA-01-0145-FEDER-016844

LISBOA-01-0145-FEDER-016855

LISBOA-01-0145-FEDER-016857

LISBOA-01-0145-FEDER-016860

LISBOA-01-0145-FEDER-016865

LISBOA-01-0145-FEDER-016868

LISBOA-01-0145-FEDER-016869

LISBOA-01-0145-FEDER-016871

LISBOA-01-0145-FEDER-016879

LISBOA-01-0145-FEDER-016882

LISBOA-01-0145-FEDER-016883

LISBOA-01-0145-FEDER-016885

LISBOA-01-0145-FEDER-016886

LISBOA-01-0145-FEDER-016887

LISBOA-01-0145-FEDER-016890

LISBOA-01-0145-FEDER-016893

LISBOA-01-0145-FEDER-016895

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DO PORTO

Nome da Operação | Operation Name

Por3O .: Uma abordagem ómica aplicada a azeites Portugueses

A Nossa Música .: A nossa música, o nosso mundo: Associações
musicais, bandas filarmónicas e comunidades locais (1880-2018)

CrystalFlow .: Cristalização em contínuo de princípios ativos

Resumo | Summary

--

--

--

PRODEQ - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA QUÍMICA

EcoVector .: Novas estratégias ecológicas para o biocontrolo do
vector do nemátodo da madeira do pinheiro na Eurásia

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

ADINCROMOGLIO .: Relação entre adenosina e instabilidade
cromossomal: uma nova perspetiva para compreender o
mecanismo oncogénico em glioblastoma

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

FRESHING .: Próxima geração da monitorização da biodiversidade:
avaliação da qualidade ecológica e conservação das espécies
-utilizando metagenómica

UNIVERSIDADE DO PORTO

MORPHEUS .: MORPHEUS - Estudos em Morfologia e Erosão de
Leitos Fluviais

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

PRESSNMR-MAT .: Estudo da captura de CO2 via pós/précombustao industrial em materiais sorbentes nanoporosos por
RMN do estado sólido a pressão variável

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

SMARTWINE .: SMARTWINE ? Fermentações vínicas mais
inteligentes: integração de ferramentas Omicas no
desenvolvimento de novas culturas-mistas para a produção de
vinhos feitos à medida

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Elven .: Elven - Lógicas para verificação de programas na Web

DRIM-PET .: Dual-ended Readout Innovative Method for Positron
Emission Tomography

--

--

--

--

--

--

--

40%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Euterpe .: Euterpe revelada: Mulheres na composição e
interpretação musical em Portugal nos séculos XX e XXI

40%

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM
ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA
INDUSTRIAL

MultiOptComp .: Desenvolvimento de Compósitos de Matrix
Polimérica não Convencionais baseados em Análise Multi Escala e
Otimização

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

ECOLIVES .: Gestão sustentável em olivais mediterrânicos: serviços
de controlo biológico providenciados por espécies silvestres como -incentivos para a conservação da biodiversidade

40%

40%

40%

40%

40%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

P-RIDE .: Portugal: Integração Regional da Demografia e da
Economia

--

--

--

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

FINHABIT .: Viver em Tempos Financeiros: Habitação e Produção de
-Espaço no Portugal Democrático

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

RECON .: Que ciência económica se faz em Portugal? Um estudo da
investigação portuguesa recente em Economia (1980 à
-actualidade)

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

PRATYTECH .: Controlo do nemátode das lesões radiculares
Pratylenchus penetrans: uma abordagem biotecnológica

--

40%

UNIVERSIDADE DO PORTO

OPWEC .: OPWEC | Otimização de Conversores de Energia das
Ondas

40%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

CONTEXTWA .: Middleware e Técnicas de Inferência de Contextos a
partir de fluxos de Dados para Desenvolvimento de Serviços
-Conscientes do Contexto em Dispositivos Móveis

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

PLASTICGLOBAL .: PLASTICGLOBAL - Avaliação da transferência de
agentes químicos mediada por plásticos e dos seus efeitos em
-redes tróficas de ecossistemas de profundidade, costeiros e
estuarinos em c

40%

40%

40%

40%

40%

40%

--

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM ASTRONOMIA /
ASTROFISICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

QUEST .: Novos desafios na procura de outras Terras

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

CEE .: Eleições Europeias em mudança: o impacto dos programas
de ajustamento na Zona Euro nas campanhas das Eleições para o
Parlamento Europeu

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

RECONCILE .: Conservação da Biodiversidade, Alterações Globais e
Incertezas: Reconciliando a Persistência da Biodiversidade com o -Desenvolvimento Humano em Ambientes Dinâmicos

--

--

UNIVERSIDADE DO MINHO

AUXPROTECH .: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS COMPÓSITOS
-AUXÉTICOS PARA PROTEÇÃO PESSOAL

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

FARMTRANSANION .: Transporte transmembranar de aniões
promovido por moléculas ?drug-like?: construção de uma
biblioteca de carregadores de aniões inspirados no Ataluren
(PTC124)

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

21.600,00

7.674,00

36.000,00

64.752,00

25.000,00

44.271,00

93.009,00

39.168,00

93.292,00

38.309,00

29.506,00

9.872,00

90.036,00

61.777,00

82.953,00

33.300,00

22.470,00

39.062,00

81.792,00

73.759,00

45.624,00

30.172,00

31.200,00

10.920,00

19.860,00

99.897,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

8.640,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.069,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

14.400,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

25.900,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

10.000,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

17.708,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

37.203,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

15.667,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

37.316,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

15.323,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

11.802,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.948,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

36.014,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

24.710,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

33.181,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

13.320,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

8.988,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

15.624,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

32.716,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

29.503,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

18.249,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

12.068,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

12.480,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

4.368,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

7.944,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

39.958,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/15

2019/06/14

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/04

2019/07/03

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/09/01

2019/09/01

Portugal

2016/07/01

2018/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/04/22

2019/04/22

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0145-FEDER-016896

LISBOA-01-0145-FEDER-016898

LISBOA-01-0145-FEDER-016900

LISBOA-01-0145-FEDER-016902

LISBOA-01-0145-FEDER-016907

LISBOA-01-0145-FEDER-016955

LISBOA-01-0145-FEDER-017061

LISBOA-01-0145-FEDER-017219

LISBOA-01-0145-FEDER-017237

LISBOA-01-0145-FEDER-019764

LISBOA-01-0145-FEDER-022053

LISBOA-01-0145-FEDER-022059

LISBOA-01-0145-FEDER-022075

LISBOA-01-0145-FEDER-022077

LISBOA-01-0145-FEDER-022084

LISBOA-01-0145-FEDER-022090

LISBOA-01-0145-FEDER-022096

LISBOA-01-0145-FEDER-022098

LISBOA-01-0145-FEDER-022113

LISBOA-01-0145-FEDER-022115

LISBOA-01-0145-FEDER-022117

LISBOA-01-0145-FEDER-022122

LISBOA-01-0145-FEDER-022124

LISBOA-01-0145-FEDER-022125

LISBOA-01-0145-FEDER-022127

LISBOA-01-0145-FEDER-022128

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO MINHO

FRPLongDur .: FRPLongDur ? Comportamento estrutural a longo
prazo e de durabilidade de elementos de betão armado reforçados -à flexão com laminados de CFRP

UNIVERSIDADE DO MINHO

NANOSENSING .: Filmes finos semicondutores do tipo
nanocompósito, compostos por nanopartículas de metal nobre
dispersos em matrizes reativas óxido-metal para aplicações em
detetores de gases com base

UNIVERSIDADE DO MINHO

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

--

ABSOLAR .: Revestimento multicamada para absorção selectiva da
-radiação solar para aplicações de temperaturas elevadas

URBLOG .: Sistema de transporte aéreo multifuncional

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

PRODUÇÃO DE NANOESTRUTURAS 2D .: DISPOSITIVO E PROCESSO
DE ETAPA ÚNICA PARA A SÍNTESE SELETIVA DE NANOESTRUTURAS
-2D AUTÓNOMAS USANDO TECNOLOGIA PLASMA DE ALTO
RENDIMENTO

--

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

AmICCI .: Apoio à Internacionalização, Consolidação de
competências e promoção de novas linhas de Investigação

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO LOBO
ANTUNES

iNVEST_iMM .: Promoção da internacionalização da I&D de
excelência do iMM Lisboa rumo à criação sustentada de valor e de -uma economia intensiva em conhecimento na região de Lisboa

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

BIOPLASTIC PHA .: Processo de produção de bioplásticos
(polihidroxialcanoatos - PHAs) utilizando culturas de
microrganismos fotossintéticos

INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ITQB+ .: Um compromisso para a internacionalização da
ANTÓNIO XAVIER
Investigação e Desenvolvimento no ITQB

LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E
GEOLOGIA I.P.

LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E
GEOLOGIA I.P.

40%

40%

--

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO E O
DESENVOLVIMENTO

40%

NanoMaxiSafe .: Sistemas de libertação nanoestruturais
funcionalizados para aplicações alimentares: estratégias para
-maximizar a biodisponibilidade de compostos bioativos e avaliação
da sua segurança

ASPASSI .: Avaliação da Segurança e reforço de Paredes de
Alvenaria de enchimento para Solicitações SÍsmicas

INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

40%

Resumo | Summary

UNIVERSIDADE DO PORTO

40%

40%

Nome da Operação | Operation Name

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE
NANOTECNOLOGIA (LIN)

UNIVERSIDADE DO PORTO

ADENE - AGÊNCIA PARA A ENERGIA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE
LISBOA

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR IBMC

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE
LISBOA

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE
LISBOA

BBRI .: Infraestrutura de Investigação em Biomassa e Bioenergia

NZEB_LAB .: Infraestrutura de investigação - Integração do Solar
em Edifícios

VIASEF .: Estrutura de alta segurança para artrópodes in vivo

RBCog-Lab .: Laboratório de Robótica, Cérebro e Cognição

--

--

--

--

--

--

--

Micro&NanoFabs@PT .: Rede de Infraestruturas de Investigação de
-Micro- e Nanofabricação em Portugal

NECL .: Rede de Laboratórios de Condições Extremas

--

ADENE@H2020 .: Participação ADENE no programa horizonte 2020 --

INIESC .: Infra-estrutura Nacional de Investigação em Energia Solar
-de Concentração

ERIHS.PT .: Plataforma Portuguesa da Infraestrutura Europeia de
Investigação em Ciências do Património

CLARIN LP .: Infraestrutura Comum para os Recursos e Tecnologia
da Linguagem

PPBI .: Plataforma Portuguesa de BioImagem

LLPT .: Laserlab-Portugal

RNEM .: Rede Nacional de Espectrometria de Massa

PORBIOTA .: E-Infraestrutura Portuguesa de Informação e
Investigação em Biodiversidade

COASTNET .: Rede Portuguesa de Monitorização Costeira

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

71.850,00

63.984,00

24.996,00

30.456,00

16.800,00

49.035,00

49.535,00

583.480,61

289.680,72

7.699,32

206.614,98

1.424.249,12

861.279,35

821.683,00

318.763,06

2.312.000,94

627.350,02

101.703,96

895.555,90

588.099,04

1.405.697,92

2.164.238,57

995.410,00

1.776.248,17

2.488.242,00

551.646,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

28.740,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

25.593,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

9.998,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

12.182,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

6.720,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

19.614,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

19.814,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

233.392,24

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

115.872,29

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.079,73

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

82.645,99

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

569.699,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

344.511,74

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

328.673,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.505,22

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

924.800,38

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

250.940,01

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

40.681,58

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

358.222,36

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

235.239,62

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

562.279,17

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

865.695,43

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

398.164,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

710.499,27

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

995.296,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

220.658,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/25

Portugal

2016/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/09/01

2017/07/31

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

2017/10/01

2020/09/29

Portugal

2017/10/15

2020/10/13

Portugal

2016/08/01

2017/10/01

Portugal

2017/03/25

2020/03/23

Portugal

2017/03/25

2020/03/23

Portugal

2017/06/20

2020/06/19

Portugal

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

2017/06/15

2020/06/13

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2017/06/17

2020/06/15

Portugal

2017/06/15

2020/06/13

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0145-FEDER-022139

LISBOA-01-0145-FEDER-022151

LISBOA-01-0145-FEDER-022153

LISBOA-01-0145-FEDER-022157

LISBOA-01-0145-FEDER-022161

LISBOA-01-0145-FEDER-022168

LISBOA-01-0145-FEDER-022170

LISBOA-01-0145-FEDER-022184

LISBOA-01-0145-FEDER-022207

LISBOA-01-0145-FEDER-022209

LISBOA-01-0145-FEDER-022210

LISBOA-01-0145-FEDER-022231

LISBOA-01-0145-FEDER-023222

LISBOA-01-0145-FEDER-023235

LISBOA-01-0145-FEDER-023262

LISBOA-01-0145-FEDER-023349

LISBOA-01-0145-FEDER-023356

LISBOA-01-0145-FEDER-023368

LISBOA-01-0145-FEDER-023382

LISBOA-01-0145-FEDER-023439

LISBOA-01-0145-FEDER-023453

LISBOA-01-0145-FEDER-023470

LISBOA-01-0145-FEDER-023480

LISBOA-01-0145-FEDER-023491

LISBOA-01-0145-FEDER-023583

LISBOA-01-0145-FEDER-023651

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

ASSOCIAÇÃO INCD

Nome da Operação | Operation Name

ROSSIO .: ROSSIO - Ciências Sociais, Artes e Humanidades

C4G .: Colaboratório para as Geociências

INCD .: Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída

Resumo | Summary

--

--

--

INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, EMSO-PT .: Obervatório Europeu Multidisciplinar do Fundo do Mar
-I.P.
e Coluna de Água - Portugal

NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA FCT

UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

PTNMR .: Rede Nacional de Ressonânica Magnética Nuclear

PRISC .: Infrastrutura Portuguesa de Coleções Científicas para a
Investigação

FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD CONGENTO .: Consórcio para Organismos Geneticamente
E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD
Manipuláveis

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

GenomePT .: Laboratório Nacional de Sequenciação e análise de
genomas

Windscanner.PT .: Windscanner Portugal. Infraestrutura Nacional
WindScanner

DataLab .: Laboratório de Dados de Ciências Sociais

PASSDA .: Produção e Arquivo de Dados de Ciências Sociais

Biodata.pt .: BioData.pt - Infraestructura Portuguesa de Dados
Biológicos

--

--

--

--

--

--

--

--

ExPOSE .: Establishing protocols to assess occupational exposure to
-microbiota in clinical settings

Eco-sensors4Health .: Eco-sensores na promoção da saúde: Apoiar
-as crianças na criação de escolas eco-saudáveis

INTERATrigo .: Avaliação do rendimento e qualidade em trigo mole
-em função das interações água-azoto

INDEEd .: Regulação da qualidade do ar interior através da
utilização de argamassas eco-eficientes

--

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

CFD4CHEESE .: Aplicação da mecânica dos fluídos computacional
na otimização das condições de cura de queijos tradicionais

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO
ESTORIL

TourFly1992gr1964 .: INOVAÇÃO E FUTURO: CONTRIBUTOS PARA
O DESENHO DA OFERTA TURÍSTICA NA ÁREA METROPOLITANA DE -LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Landscape Museum .: Narrativas e Experiência do Lugar: bases
para um Museu da Paisagem

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

SPLIT .: Tratamento estratificado para indivíduos com dor lombar
nos cuidados de saúde primários

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CCRE-MPC .: Criação, circulação, registo e edição de obras de
música portuguesa contemporânea, numa perspetiva reflexiva
(áreas da composição, da performance e do som e tecnologias da
música)

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

ASSOCIAÇÃO DE JARDINS-ESCOLAS JOÃO DE DEUS

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

RENEFUEL .: PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS POR
ELECTRÓLISE DE ÁGUA

EduMar .: EDUcar para o MAR

ECF .: Educação e Cidadania Fiscal

INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

AgetEm .: Agrio et Emulsio - Desenvolvimento de Novos Produtos

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Learn2Behave .: Caracterização de comportamentos para
promoção de eficiência no consumo de energia através de
abordagens PBL

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

4.864.950,75

1.016.656,14

1.701.097,78

4.754.379,67

2.636.478,10

2.081.882,00

3.508.028,74

826.226,40

366.638,35

1.265.554,00

817.898,34

2.271.724,30

91.007,54

91.553,81

25.083,19

139.439,65

45.857,19

149.841,69

108.893,78

144.658,50

104.545,53

123.591,69

119.921,52

107.429,42

10.691,38

30.964,60

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

1.945.980,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

406.662,46

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

680.439,11

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.901.751,86

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.054.591,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

832.752,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.403.211,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

330.490,56

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

146.655,34

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

506.221,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

327.159,34

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

908.689,72

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

36.403,02

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

36.621,53

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

10.033,28

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

55.775,86

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

18.342,87

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

59.936,68

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

38.366,41

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

57.863,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

41.818,21

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

49.436,68

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

47.968,61

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

42.971,77

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

4.276,55

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

12.385,84

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/12/19

2020/12/17

Portugal

2017/06/15

2020/06/13

Portugal

2017/07/18

2020/07/16

Portugal

2017/07/01

2020/06/29

Portugal

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

2017/10/23

2020/10/21

Portugal

2017/07/01

2020/06/29

Portugal

2017/09/01

2020/08/30

Portugal

2017/06/19

2020/06/17

Portugal

2017/05/01

2018/10/31

Portugal

2017/10/12

2019/04/13

Portugal

2017/10/09

2019/04/09

Portugal

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

2017/05/01

2018/10/31

Portugal

2017/06/01

2018/11/30

Portugal

2017/10/12

2019/04/12

Portugal

2017/05/01

2018/10/31

Portugal

2017/09/07

2019/03/05

Portugal

2017/10/01

2019/04/01

Portugal

2017/09/01

2019/02/28

Portugal

2017/06/02

2018/11/16

Portugal

2017/09/18

2019/03/19

Portugal

2017/09/30

2019/03/30

Portugal

220

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0145-FEDER-023720

LISBOA-01-0145-FEDER-023838

LISBOA-01-0145-FEDER-023937

LISBOA-01-0145-FEDER-023940

LISBOA-01-0145-FEDER-024003

LISBOA-01-0145-FEDER-024020

LISBOA-01-0145-FEDER-024093

LISBOA-01-0145-FEDER-024135

LISBOA-01-0145-FEDER-024172

LISBOA-01-0145-FEDER-024250

LISBOA-01-0145-FEDER-024288

LISBOA-01-0145-FEDER-024325

LISBOA-01-0145-FEDER-026167

LISBOA-01-0145-FEDER-026888

LISBOA-01-0145-FEDER-027020

LISBOA-01-0247-FEDER-002912

LISBOA-01-0247-FEDER-003279

LISBOA-01-0247-FEDER-003335

LISBOA-01-0247-FEDER-003344

LISBOA-01-0247-FEDER-003346

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Nome da Operação | Operation Name

LITIO .: A geologia como base da qualidade de vida ? a
sustentabilidade do lítio na povoação de Gonçalo (Guarda)

LLMCP LisPan .: Living Lab para Conteúdos e Plataformas de Media -Painel de Utilizadores de Internet na região de Lisboa

EGAS MONIZ - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR 3D-DentalPrint .: Manufactura aditiva de próteses dentárias em
CRL
zircónia e compósitos nanoestruturados alumina/zirconia

40%

SALTREDUCTION .: Redução de sal na Restauração Desenvolvimento de formulações redução e sal e elaboração de
manual para a restauração.

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO
ESTORIL

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO
ESTORIL

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

FOLLOWPRICE, S.A.

HIGHER FUNCTIONS - SISTEMAS INFORMÁTICOS
INTELIGENTES, LDA

ISPT - INDUSTRIAL SERVICES, S.A.

ARALAB - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E
ELECTROMECÂNICA GERAL LDA

ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

--

--

RDFGAS .: Aproveitamento energético dos combustíveis derivados
-de resíduos e lamas secas

TARGET .: Turismo de Pesquisa Avançada para a Valorização
Administrativa

DECIdE .: Plataforma de Apoio à Decisão Multicritério na Gestão
Patrimonial de Infraestruturas de Água

MISAGE .: Estratégias de redução de acrilamida e produtos de
glicogenação avançada em pão

VASelfCare .: Assistente virtual para facilitar o autocuidado de
pessoas mais velhas com diabetes tipo 2

EGAS MONIZ - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR
MolecularDent .: Design Molecular para Restauração Dentaria
CRL

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

--

OSTRAQUAL .: Valorização e promoção da qualidade das ostras de
-aquacultura na região do Sado e Mira

40%

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO
ESTORIL

Resumo | Summary

BIO4DIA .: Deteção precoce e monitorização da progressão
metabólica da diabetes tipo 2

TESTOR .: TESTOR - A produção e simplificação de provas

NovaSBE H2020 2017 .: Apoio à preparação de propostas
Horizonte 2020 em 2017 na Nova SBE

RCTS100 .: Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade a 100 Gbit/s

Consultoria em actividades de IDT relativamente a tecnologia
avançada de machine learning e de big data

ASSET .: Assistência Inteligente para Todos em Toda a Parte

Hi2TRUST .: PLATAFORMA DE 2ª GERAÇÃO PARA INSPECÇÃO DE
COMPONENTES A ALTA TEMPERATURA

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ClimTestE+ .: New generation of energy efficient climatic chambers --

SLMXL .: Sistemas de fabricação aditiva de peças metálicas de
grande dimensão

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.653,51

96.938,61

88.958,73

113.684,07

117.455,62

20.325,91

148.948,66

123.441,73

127.696,55

134.806,38

122.782,11

36.657,47

29.919,83

63.427,40

3.254.584,40

20.000,00

472.918,93

416.893,81

296.390,02

555.177,30

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/05/02

2018/10/30

Portugal

2018/01/02

2019/07/04

Portugal

2017/05/01

2018/10/31

Portugal

2017/10/01

2019/04/01

Portugal

2017/09/15

2019/03/15

Portugal

2017/11/01

2019/05/02

Portugal

2017/10/02

2019/04/03

Portugal

2017/05/01

2018/10/31

Portugal

2017/12/01

2019/06/01

Portugal

2018/01/03

2019/07/05

Portugal

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

2017/09/01

2019/03/02

Portugal

2017/10/24

2019/04/25

Portugal

2017/02/01

2017/11/15

Portugal

2017/10/01

2020/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/28

2016/10/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

661,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

37.470,89

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

35.583,49

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

40.582,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

46.982,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

8.130,36

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

59.579,46

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

49.376,69

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

51.078,62

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

53.922,55

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

49.112,84

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

14.662,99

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

11.967,93

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

25.370,96

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.301.833,76

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

15.000,00

189.167,58

166.757,52

118.556,01

222.070,92

221

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0247-FEDER-003379

LISBOA-01-0247-FEDER-003399

LISBOA-01-0247-FEDER-003416

LISBOA-01-0247-FEDER-003434

LISBOA-01-0247-FEDER-003447

LISBOA-01-0247-FEDER-003449

LISBOA-01-0247-FEDER-003467

LISBOA-01-0247-FEDER-003468

LISBOA-01-0247-FEDER-003476

LISBOA-01-0247-FEDER-003480

LISBOA-01-0247-FEDER-003491

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MAXDATA SOFTWARE S.A.

NZYTECH, LDA

INOVA+ - INNOVATION SERVICES, S.A.

TORBEL, S.A.

TEKEVER ASDS, LDA

Nome da Operação | Operation Name

RESISTIR .: Sistema de Informação para controlo de infecção
inteligente e antibioterapia personalizada

WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A.

SPIN.WORKS S.A.

ALTO - PERFIS PULTRUDIDOS LDA

NGNS - INGENIOUS SOLUTIONS, LDA.

--

MICROSUÍNO .: Valorização das microalgas para a produção de
suínos e melhoria da qualidade da sua carne com base numa nova -geração de enzimas comerciais

BRAIN-LIGHTING .: Sondas neuronais dotadas com interação
elétrica, ótica e comunicação sem fios para controlo de neurónios- -alvo

PARTILESS .: Redução e Captura de Partículas em Sistemas de
Queima de Biomassa

PARRA .: Plataforma integrAda de MonitoRização e avaliação da
saude da vinhA

TEANDM - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATERIAIS
Diamond & Hard Laser Coatings
S.A.

TEKEVER - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

Resumo | Summary

UPCAST .: Unified Platform for CBRN Accident/Attack Scenario
managemenT.

MareCom .: Redes e Serviços Marítimos Comunitários

DIVER .: Desenho Integrado de VEículos de Reentrada atmosférica

EasyFloor .: Desenvolvimento de painéis sanduíche compósitos
para a reabilitação de pisos de edifícios

ATMOS .: ATmosphere MOnitoring System

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

471.809,43

839.651,50

234.731,35

500.544,03

230.470,89

412.920,57

763.345,28

191.336,21

51.365,14

523.436,86

418.792,93

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

188.723,77

335.860,60

93.892,54

200.217,61

92.188,35

165.168,23

305.338,11

76.534,49

20.546,05

209.374,74

167.517,17

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/01

2019/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/09/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/02

2017/12/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/09/30

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0247-FEDER-003495

LISBOA-01-0247-FEDER-005028

LISBOA-01-0247-FEDER-005089

LISBOA-01-0247-FEDER-006375

LISBOA-01-0247-FEDER-006408

LISBOA-01-0247-FEDER-006924

LISBOA-01-0247-FEDER-008597

LISBOA-01-0247-FEDER-010080

LISBOA-01-0247-FEDER-010432

LISBOA-01-0247-FEDER-010637

LISBOA-01-0247-FEDER-010642

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SPIN.WORKS S.A.

TECNIQUITEL - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
TÉCNICOS, S.A.

MASTER LINK - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA

Nome da Operação | Operation Name

CLOUDMAPPER .: Recolha e processamento de dados fotográficos
-em larga escala via cloud

Conceção e desenvolvimento de vestuário técnico e funcional de
trabalho para a área da Protecção ao Calor e Chama

Visualização gráfica de workflows e modelos de dados já
implementados

CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS FlexStone .: Novas Tecnologias para a Competitividade da Pedra
LDA
Natural

ROTACIONAL - DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS LDA

DOTSI, UNIPESSOAL LDA

SERVISTEEL - SOLUÇÕES TÉCNICAS E ENGENHARIA,
LDA

PHARMIS BIOFARMACÊUTICA LDA

UNBABEL, UNIPESSOAL LDA

SECIL-COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO S.A.

Resumo | Summary

NED display

Combatendo os ataques a redes informáticas através de soluções
baseadas em Inteligência Computacional

--

--

--

--

--

Conceção e caracterização de um sistema construtivo modular em
perfis de aço leve, vocacionado para edifícios novos e reabilitação -urbana

a-eHSP90 .: Anticorpo para tratamento de cancros metastáticos - a-eHSP90

Unbabel2017 .: Unbabel 2017: Um novo ecossistema de Machine +
-Crowd Translation

BeInAHand .: Plataforma interativa para controlo inteligente
integrada em estruturas modulares de betão

FERRAZ, LYNCE, ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, FL-Natur .: Ferraz Lynce - Medicamentos e suplementos
S.A.
alimentares naturais

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

50.849,03

20.000,00

20.000,00

76.062,08

155.367,76

20.000,00

20.000,00

533.425,73

836.630,05

482.541,95

472.867,53

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

20.339,61

15.000,00

15.000,00

30.424,84

62.147,10

15.000,00

8.000,00

213.370,29

334.652,02

193.016,78

189.147,01

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/09/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/16

2016/10/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/24

2016/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/17

2018/01/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/29

2016/12/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/18

2016/11/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/01

2018/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0247-FEDER-010652

LISBOA-01-0247-FEDER-010740

LISBOA-01-0247-FEDER-010785

LISBOA-01-0247-FEDER-010935

LISBOA-01-0247-FEDER-010955

LISBOA-01-0247-FEDER-011044

LISBOA-01-0247-FEDER-011060

LISBOA-01-0247-FEDER-011079

LISBOA-01-0247-FEDER-011124

LISBOA-01-0247-FEDER-011130

LISBOA-01-0247-FEDER-011135

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

GALVÃO & NORONHA, LDA

PHARDEVELOPMENT TRIALS, LDA

EXTREMOCHEM, LDA

GEO-GROUND ENGINEERING OPERATIONS,
PRODUTOS E SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E
GEOTECNIA LDA

RESIQUÍMICA - RESINAS QUÍMICAS, S.A.

ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO
GEOGRÁFICA S.A.

EMPAKGLASS, LDA

Nome da Operação | Operation Name

kaffa: analise e investigação

3DSKIN .: Avaliação da eficácia de cosméticos anticelulíticos,
antiestrias e de aumento da função barreira da pele.

BioPharmStab .: Novos estabilizadores de biofarmacêuticos: uma
nova solução para um problema antigo.

GEOSPOT .: Desenvolvimento de solução integrada para a
produção, armazenamento e alimentação de fluidos de
estabilização para elementos de fundação.

Resumo | Summary

--

--

--

--

GreenMove .: Desenvolvimento de novos compósitos baseados em
matérias-primas de fontes renováveis para aplicação na área dos -transportes

SIGNEA MAR .: Solução para Estudo e Suporte à Decisão no
Licenciamento de Atividades Marítimas

Estudo preliminar para o desenvolvimento de software de
simulação de conformação de vidro

--

--

SEA4US - BIOTECNOLOGIA E RECURSOS MARINHOS, MAR4PAIN .: Novo analgésico para tratamento da dor crónica com
-LDA.
origem no mar português

CLEVERTI TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO LDA

SAPEC - AGRO, S.A.

BIOSURFIT S.A.

Recrutamento e seleção

--

HYBRID XXI .: Desenvolvimento de novas formulações de produtos
fitofarmacêuticos com micro-organismos ou compostos de origem -natural (algas) associado a substâncias ativas químicas

spinit-SPEF .: Imunoensaios de elevada performance para
diagnóstico junto do paciente

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

19.800,00

231.406,46

330.946,08

513.734,96

548.437,87

484.428,97

20.000,00

145.567,64

20.000,00

1.164.631,92

1.002.826,75

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

7.920,00

92.562,58

132.378,43

205.493,98

219.375,15

193.771,59

8.000,00

58.227,06

8.000,00

465.852,77

401.130,70

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/01

2019/08/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/10/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/18

2016/12/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/22

2016/12/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0247-FEDER-011199

LISBOA-01-0247-FEDER-011246

LISBOA-01-0247-FEDER-011248

LISBOA-01-0247-FEDER-011261

LISBOA-01-0247-FEDER-011302

LISBOA-01-0247-FEDER-011388

LISBOA-01-0247-FEDER-011398

LISBOA-01-0247-FEDER-011413

LISBOA-01-0247-FEDER-011906

LISBOA-01-0247-FEDER-016097

LISBOA-01-0247-FEDER-016318

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

NZYTECH, LDA

SOFTWARE NEWHOTEL, S.A.

ARTICACC, LDA

TECHNOPHAGE, INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA S.A.

OPTIMAL STRUCTURAL SOLUTIONS, LDA

LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO S.A.

COLLAB - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS DE
COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO, S.A.

REVERSE ENGINEERING - SISTEMAS DE
METROLOGIA E MULTIMEDIA LDA

INTROSYS - INTEGRATION FOR ROBOTIC SYSTEMS INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS ROBÓTICOS S.A.

AMBICARE INDUSTRIAL - TRATAMENTO DE
RESÍDUOS S.A.

Nome da Operação | Operation Name

BlueVenoms .: Desenvolvimento de método inovador para a
produção em larga escala de péptidos venómicos bioativos de
animais marinhos e pesquisa da sua atividade moduladora da
angiogénese humana

CRM2HI .: Newhotel CRM2HI - CRM for Hospitality Industry

ArticaCFC .: Artica Cretive Physical Computing

Inflam.PT .: Desenvolvimento de um inovador agente terapêutico
para doenças autoimunes

COS-FoF .: Creating Optimal Solutions - Factories of the Future

Mobile Security Ticketing .: Desenvolvimento de um suporte
alternativo para a bilhética sem contacto com base na tecnologia
HCE disponível nos smartphones mais recentes

TOURIST COMPANION .: TOURIST COMPANION GEOGAMIFICATION INTEGRADA COM CONTACT CENTER
MULTIMEDIA

GLINT .: Sistema optométrico portátil para medição Generalizada
dos olhos usando Luz INfravermelha esTruturada

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

Introsys IDI .: Núcleo de Investigação, desenvolvimento e inovação
-da Introsys

Sistema de desumidificação em contínuo de transformadores
eléctricos de potência - Módulo de Monitorização

CUNHOL - INDÚSTRIA DE MECÂNICA DE PRECISÃO, Desenvolvimento de competências e ferramentas avançadas para
DE CUNHOS, CORTANTES, MOLDES E CALIBRES LDA o projeto de matrizes de estampagem

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

368.601,17

471.017,33

719.608,40

431.593,09

643.025,05

689.142,12

969.366,02

210.006,71

327.886,80

14.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

147.440,47

188.406,93

287.843,36

172.637,24

257.210,02

275.656,85

387.746,41

84.002,68

131.154,72

5.600,00

8.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2018/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/06

2019/03/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/05

2017/09/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/02

2018/11/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/12

2017/03/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/11

2017/02/10

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0247-FEDER-016940

LISBOA-01-0247-FEDER-017116

LISBOA-01-0247-FEDER-017218

LISBOA-01-0247-FEDER-017247

LISBOA-01-0247-FEDER-017250

LISBOA-01-0247-FEDER-017577

LISBOA-01-0247-FEDER-017637

LISBOA-01-0247-FEDER-017651

LISBOA-01-0247-FEDER-017653

LISBOA-01-0247-FEDER-017661

LISBOA-01-0247-FEDER-017664

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO
PDM&FC 2020 .: Plano de I&D para o H2020
MANUTENÇÃO FORMAÇÃO E CONSULTADORIA LDA

OUTSYSTEMS - SOFTWARE EM REDE S.A.

ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO
GEOGRÁFICA S.A.

MANUEL DA CONCEIÇÃO GRAÇA, LIMITADA

A. SILVA MATOS - METALOMECÂNICA S.A.

RADicalize .: Rapid Application Delivery for the Modern Enterprise

ESRIPTIN2020 .: Estratégia da Esri Portugal para a Inovação até
2020

MODSEAT .: Modular Light-Rail Seat

DeepFloat .: Sistema de variação de flutuação para aplicações
submarinas

TEANDM - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATERIAIS SmartEdge .: Sm@rt Edge - Desenvolvimento de Ferramentas
S.A.
Inteligentes

GLNPLAST, S.A.

VOICEINTERACTION - TECNOLOGIAS DE
PROCESSAMENTO DA FALA S.A.

SMARTFREEZ, LDA

POÇO- EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A.

SIROCO-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ROBOTICA E
CONTROLO S.A.

ECO2PLAST .: Desenvolvimento de sistema de produção
ECOeficiente para componentes PLASTicos

CallScriber .: Análise Automática de Chamadas Telefónicas para
Apoio à Atividade dos Órgãos de Polícia Criminal

Cryocube

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

BIOFABXXI .: Reactor bi-funcional de pré-tratamento e pirólise para
-produção de biocombustíveis e produtos de valor acrescentado

MaxCut4Fish .: Investigação e desenvolvimento de sistema
-inteligente de corte automático e otimizado de pescado congelado

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

145.769,30

9.195.913,46

349.680,00

313.914,47

217.413,17

90.596,75

117.061,93

329.657,43

370.137,84

230.406,03

186.639,38

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

58.307,72

3.678.365,37

139.872,00

125.565,79

86.965,27

36.238,70

46.824,77

131.862,97

148.055,13

92.162,41

74.655,75

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/09

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/16

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0247-FEDER-017665

LISBOA-01-0247-FEDER-017680

LISBOA-01-0247-FEDER-017685

LISBOA-01-0247-FEDER-017688

LISBOA-01-0247-FEDER-017751

LISBOA-01-0247-FEDER-017762

LISBOA-01-0247-FEDER-017805

LISBOA-01-0247-FEDER-017834

LISBOA-01-0247-FEDER-017852

LISBOA-01-0247-FEDER-017862

LISBOA-01-0247-FEDER-017865

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PETSYS ELECTRONICS - MEDICAL PET DETECTORS,
S.A.

DEPSIEXTRACTA - TECNOLOGIAS BIOLÓGICAS LDA

ENERMETER - SISTEMAS DE MEDIÇÃO LDA

ENERMETER - SISTEMAS DE MEDIÇÃO LDA

X AERO SYSTEMS, S.A.

TOOLPRESSE, PEÇAS METÁLICAS POR PRENSAGEM
LDA

SETSA - SOCIEDADE DE ENGENHARIA E
TRANSFORMAÇÃO S.A.

SARSPEC, LDA

LUSOSPACE, PROJECTOS ENGENHARIA LDA

NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A.

ATEP - AMKOR TECHNOLOGY PORTUGAL, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

ASIC-TOFPET2 .: ASIC de alto desempenho para Time-of-Flight PET --

AlgaValue .: Valorização dos subprodutos do processo
biotecnológico de produção de esqualeno e DHA pela microalga
Aurantiochytrium sp.

BTSCAD .: Bone Tumor Scan - CAD

BCCT.plan .: Ferramenta 3D para o planeamento do tratamento
conservador do cancro da mama

ALIR_mcs .: Advanced Lightweight Impact Resistant: materials,
components and structures

SafeForming .: Sistema inteligente de prevenção de defeitos em
componentes estampados a frio

FLEXCRAFT .: FLEXCRAFT - Flexible Aircraft

RamSERS .: Desenvolvimento de um Espectrómetro de Raman
portátil com aplicação na deteção de biomarcadores do cancro

ORABAC .: Óculos de Realidade Aumentada de BAixo Custo

CelSmartSense .: Plataformas eletrónicas de base celulósica para
biodeteção

--

--

--

--

--

--

--

--

--

MAGLINE .: MAGLINE - Desenvolvimento e Validação Industrial do
-Processo de Fabricação de Sensores TMR

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

411.985,74

196.540,02

361.666,81

179.846,56

181.221,77

500.716,54

787.926,16

281.188,58

421.004,93

271.605,27

131.221,58

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

164.794,30

78.616,01

144.666,73

71.938,62

72.488,71

200.286,62

315.170,47

112.475,44

168.401,97

108.642,11

52.488,63

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2017/12/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/07/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/09

2018/07/11

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0247-FEDER-017875

LISBOA-01-0247-FEDER-017892

LISBOA-01-0247-FEDER-017893

LISBOA-01-0247-FEDER-017896

LISBOA-01-0247-FEDER-017906

LISBOA-01-0247-FEDER-017921

LISBOA-01-0247-FEDER-017924

LISBOA-01-0247-FEDER-017930

LISBOA-01-0247-FEDER-017931

LISBOA-01-0247-FEDER-017937

LISBOA-01-0247-FEDER-017956

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS S.A.

CRITICAL MATERIALS, S.A.

MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.

INNOVNANO - MATERIAIS AVANÇADOS, S.A.

THALES PORTUGAL, S.A.

PERIPLAST-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA

TEKEVER ASDS, LDA

Nome da Operação | Operation Name

B-Safecoat .: Desenvolvimento de novas tintas com propriedades
auto-desinfetantes

SHM TB30 .: Methodology and tools for assessing the structural
health and life extension of aircraft

P4SERT .: POWER FOR A SAFE AND EFFICIENT RAIL TRANSPORT

PIC3D .: Produção de Implantes Cerâmicos á base de zircónica por
impressão 3D

CP .: Smart City Sense

i.FILM .: Multifunctional Films for Intelligent and Active
Applications

MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.

CERAMED COATINGS, S.A.

--

--

--

--

--

--

ELEVAR .: Estudo Localizado de Estruturas Verticais com Aeronaves
-Robotizadas

ECOBOND .: Desenvolvimento de novos adesivos com
CIPADE-INDUSTRIA E INVESTIGAÇÃO DE PRODUTOS
microcápsulas de isocianatos com aplicação na indústria do
ADESIVOS S.A.
calçado

ERNESTO MORGADO, S.A.

Resumo | Summary

Arroz-BIG .: Desenvolvimento de produtos de arroz com baixo
índice de glicémia

Groutrail .: Reabilitação de Plataformas Ferroviárias com
Tratamento de Solos

--

--

--

Dental Blast .: Desenvolvimento de revestimentos antibacterianos
-à base de biovidros para implantes dentários.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

298.246,37

488.081,18

176.070,62

379.507,81

702.396,27

189.254,31

321.875,08

183.613,08

99.244,42

277.124,08

559.901,73

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

119.298,55

195.232,47

70.428,25

151.803,12

280.958,51

75.701,72

128.750,03

73.445,23

39.697,76

110.849,63

223.960,69

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/02

2018/05/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/05/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/02

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/01

2019/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/02

2018/12/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0247-FEDER-017978

LISBOA-01-0247-FEDER-017980

LISBOA-01-0247-FEDER-018012

LISBOA-01-0247-FEDER-018022

LISBOA-01-0247-FEDER-018023

LISBOA-01-0247-FEDER-019059

LISBOA-01-0247-FEDER-022013

LISBOA-01-0247-FEDER-022363

LISBOA-01-0247-FEDER-023141

LISBOA-01-0247-FEDER-023850

LISBOA-01-0247-FEDER-024016

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.

CCENERGIA, AUDITORIA E CONSULTORIA
ENERGÉTICA LDA

A. SILVA MATOS - METALOMECÂNICA S.A.

COMPTA - BUSINESS SOLUTIONS, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Groutrail .: Reabilitação de Plataformas Ferroviárias com
Tratamento de Solos

AUDITF .: Audit Furnace

SIDENAV .: Smart infrastructure for deep sea navigation

AGATHA .: Sistema inteligente de análise de fontes de informação
abertas para vigilância/controlo de criminalidade

MAEIL, INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING, LDA SPC-Depot .: Smart Parking Container DEpot

ALCONT - PARQUEAMENTO E REPARAÇÃO DE
CONTENTORES LDA

CONCESSUS-SOCIEDADE DE APETRECHAMENTO
TECNICO E CIENTIFICO S.A.

PRIMETAG, S.A.

Ice @ Alcont

Desenvolvimento e validação de um sistema de agitação
termostatizado

Shoppable Video

CMAS - SYSTEMS CONSULTANTS - CONSULTORIA DE W2Bill .: Plataforma Integradora de Serviços de Alta
SISTEMAS LDA
Disponibilidade - W2Bill

CENTRO MÉDICO DENTÁRIO DE S. SEBASTIÃO, DE
DRª INÊS JORGE, LDA

SAPEC - AGRO, S.A.

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

Plataforma de Integração de Serviços (IPaaS) de alta disponibilidade que atuará como
um sistema central responsável pelo trigger de tarefas mantendo um log/audit
centralizado e que assentará numa suite de produtos CMAS.

O projeto ProTScan visa a conceção e validação de um novo serviço para remoção de
ProTScan .: Procedimento para remoção de interferências oclusais
interferências oclusais, baseado num procedimento de análise oclusal digital que
com recurso à análise oclusal digital em doentes com dor
permite o diagnóstico das interferências oclusais, recorrendo para tal à melhor
miofascial
tecnologia disponível, mas nunca usada neste âmbito.

PROTCROP4HEALTH .: Novos co formulantes verdes para o
desenvolvimento de produtos fitofarmacêuticos promotores de
uma agricultura sustentável e da melhoria da saúde humana

Criação de uma nova geração de produtos fitofarmacêuticos, com co formulantes
verdes, em linha com o conceito de química verde, associado à redução do impacto
para a saúde humana e para o ambiente e à promoção de uma agricultura sustentável.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

466.430,36

157.899,07

323.077,60

777.466,61

339.402,27

15.000,00

20.000,00

20.000,00

770.918,88

154.776,40

1.141.104,04

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

186.572,15

63.159,62

129.231,04

310.986,64

135.760,91

6.000,00

8.000,00

8.000,00

308.367,55

61.910,56

456.441,62

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/02

2019/11/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/02/01

2020/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/05/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/28

2017/05/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/11

2018/01/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/17

2017/10/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0247-FEDER-024095

LISBOA-01-0247-FEDER-024136

LISBOA-01-0247-FEDER-024287

LISBOA-01-0247-FEDER-024322

LISBOA-01-0247-FEDER-024344

LISBOA-01-0247-FEDER-024347

LISBOA-01-0247-FEDER-024498

LISBOA-01-0247-FEDER-024508

LISBOA-01-0247-FEDER-024516

LISBOA-01-0247-FEDER-024517

LISBOA-01-0247-FEDER-024521

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

S.P. TELEVISÃO, S.A.

GENOMED, DIAGNÓSTICOS DE MEDICINA
MOLECULAR S.A.

CELFOCUS - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS PARA
TELECOMUNICAÇÕES S.A.

FISIPE, S.A.

WISDOM TELE VISION - SISTEMAS INFORMÁTICOS
PARA TELEVISÃO LDA

A4F, ALGA FUEL, S.A.

MOG TECHNOLOGIES S.A.

ABYSSAL, S.A.

ANÍBAL H. ABRANTES - INDÚSTRIAS DE MOLDES E
PLÁSTICOS S.A.

SONAE CENTER SERVIÇOS II, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

SP Smart Media .: Plataforma tecnológica integrada de apoio à
produção audiovisual de ficção de longa duração

MyCardioGeneTest .: Desenvolvimento de um inovador teste
funcional para aumento da precisão do diagnóstico molecular de
doenças cardíacas hereditárias

DOM-Telco .: Digital Offer Manager for Telecoms

ACRYFLAME .: Desenvolvimento de Novas Tipologias de Fibras
Acrílicas Retardantes de Chama

VEVARS .: Video Enhancements on Vision and AR for Sports

ARA.FARM .: IDT para a demonstração de produção industrial de
ácido araquidónico de microalgas

CHIC .: Cooperative Holistic view on Internet and Content

Resumo | Summary

O projeto SP Smart Media visa a conceção e desenvolvimento de uma plataforma
tecnológica inovadora, a nível mundial, para a gestão integrada de todo o processo de
produção de ficção de longa duração da Empresa podendo ser comercializada para
outros players das Indústrias Culturais e Criativas.

O Projeto tem como principal objetivo desenvolver um inovador teste funcional que
permita diagnosticar e caracterizar mutações em doentes com MCH que atualmente
carecem de diagnóstico genético, potenciando as oportunidades terapêuticas e a
pesquisa da doença em familiares possivelmente afetados.

A CELFOCUS desenvolverá uma plataforma que suporte todas as ofertas das
plataformas digitais TELCO, tendo em consideração os requisitos de consistência
(produtos, compatibilidade e elegibilidade), real time e apesentando as opções de
acordo com a linguagem natural do utilizador.

O projecto ACRYFLAME visa desenvolver fibra acrílica resistente à chama para
aplicações têxteis e técnicas, como alternativa à fibra modacrílica. Estudar-se-á o uso
de aditivos na polimerização, preparação de xarope e extrusão, como compostos de
fósforo e fibras oxidadas recicladas.

A estratégia da wTVision passa por apresentar uma oferta verticalizada. Para issotem
então como objetivo, no âmbito deste projeto, a criação de 3 produtos
principais:?Augmented Reality Football (AR3 Football)?Vision Stats Football?Scoreboard
Tracker

O projecto ARA.FARM pretende desenvolver a tecnologia desde o laboratório até à
escala de demonstração para a produção comercial de duas microalgas oleaginosas
ricas em dois ómega-6 LC-PUFA, o ácido araquidônico (ARA) e o ácido di-homo--gamalinolénico (DGLA), com inúmeros benefícios para a saúde.

--

OceanTech .: OceanTech ? Sistema de Gestão de Operações com
base em Veículos Robóticos Inteligentes para a Exploração do Mar -Global a partir de Portugal

TOOLING4G .: TOOLING4G - Advanced Tools for Smart
Manufacturing

VALORMAR .: VALORIZAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS
MARINHOS: POTENCIAL, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVAS
APLICAÇÕES

TEANDM - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATERIAIS On-Surf .: Mobilizar competências tecnológicas em Engenharia de
S.A.
Superfcies

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

567.680,09

380.549,75

801.508,46

1.009.018,47

604.716,62

2.681.652,78

546.321,85

481.368,90

426.775,45

931.165,84

755.628,67

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

227.072,04

150.619,90

247.299,49

402.669,65

198.237,59

1.072.661,11

218.528,74

192.547,56

170.710,18

372.466,34

302.251,47

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2018/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/02

2019/11/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2020/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2020/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

LISBOA-01-0247-FEDER-024524

LISBOA-01-0247-FEDER-024534

LISBOA-01-0247-FEDER-024535

LISBOA-01-0247-FEDER-024539

LISBOA-01-0247-FEDER-024541

LISBOA-01-0247-FEDER-026098

LISBOA-01-0247-FEDER-026099

LISBOA-01-0247-FEDER-026101

LISBOA-01-0247-FEDER-026102

LISBOA-01-0247-FEDER-026987

LISBOA-01-0249-FEDER-018049

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PRIMOR CHARCUTARIA - PRIMA, S.A.

TEKEVER ASDS, LDA

Nome da Operação | Operation Name

MobFood .: MOBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO EM RESPOSTA AOS DESAFIOS DO MERCADO
AGROALIMENTAR

INFANTE .: Satélite para aplicações marítimas e comunicações a
partir de constelações

CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS INOVSTONE 4.0 .: INOVSTONE 4.0 ? Tecnologias Avançadas e
LDA
Software para a Pedra Natural

ALTICE LABS, S.A.

TEGOPI-INDUSTRIA METALOMECANICA S.A.

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A.

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A.

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A.

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A.

VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO POR
COMPUTADOR, S.A.

SHAMIR OPTICAL, LDA

5G .: Componentes e Serviços para Redes 5G

PRODUTECH SIF .: PRODUTECH SIF ? Soluções para a Indústria de
Futuro

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

PROPIRPRO .: Pedidos de direito de patente resultantes da entrada
na fase nacional/regional do pedido de patente internacional
-PCT/PT2014/000027

PROPIRST .: Pedidos de direito de patente resultantes da entrada
na fase nacional/regional do pedido de patente internacional
PCT/PT2014/000026

--

PROPIRS .: Pedidos de direito de patente resultantes da entrada na
fase nacional/regional do pedido de patente internacional
-PCT/PT2014/000029

PROPIRR .: Pedidos de direito de patente resultantes da entrada na
fase nacional/regional do pedido de patente internacional
-PCT/PT2014/000028

VB 2020 .: Vision-Box 2020

SHAMIR 2020

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

860.445,23

927.225,99

1.450.058,81

1.267.761,55

546.591,95

128.182,88

127.441,64

114.539,00

112.132,50

149.771,80

1.268.827,83

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

344.178,09

370.890,39

580.023,52

506.889,74

218.636,78

51.273,15

50.976,66

9.900,80

44.853,00

59.908,72

570.972,52

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/01

2020/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/01

2020/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2020/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2020/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/09

2019/11/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/09

2019/11/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/09

2019/11/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/09

2019/11/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/03

2018/03/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

40%

GLSMED LEARNING HEALTH, S.A.

LUZ SIMULATION CENTER ? THE SECRECT FOR THE NEXT STEP

A GLSMED pretende executar a estratégia delineada no seio do Grupo Luz Saúde no
sentido de criar um Hospital de Simulação capaz de competir no mercado global do
treino e formação de profissionais de saúde, diferenciando-se através de uma aposta
forte na Engenharia de Factores Humanos.

LISBOA-01-0249-FEDER-024314

Programa Operacional Regional de Lisboa

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

LISBOA-02-0651-FEDER-002853

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

FOLLOWPRICE, S.A.

Desenvolvimento do Plano de Negócio Followprice

LISBOA-02-0651-FEDER-004073

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SPARKLEGEND - CONSULTORIA LDA

LISBOA-02-0651-FEDER-004202

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0651-FEDER-004302

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0651-FEDER-004351

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651-FEDER-004567

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2.797.232,50

FEDER

1.118.893,00

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/20

2017/01/19

Portugal

Projecto de Desenvolvimento estratégico

--

17.800,00

FEDER

13.350,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/16

2016/12/15

Portugal

SABOR GLACIAL, UNIPESSOAL LDA

Plano Negócios Sabor Glacial

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/23

2016/12/22

Portugal

40%

FALL IN LOVE BY FASHION LDA

Fall in Love by Fashion - Plano de Negócios

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/15

2016/12/14

Portugal

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

KTECH, UNIPESSOAL LDA

Klearning - Segurança informática para todos

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/11

2016/12/10

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PICADEIRO ARENA LUSITANA - ACTIVIDADES
EQUESTRES, LDA

Serviços Consultoria de Gestão no aaranque da empresa

--

15.600,00

FEDER

11.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/11

2016/12/10

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-004599

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PORTUGAL COM AMOR, LDA

Cuidando de Portugal com Amor

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/17

2016/12/16

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-004675

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MCS - MOAGENS CEREAIS SETÚBAL, S.A.

Empreendedorismo Qualificado para a MCS - Elaboração de Plano
de Negócios

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/14

2017/01/13

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-004703

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ILUSTRÂMBITO, LDA

Plano de negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-004758

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ARTICLE LAND - COMUNICAÇÃO, EVENTOS &
SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA

Plano de negócios 2015

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/30

2016/12/29

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-004891

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

WISEDON, LDA

Wisdon Empreendedorismo

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/29

2016/12/28

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-004908

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

REPORTARIDEIA - LDA

Plano de Negócio e Plano Estratégico 2016-2018

--

4.900,00

FEDER

3.675,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/18

2016/12/17

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-004916

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

DISCOVEROASIS, UNIPESSOAL LDA

Plataforma tecnológica multi-canal DiscoverOsasis

--

11.500,00

FEDER

8.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/19

2017/01/18

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-005143

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

WILDTALENT , LDA

Consultoria de elaboração de plano de negócios/mareting (com
análise desenvolvimento e análise da marca)

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/08

2017/01/07

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-005190

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ALPHACODE CONSULTING LDA

Alphacode International Value

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/31

2016/12/30

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-005193

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SOLOS - IMAGEM E COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL
LDA

EmpreendeMais

--

8.000,00

FEDER

6.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/06

2017/01/05

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-005285

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

Construção do primeiro hammam em Lisboa desde há 800 anos. Irá
ser recreado historicamente um complexo integrado de animação
DIVISE - CONSULTORIA DE GESTÃO E IMAGEM, LDA
-turística que constitua um local de evasão, culto de relaxação e
outras exp

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-005702

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

BRAININTELLIGENCE, LDA

Brain Intelligence

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/13

2017/01/12

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-005798

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

WISETRACK LDA

Plano de negócio 2015

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/13

2017/01/12

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-011910

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LINKLAB, LDA

Criação de uma nova empresa empreendedora - LinkLab

--

87.063,16

FEDER

60.944,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/25

2017/09/30

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-012074

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital

--

5.750.000,00

FEDER

2.300.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-014367

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GLOBALSEVEN, LDA

Projeto Empresarial Criativo & Inovador

--

119.945,00

FEDER

83.961,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-014406

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CASR.CO, CIVIL AVIATION SOFTWARE, LDA

CASR

--

532.850,00

FEDER

372.995,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2017/04/01

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-014733

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

EMBRACE AUTUMN REBOBINAGENS E
MECATRÓNICA LDA

EMPREENDEDORISMO - Soluções diferenciadoras na áres das
rebobinagens de motores, reparações elétricas e serviços de
engenharia

--

187.354,00

FEDER

140.515,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/01

2017/04/30

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-019168

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GOSITIUM, UNIPESSOAL LDA

Projeto de ligação da zona ribeirinha de Lisboa

--

169.022,30

FEDER

67.608,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/01

2017/05/30

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-019255

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MOXO IS BLUE STUDIO, LDA

Empreendedorismo qualificado e criativo para a implementação de
-atividades de inovação para a produção de vídeos Ultra HD 4K

242.325,00

FEDER

96.930,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/08/01

2018/01/31

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-019529

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

EXPERTISE INSIDE US, LDA

CCA - Certificação do Condutor Automóvel

1.188.938,00

FEDER

475.575,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/01

2018/04/02

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-022424

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

UNIBIO - LDA

UNIBIO - produção e comercialização de cosméticos e produtos de Criação de cosméticos biológicos certificados, com base em matérias-primas de origem
higiene biológicos
nacional

75.340,30

FEDER

30.136,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/24

2018/12/24

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-022529

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

AVELLAR MUSIC, LDA

Luiz Avellar music - plataforma de música profissional

Criação e promoção da editora Luiz Avellar music

698.674,00

FEDER

279.469,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/07/31

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

Netbee

O projeto passa pelo desenvolvimento de uma plataforma pioneira em Portugal, que é
um agregador de conteúdos independentes com acesso multiplataforma. Para aceder
aos programas e conteúdos não tem de haver um contrato com um operador de
telecomunicações, bastando ter acesso a dados de internet.

798.088,04

FEDER

319.235,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/01

2017/08/31

Portugal

LISBOA-02-0651-FEDER-024313

40%

NETBEE MEDIA, LDA

--
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ELSA Speak é uma aplicação de telemóvel que pretende ajudar estudantes de uma
língua estrangeira a reduzir o seu sotaque e a melhorar a entoação com que falam,
aproximando as suas produções da dos falantes nativos, para assim melhorar a sua
capacidade de comunicação na língua que estão a adquirir.
Desenvolvimento de uma plataforma digital que agrega produtos e serviços disponíveis
no mercado e que sejam ambientalmente sustentáveis. Um consumidor tem
atualmente dificuldade em conhecer quais os produtos ou serviços sustentáveis que
existem e que têm um impacto positivo no ambiente.

LISBOA-02-0651-FEDER-026339

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0651-FEDER-026631

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0651-FEDER-026669

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0651-FEDER-026685

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0651-FEDER-026719

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PLANOUTBOX, LDA

LISBOA-02-0651-FEDER-026764

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PENSAMENTO BINÁRIO, LDA

LISBOA-02-0651-FEDER-026779

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SPREADSELL - BUSINESS SOLUTIONS, LDA

LISBOA-02-0651-FEDER-026812

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SHOECOLOURS, COMÉRCIO DE CALÇADO E
VESTUÁRIO, UNIPESSOAL LDA

Shoecolours

LISBOA-02-0651-FEDER-026826

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

INÊS ADELINO - ARQUITETURA E DESIGN,
UNIPESSOAL LDA

Inês Adelino, arquitetura e design

LISBOA-02-0651-FEDER-026833

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

Juliano Ribeiro Dias, Unipessoal Lda

Desenvolvimento de plataforma marketplace de materiais
impressos para o mercado em geral, criando paralelamente um
canal de vendas para a indústria gráfica e de comunicação visual.

LISBOA-02-0651-FEDER-026842

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

HORIZON BEHAVIOUR, LDA

Vale Incubação HiJiffy

LISBOA-02-0651-FEDER-026846

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GLAREVISION, LDA

GLARTEK

LISBOA-02-0651-FEDER-026850

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

VIDEOLOTION LDA

VIDEOLOTION

LISBOA-02-0651-FEDER-026853

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SOLVASTO - PROJETOS E INVESTIMENTO, LDA

SOLVasto

A SOLVasto é uma empresa, fundada em 2016, que tem como actividade o
desenvolvimento de projectos de eficiência energética, nomeadamente de produção de
energia eléctrica por meios renováveis (fotovoltaico) em regime de auto-consumo.

LISBOA-02-0752-FEDER-000187

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

PROMONTORIO,ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

PROMONTORIO2020

LISBOA-02-0752-FEDER-000881

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

A. MILNE CARMO S.A.

LISBOA-02-0752-FEDER-001026

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-001081

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001163

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001185

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001225

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001266

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001273

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001312

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001343

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001384

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001463

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001481

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001490

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001518

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001658

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001711

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001760

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001783

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001789

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001827

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001842

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001862

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001900

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001916

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001921

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-001956

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002005

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002081

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002090

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002124

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002150

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002189

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002197

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651-FEDER-026668

2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ELSA,CORP. - SUCURSAL EM PORTUGAL

Incubação do projecto ELSA Speak em Portugal

40%

PLANETA TRIVIAL - LDA

Plataforma agregadora de produtos e serviços ambientalmente
sustentáveis

40%

A Muuv é uma startup que pretende alterar o paradigma da compra e venda de
automóveis. Alicerçada numa plataforma online, a Muuv está a implementar um
modelo inovador que permite garantir uma melhor distribuição do capital envolvido -- o
comprador paga menos e o vendedor recebe mais pelo seu veículo

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

5.000,00

FEDER

2.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/27

2018/06/26

Portugal

1.200,00

FEDER

480,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/07/29

2018/07/28

Portugal

20.000,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/11

2018/04/10

Portugal

BFRV - MEDIAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA

Muuv - Kickoff & Launch

40%

JESBEETECH, LDA

A visor.ai reduz os custos e carga de trabalho nos departamentos de atendimento ao
visor.ai - Reduzir custos e carga de trabalho em departamentos de cliente das empresas. Utilizando inteligência artificial, a visor.ai analisa as bases de
atendimento ao cliente.
conhecimento existentes, interpreta as perguntas que chegam por canais escritos e
automatiza as respostas eficientemente.

12.500,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/08

2018/04/07

Portugal

40%

MIUDO CRIATIVO, LDA

Pesquisa e desenvolvimento de mobiliário, equipamentos e
estruturas interactivas

5.000,00

FEDER

2.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/08

2018/04/07

Portugal

12.497,00

FEDER

4.998,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/09/05

2018/09/04

Portugal

12.900,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/11

2018/04/10

Portugal

12.500,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/07

2018/06/06

Portugal

12.500,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/22

2018/04/21

Portugal

12.500,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/22

2018/04/21

Portugal

15.000,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/21

2018/04/20

Portugal

5.000,00

FEDER

2.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/07/07

2018/07/06

Portugal

9.012,28

FEDER

3.604,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/09

2018/06/08

Portugal

2.500,00

FEDER

1.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/20

2018/04/19

Portugal

1.725,00

FEDER

690,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/23

2018/05/22

Portugal

--

211.720,00

FEDER

95.274,00

2016/10/01

Portugal

--

254.415,27

FEDER

114.486,87

2015/07/29

2017/12/31

Portugal

EMBRACE AUTUMN REBOBINAGENS E
MECATRÓNICA LDA

Soluções diferenciadoras na áres das rebobinagens de motores,
reparações elétricas e serviços de engenharia

--

152.675,00

FEDER

68.703,75

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

40%

OTOARQ LDA

Internacionalização OTOARQ

--

174.351,05

FEDER

78.457,97

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

40%

TFV - SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A.

Internacionalização da TFV - Sistemas Informáticos

--

469.780,61

FEDER

211.401,27

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

VEGA Internacionalização

--

210.138,24

FEDER

94.562,21

2015/05/18

2017/05/17

Portugal

Projeto de Internacionalização da DDS

--

365.105,00

FEDER

164.297,25

2015/12/02

2018/12/01

Portugal

Internacionalização da Tierone

--

162.996,92

FEDER

73.348,61

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/04/30

Plano de Internacionalização da A. Milne Carmo

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/06/01

2017/12/01

Portugal

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/08/01

2018/01/30

Portugal

2015/08/01

2018/01/31

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

2015/05/23

2017/11/22

Portugal

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/09/01

2018/05/31

Portugal

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

40%
40%
40%

VEGA-AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
INTERNACIONAL, LIMITADA
DDS - INFORMÁTICA, PROJECTOS E
DESENVOLVIMENTO LDA
TIERONE, CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS E
SISTEMAS INFORMAÇÃO, LDA

Estúdio criativo especializado em tecnologia, interactividade e design de produto.
Pesquisa e desenvolvimento de mobiliário, equipamentos e estruturas interactivas.

O desenvolvimento do vortal web Artiroots tem como objetivo dar a conhecer a
história, cultura, e as tradições das regiões interligando estes conteúdos com a
Artiroots European Heritage Vortal
promoção e venda de produtos e serviços de agentes económicos locais (artesanato e
experiencias turísticas),promovendo as economias regionais.
Capacitar uma Startup dedicada aos Serviços Profissionais de TIs em grandes sistemas
Credibilização dos Serviços Profissionais da Startup Pensamento
computacionais (Datacenters, Cloud Computing) do Modelo de Negócio e da Estratégia
Binário para o reconhecimento nacional e a expansão internacional de Marketing que aportem a Credibilidade necessária para crescer com sucesso neste
nicho especializado do mercado empresarial.
Desenvolvimento do negócio de gestão de plataformas de
comércio eletrónico

A SpreadSell tem como missão ajudar as pequenas e médias empresas a aumentar as
suas vendas através do comércio eletrónico. Oferecendo uma abordagem multicanal, a
SpreadSell lista, promove e agiliza o processo de venda online das empresas.
A Shoe Colours necessita de apoio na elaboração de um plano de negócios e definição
das politicas de marketing e comunicação da sua marca e oferta.A empresa oferece
poucos modelos de calçado apostando em lojas fisicas e na venda online, sempre
procurando a inovação como fator destintivo.
Inês Adelino, Lda é uma empresa de arquitetura e desgin avançado de interiores. O
fator de inovação e criatividade passa pela implementação da Farmácia Sensorial,
conceito que permite aumentar as receitas em mais de 30% pelo incremento da
experiência do cliente dentro dos pontos de retalho.
Somos uma plataforma online para cotações de materiais impressos, desde simples
cartões de visita até grandes projetos. Optimizamos o processo de compra dos clientes,
colocando no mesmo site várias gráficas on-line e off-line de todas as regiões do país.
Digamos que somos o Trivago de gráficas!
A HiJiffy permite que os hóspedes de um hotel possam fazer reservas, efectuar checkin, aceder a serviços e efectuar o check-out da sua estadia através Facebook
Messenger do Hotel. O processo é automatizado, reduzindo a necessidade de
interacção humana e garantindo um serviço disponível 24/7.
Glartek desenvolve um Sistema de monitorização Industrial , que usa realidade
aumentada para dar toda a informação necessária às equipas de manutenção.
Apontando um tablet para os equipamento, o operador consegue receber todos os
valores necessários para as suas tarefas em campo.
Produtora de cinema e vídeo constituída por cinco jovens com ambições de alterar o
panorama, quer audiovisual, quer cinematográfico. Tem vindo a desenvolver trabalhos
com especial relevância no mundo da publicidade e vídeo mas também no mundo do
cinema, com objectos que desafiam as convenções.

40%

JETSJ - GEOTECNIA LDA

JET SJ - Abordagem internacional a mercados emergentes

--

156.946,88

FEDER

70.626,10

40%

DBSX | CREATIVE NETWORK, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da DBX

--

466.932,50

FEDER

210.119,63

40%

BWT, LDA

BWT - Internacionalização

--

225.674,85

FEDER

101.553,68

40%

LIDEL - EDIÇÕES TÉCNICAS LDA

LIDEL - Abordagem a mercados externos

--

233.659,65

FEDER

105.146,84

40%

MULTIVISION - CONSULTORIA EM
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, LDA

WorldWideVision

--

374.605,00

FEDER

168.572,25

40%

BIQ - HEALTH SOLUTIONS, LDA

A BIQ HS À CONQUISTA DO MUNDO

--

373.524,75

FEDER

168.086,14

40%

CHAFARIZ COMERCIAL - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Internacionalização - Chafariz

--

553.205,00

FEDER

248.942,25

40%

MACH LDA

Internacionalização da MACH

--

249.316,72

FEDER

112.192,52

40%

BYCLOSURE, S.A.

EASY EASY APPS

--

226.945,00

FEDER

102.125,25

40%

A. R. TRADIÇÃO - DECORAÇÃO DE INTERIORES LDA

AR Interiores - International Strategic Plan

--

394.859,71

FEDER

177.686,87

40%

FILOMENA SOARES & SANTOS LDA

Reforço da Internacionalização da Galeria Filomena Soares

--

493.676,94

FEDER

222.154,62

BSP Global

--

303.840,00

FEDER

136.728,00

Several Ways Global

--

478.305,00

FEDER

215.237,25

40%
40%

BSP CONSULTING - SOLUÇÕES DE BASE
TECNOLÓGICA LDA
SEVERAL WAYS ENGENHARIA DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO LDA

40%

APAMETAL-APARELHAGEM METALICA LDA

APAMETAL - Internacionalização

--

683.607,50

FEDER

307.623,38

40%

SFERAMED - MEDICAL SUPPLIER LDA

Projeto de Internacionalização da SFERAMED

--

558.515,82

FEDER

251.332,12

40%

PERFORMANCE SALES, LDA

PERFORMANCE SALES - Um plano de internacionalização

--

239.138,06

FEDER

107.612,13

40%

OPENSOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS S.A.

Projeto Internacionalização da OPENSOFT

--

164.533,11

FEDER

74.039,90

40%

KPL - KLEYA PREMIUM LIVING, LDA

Internacionalização KPL - Kleya Premium Living

--

301.550,42

FEDER

135.697,69

40%

INFINITE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, LDA

Internacionalização da Infinite

--

867.555,00

FEDER

390.399,75

40%

OPTIMAL STRUCTURAL SOLUTIONS, LDA

Internacionalização Optimal

--

292.939,69

FEDER

131.822,86

40%

ATENA T, S.A.

AtenaT Global

--

516.472,50

FEDER

232.412,63

40%

YDIGITAL MEDIA, S.A.

Internacionalização Ydigital Media 2015-2017

--

307.095,01

FEDER

138.192,75

40%

OSÍRIS - VIAGENS E TURISMO LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO OSÍRIS - INCOMING

--

378.870,00

FEDER

170.491,50

40%

MVMS, S.A.

Internacionalização da oferta de serviços de animação turística da
-empresa MVMS

101.250,00

FEDER

45.562,50

40%

TOURISMFORALL UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Actividade da Empresa

--

138.810,00

FEDER

62.464,50

40%

TTS - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO,
LDA

TTS GTM2020 | GO TO MARKET2020

--

207.680,00

FEDER

93.456,00

40%

QUANTINFOR - CONSULTORIA INFORMÁTICA LDA

Expansão internacional da empresa Quantinfor

--

101.463,75

FEDER

45.658,69
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

LISBOA-02-0752-FEDER-002210

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002217

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002250

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002265

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002280

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002295

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002440

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002442

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002452

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002462

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002536

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002612

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002626

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002632

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002673

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002676

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002685

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002692

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002709

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002728

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002763

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002772

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-002889

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-003368

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-003894

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-004242

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-004674

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-004682

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-004810

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-005700

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-006044

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-006108

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-006905

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-006952

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-007208

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-007417

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-007580

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-007934

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-008026

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-008078

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-008107

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-008533

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-008829

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-008946

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-011548

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-012143

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-012725

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-012728

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-012803

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-012978

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-012990

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013028

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013162

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013310

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013325

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013337

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013367

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013398

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013435

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013443

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013468

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013499

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013502

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013503

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
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% cofinanciamento |
% EU funding

40%
40%
40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

NETOPOLIS-SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES LDA
DATAMÉDICA - INVESTIGAÇÃO E CONSULTORIA
CIENTIFICA, UNIPESSOAL LDA
ARALAB - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E
ELECTROMECÂNICA GERAL LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Netopolis - Internacionalização

--

171.740,00

FEDER

77.283,00

Projeto de Internacionalização da DATAMÉDICA para os PALOPs

--

372.426,56

FEDER

167.591,95

AralabIn

--

455.406,48

FEDER

204.932,92

1.990.808,46

FEDER

500.000,00

1.261.447,51

FEDER

500.000,00

40%

OUTSYSTEMS - SOFTWARE EM REDE S.A.

40%

ABREU & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, SP, RL

Plano Estratégico 2015-2017: Aposta em novos mercados
-internacionais
Plano de Internacionalização da Abreu & Associados - Sociedade de
-Advogados RL

40%

ICON KEY, S.A.

Icon Key - internacionalização de bebidas premium nacionais

--

521.647,37

FEDER

234.741,32

40%

SGS MOLECULAR-INOVAÇÃO E SERVIÇOS EM
BIOTECNOLOGIA , S.A.

Qualificação e Internacionalização de empresa de Biotecnologias.

--

148.985,66

FEDER

67.043,55

EUROTRIALS - CONSULTORES CIENTÍFICOS S.A.

Projecto de internacionalização que pretende aumentar o acesso e
visibilidade da marca Eurotrials a nível dos clientes internacionais,
-e aumentar a penetração nos países em que a empresa já está,
refo

307.110,27

FEDER

138.199,62

NeuroGoInter

--

99.275,00

FEDER

44.673,75

--

1.231.225,59

FEDER

500.000,00

--

299.496,00

FEDER

134.773,20

40%

40%
40%

TECHNOPHAGE, INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA S.A.
VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO POR
COMPUTADOR, S.A.

Vision Box 2015-2017: Plano de internacionalização de soluções
avançadas
Torres Mascarenhas: internacionalizar para posteriormente
franchisar

40%

TORRES MASCARENHAS, UNIPESSOAL LDA

40%

IDEIAS COM PESO - COMUNICAÇÃO E IMAGEM LDA Internacionalização de publicações culturais

--

105.425,00

FEDER

47.441,25

40%

TIME WARE - SERVIÇOS INTEGRADOS, LDA

Timeware - Internacionalização

--

93.797,45

FEDER

42.208,85

40%

TISPT - CONSULTORES EM TRANSPORTES,
INOVAÇÃO E SISTEMAS S.A.

Internacionalização TIS

--

264.201,25

FEDER

118.890,56

40%

MERCURIUS HEALTH, S.A.

RONTGEN 2020

--

243.432,26

FEDER

109.544,52

40%

GALVÃO & NORONHA, LDA

KAFFA - A qualidade de um saber no mercado internacional

--

767.431,44

FEDER

345.344,15

40%

AGORASYS, S.A.

Promoção e valorização do produto PSIM AGORA no mercado
global

--

699.875,63

FEDER

314.944,03

40%

GIANTSTEP, LDA

GSTEP - An international strategy 2.0

--

392.405,00

FEDER

176.582,25

40%

MEDIAFONE - MARKETING E PUBLICIDADE LDA

Internacionalização da Mediafone

--

229.364,32

FEDER

103.213,94

40%

PACSIS-SISTEMAS DE PROMOÇÃO E MARKETING
LDA

PacSis - Expansão Internacional - Fase II

--

386.671,50

FEDER

174.002,18

40%

SOFTWARE NEWHOTEL, S.A.

Rise your Hotel up to the Cloud (leve o seu Hotel até à Cloud)

--

374.500,00

FEDER

168.525,00

40%

SYONE SBS SOFTWARE - TECNOLOGIA E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, S.A.

Syone ? Reposicionamento da marca e Diversificação de mercados --

567.555,04

FEDER

255.399,77

40%

FOLLOWPRICE, S.A.

Estudo de caracterização dos mercados Reino Unido e Espanha
para internacionlização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

40%
40%

FRUPROGRESS - COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO DE
Internacionalização da actividade da Gruprogress
PRODUTOS ALIMENTARES LDA
BLUE STORE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
Processo de internacionalização da Blue Store
TÊXTEIS, UNIPESSOAL LDA

40%

CW - COMPORTA WINES, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Comporta Wines

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

40%

AMBINORMA II - SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E
PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDA

Prospeção de mercado no mercado externo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

40%

MCS - MOAGENS CEREAIS SETÚBAL, S.A.

Internacionalização da MCS

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

20.000,00

FEDER

15.000,00

19.889,00

FEDER

14.916,75

4.500,00

FEDER

3.375,00

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

--

19.400,00

FEDER

14.550,00

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

--

512.862,16

FEDER

230.787,97

--

634.312,44

FEDER

285.440,60

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

GNC - GÁS NATURAL E CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL
Vale Internacionalização GNC - Gás Natural e Climatização
-LDA
MERCADO DE PROXIMIDADE: A CONQUISTA IBERICA E ABERTURA
SOCIEDADE DE VINHOS E SABORES, LIMITADA
-DE NOVOS MERCADOS
QEC PT - QUALITY EVALUATION CENTER PORTUGAL,
QECPT, Sucursal Espanha
-UNIPESSOAL LDA
E-SYCARE, LDA

Internacionalização para Espanha e Reino Unido

ESPAÇO LUZ - MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINAÇÃO
Internacionalização da Espaço Luz
LDA
Captação de clientes estrangeiros para os nossos
ROLLAR ALOJAMENTO PARA IDOSOS, S.A.
estabelecimentos.
PORTUGALTRAILS - VIAGENS E TURISMO,
Marketing Internacional PortugalTrails
UNIPESSOAL, LDA
TOURS FOR YOU - PASSEIOS TURÍSTICOS,
TFY - EXPANDIR E CONSOLIDAR
UNIPESSOAL, LDA

40%

EDGE LEAP, UNIPESSOAL LDA

EDGE LEAP - Internacionalização

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

40%

TOP SABOR - PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Vale de Internacionalização - Top Sabor

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

--

18.750,00

FEDER

14.062,50

--

19.075,00

FEDER

14.306,25

40%
40%

NOCNOC - TELECOMUNICAÇÕES E ARTES GRÁFICAS Internacionalizar para Conquistar a Europa, a África e o Médio
LDA
Oriente
CENTRO EUROPEU DE ORTOPEDIA - COMÉRCIO E
Internacionalização Moçambique CEO
INDÚSTRIA LDA

40%

YOUR DOCTOR - CONSULTING, LDA

Estudos de caraterização dos mercados, aquisição de informação e
-consultoria específica para os mercados UK e Irlanda

20.000,00

FEDER

15.000,00

40%

NUTRIDIL-COMERCIO DE PRODUTOS DIETETICOS
LDA

NUTRIDIL CONSULTORIA EM INTERNACIONALIZACAO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

40%

AIRFREE - PRODUTOS ELECTRÓNICOS, S.A.

Projeto de Internacionalização da AIRFREE

--

723.995,00

FEDER

325.797,75

40%

BIOSURFIT S.A.

Internacionalização - From the Lab to the World

--

382.944,26

FEDER

146.836,65

40%

DELTRAIN, S.A.

Projeto de Internacionalização DELTRAIN

--

207.107,50

FEDER

93.198,37

40%

NAVALTIK MANAGEMENT - ORGANIZAÇÃO DA
MANUTENÇÃO LDA

Projecto de expansão internacional

--

181.230,00

FEDER

81.553,50

40%

NEOPARTS - EQUIPAMENTOS, S.A.

NEOPARTS a exportar

--

362.205,00

FEDER

162.992,25

40%

MOTOXPLORERS, LDA

Internacionalização da MotoXplorers

--

105.698,17

FEDER

47.564,18

40%

ARGULÓGIS LDA

Internacionalização da Airmet (Argulogis, Lda)

--

512.249,98

FEDER

230.512,49

40%

NATIVE COLORS - GOLF PROJECTS, LDA

135.002,50

FEDER

60.751,13

40%

PROGRESSOPLASTE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LDA

102.522,82

FEDER

46.135,27

40%

A.J.COSTA (IRMÃOS) LDA

113.005,13

FEDER

50.852,31

40%

SÓ APRESENTAÇÕES, LDA

Aumento da capacidade exportadora da SOAP

--

187.403,72

FEDER

84.331,67

40%

GSD, SERVIÇOS MÉDICOS, LDA

Internacionalização da GSD Dental Clinics

--

221.278,17

FEDER

99.575,17

40%

NZYTECH, LDA

NZYTech 2017 - Plano de internacionalização

--

175.650,00

FEDER

79.042,50

40%

SOFTMORPHIS, LDA

METAMorphis ? Market Expansion of Technology Applications by
Morphis

--

610.408,92

FEDER

274.684,01

40%

GLOBALSEVEN, LDA

Projeto Empresarial Criativo e Inovador de Internacionalização

--

309.735,00

FEDER

139.380,75

40%

PREMIER TECH IBEROTO, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização das PME

--

97.511,00

FEDER

43.879,95

40%

HIGH SKILLS - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA

Projeto de Internacionalização HIGHSKILLS 2016/2018

--

279.075,39

FEDER

125.583,93

40%

QUIDGEST-CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.

Quidgest no Mercado Global

--

785.653,13

FEDER

353.543,90

40%

PRENSO - METAL, LDA

Prenso Metal - Expansão Internacional

--

154.884,00

FEDER

69.697,80

40%

INLS SOLUTIONS, LDA

FORMAÇÃO CERTIFICADA DE VOCAÇÃO GLOBAL

--

54.750,00

FEDER

24.637,50

40%

HAKKENIT, S.A.

Reforço da presença internacional da Hakken nos mercados do
Médio Oriente e Norte da Europa

--

301.111,00

FEDER

135.499,95

40%

TRUE-KARE, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, LDA

TKWORLD2020

--

447.699,20

FEDER

201.464,64

Promoção da competitividade da Native Golf Services por via da
-internacionalização
Presença da empresa em mercados externos e captação de novos
-clientes internacionais.
Expansão dos mercados externos e criação de um novo modelo de
-negócio internacional.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

2015/05/24

2017/05/23

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/09/12

2018/03/11

Portugal

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

2015/05/30

2017/05/29

Portugal

2015/05/25

2016/07/31

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/05/25

2018/05/24

Portugal

2015/05/23

2017/05/22

Portugal

2015/09/01

2017/11/30

Portugal

2015/08/03

2017/08/02

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2016/02/05

2017/02/04

Portugal

2015/12/20

2016/12/19

Portugal

2015/10/15

2016/10/14

Portugal

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

2015/10/13

2016/10/12

Portugal

2015/10/13

2016/10/12

Portugal

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

2015/10/11

2016/10/10

Portugal

2016/01/29

2017/01/28

Portugal

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

2015/07/27

2018/01/26

Portugal

2015/12/17

2016/12/16

Portugal

2015/12/22

2016/12/21

Portugal

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

2015/11/18

2016/11/17

Portugal

2015/12/16

2016/12/15

Portugal

2015/08/12

2017/08/11

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

2016/03/13

2018/03/13

Portugal

2015/09/20

2017/09/19

Portugal

2016/03/20

2018/04/01

Portugal

2015/09/21

2017/12/20

Portugal

2015/11/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/09/25

2017/11/30

Portugal

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2015/10/01

2017/08/10

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/02/01

2017/12/31

Portugal

2015/09/19

2017/11/30

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

234

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

LISBOA-02-0752-FEDER-013524

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013528

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013532

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013586

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013593

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013612

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013616

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013748

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013767

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013821

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013852

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013868

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013923

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-013967

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

40%

TRUEWIND, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

TRUEWIND EXPORT

--

474.450,63

FEDER

213.502,79

40%

METALURGICA LURGA LDA

LURGA: Consolidação e Crescimento Internacional 2015-2017

--

241.830,00

FEDER

108.823,50

--

593.884,06

FEDER

267.247,83

--

63.435,06

FEDER

28.545,78

--

353.480,00

FEDER

159.066,00

--

298.595,00

FEDER

134.367,75

--

275.655,00

FEDER

124.044,75

--

289.456,25

FEDER

130.255,31

--

517.639,38

FEDER

232.937,72

40%
40%
40%
40%
40%
40%

40%

NOSSO LEGADO - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
Internacionalização do AlmaLusa Baixa & Chiado
HOTELEIROS E TURÍSTICOS, LDA
ALMADESIGN - CONCEITO E DESENVOLVIMENTO DE
I-ALma II
DESIGN, LDA
PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSORIOS
PROFOR - Internacionalização 2.0
ELECTRICOS LDA
INDUMA-MAQUINAS INDUSTRIAIS LDA

Exportação e Internacionalização

BOATCENTER - SERVIÇOS E ACTIVIDADES NAÚTICAS,
Boatcenter - Embarcação de Recreio no Estuário do Sado
S.A.
BELOURATOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
Beloura Travel & Golf ? Especialização em Turismo de Golfe
LDA
Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
oferta de inovadores produtos, Eyespeak e Lisplay, sustentados
LUSOVU, LDA
numa gama de produtos de marca própria e registada, apostando
em fatores di

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/09/24

2018/09/23

Portugal

2016/02/02

2018/02/01

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

2016/01/01

2017/05/03

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2016/02/01

2017/11/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

40%

HUB, S.A.

INTERNACIONALIZAÇÃO ? HUB OLD LISBON HOSTEL

--

398.104,26

FEDER

179.146,92

40%

APSKATERAMPS, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Academia dos Patins

--

102.730,63

FEDER

46.228,78

40%

IOGENE - INOVAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E GESTÃO DE
NEGÓCIOS, LDA

Internacionalizar Iogene para Moçambique e Espanha

--

152.402,50

FEDER

68.581,13

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO
PDMFC Internacionalização
MANUTENÇÃO FORMAÇÃO E CONSULTADORIA LDA

--

274.165,00

FEDER

123.374,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/14

2018/02/13

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

WINTEAM, SISTEMAS DE ENGENHARIA LDA

RackShelter - New Rack Generation

--

144.200,00

FEDER

64.890,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/18

2017/09/17

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-014044

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LUSOSPACE, PROJECTOS ENGENHARIA LDA

Reforço das competências internas no domínio dos fatores
dinâmicos de competitividade para consolidação da sua presença
ativa no mercado global e potencializar a entrada em novos
mercados

--

107.289,69

FEDER

48.280,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-017075

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

Business Beyond Borders 2.0

--

376.016,50

FEDER

150.406,60

2017/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

RIGHT IT SERVICES, LDA

Processo de Diversificação de clientes, segmentos e mercados
geográficos da RIGHT IT

--

384.405,56

FEDER

153.762,22

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-019742

Programa Operacional Regional de Lisboa

Estúdio Didáctico Global

--

628.162,50

FEDER

251.265,00

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-019775

Programa Operacional Regional de Lisboa

Lovable - Internacionalização

--

81.401,61

FEDER

32.560,64

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-019784

Programa Operacional Regional de Lisboa

Internacionalização Geoárea

--

163.680,43

FEDER

65.472,17

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-019789

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-019791

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/07/22

2018/07/21

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-019901

Programa Operacional Regional de Lisboa

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

LISBOA-02-0752-FEDER-019197

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/05/03

2018/05/02

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-019929

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-019950

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-019989

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-019999

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020007

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020035

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020044

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020080

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020084

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020111

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020126

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020131

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020250

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020301

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020317

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020344

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020355

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020402

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020411

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020414

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020436

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020440

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020457

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020470

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020491

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020518

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020523

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020524

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020551

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020568

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020578

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020625

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020630

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020649

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020654

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020662

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME

2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME

40%
40%
40%

ESTÚDIO DIDÁCTICO - PRODUTOS EDUCATIVOS E
CIENTIFICOS LDA
LOVABLE - SELECTION FROM PORTUGAL,
UNIPESSOAL LDA
GEOÁREA - CONSULTORES DE GEOTECNIA E
AMBIENTE LDA

40%

CRONOERA, LDA

Internacionalização da Corkor

--

168.848,57

FEDER

67.539,43

40%

METALÚRGICA PINTO & GUERREIRO - MPG, LDA

Internacional MPG

--

1.034.642,00

FEDER

413.856,80

40%

VTM - CONSULTORES EM ENGENHARIA E
PLANEAMENTO LDA

GOGLOBAL

--

196.445,75

FEDER

78.578,30

40%

VOICEINTERACTION - TECNOLOGIAS DE
PROCESSAMENTO DA FALA S.A.

Internacionalização das soluções da VoiceInteraction nas áreas de
Clipping e Segurança e Call Centers, com diversificação dos países
alvo de internacionalização (mercados maduros e grandes)

--

349.727,50

FEDER

139.891,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

40%

GO4MOBILITY - TECNOLOGIA E SERVIÇOS PARA A
MOBILIDADE LDA

INTGo4MOBMARK- INTernacionalização da Go4Mobility com
Diversificação e Reforço nas áreas do Messaging e MOBile
MARKeting, suportada numa nova estratégia de marketing
internacional e desenvolvimento or

--

494.805,00

FEDER

197.922,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

40%

OÁSIS - VIAGENS E TURISMO, S.A.

Internacionalização Oasis

--

511.047,24

FEDER

204.418,90

2018/04/30

Portugal

HOTT GRID, LDA

Processo de Internacionalização Hostel Brickoven Palace

--

388.240,00

FEDER

155.296,00

2016/05/06

2018/05/05

Portugal

40%

ARAS KIO TRADING & CONSULTING, S.A.

ARAS KIO GLOBAL

--

489.100,62

FEDER

195.640,25

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

40%

OUTSHARE - MANAGEMENT AND ACCOUNTING
SERVICES, LDA

Projecto de Internacionalização da Outshare

--

325.000,02

FEDER

130.000,01

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

40%

SUPERVEDA, LDA

Superveda Global

--

228.010,60

FEDER

91.204,24

2016/11/01

2018/04/30

Portugal

40%

STATUS 2000 - EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, LDA

Internacionalização da STATUS

--

431.100,00

FEDER

172.440,00

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

40%

MANUEL GONZALEZ MARTINEZ & FILHOS S.A.

Extensão de mercado externo

--

532.791,92

FEDER

213.116,77

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

40%

TECHNOEDIF - ENGENHARIA, S.A.

Entrada em novos mercados internacionais, introdução de novas
práticas comerciais nas relações externas.

--

230.738,18

FEDER

92.295,27

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

40%

MELODIC REVOLUTION, LDA

Internacionalização da Farmcloud

--

403.770,00

FEDER

161.508,00

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

40%

PORTUGAL WAYS, LDA.

Internacionalização da Portugal Ways

--

269.157,82

FEDER

107.663,13

2016/06/01

2018/04/30

Portugal

40%

CIFRÕES AOS MOLHOS LDA

FUTAH - internacionalização da marca-produto de praia 100%
portuguesa aos 4 cantos do Mundo!

--

405.460,00

FEDER

162.184,00

2016/05/31

2018/05/30

Portugal

40%

HURIC - INDÚSTRIA DE COMPONENTES
DECORATIVOS LDA

Internacionalização da Huric

--

239.150,00

FEDER

95.660,00

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

40%

SA,ARANHA & VASCONCELOS LDA

Projecto de Internacionalização da Sá Aranha & Vasconcelos, Lda

--

372.324,72

FEDER

148.929,89

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

40%

MARMORES GALRÃO-EDUARDO GALRÃO JORGE &
FILHOS S.A.

Galrão - Crescimento 2020

--

456.667,18

FEDER

182.666,87

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

40%

GRANOSUGAR, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Internacionalização GranoSugar

--

156.692,25

FEDER

62.676,90

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

Projeto Internacionalização Osteotech

--

179.853,50

FEDER

71.941,40

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Internacionalização Estratégica WTEC

--

221.542,50

FEDER

88.617,00

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/06

40%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

Internacionalização da HHS para os mercados de Espanha,
Alemanha, Reino Unido e Brasil, alavancado no SW HOST 10i

--

228.510,04

FEDER

91.404,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/10

2018/11/30

Portugal

393.024,90

FEDER

157.209,96

2018/11/30

Portugal

FEDER

132.386,00

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

330.964,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/05/23

2018/05/31

Portugal

446.205,00

FEDER

178.482,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/05/22

2018/05/21

Portugal

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/08/15

2018/08/14

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

40%
40%

40%

40%

OSTEOTECH - TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO,
LDA
WTEC - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,
LABORATORIAIS E HOSPITALARES, LDA
HHS HOST HOTEL SYSTEMSCONSULTORIA,DESENVOLVIMENTO E
COMERCIALIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS
PARA HOTELARIA ,LDA
NOBRE GUEDES, MOTA SOARES & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

Internacionalização da NGMS e Promoção de Fatores Imateriais de
-Competitividade
Reforço da competitividade da empresa e presença nos mercados
-externos
IN TIC&TOURISMTRAINNING- INternacionalização da KP com
Diversificação e Reforço nas áreas de desenvolvimento TIC &
-TOURISM Specialized TRAINNING suportados numa nova estratégia
de marketing internacio

40%

ULTRA CONTROLO - PROJECTOS INDUSTRIAIS LDA

40%

KEYKNOWLEDGE PEOPLE - CONSULTORIA E
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A.

40%

PERFECTHAPPY - LDA

Internacionalização da Perfect Happy

--

130.165,44

FEDER

52.066,18

40%

CENTRALITY - CONSULTORIA INFORMÁTICA LDA

Centrality Global

--

387.250,00

FEDER

154.900,00

40%

CONCEITO F.A. - FORMAÇÃO E ARQUITECTURA LDA Internacionalização da Bright Concept

--

371.852,90

FEDER

148.741,16

40%

BALDACCI - PORTUGAL, S.A.

Baldacci Pt- Plano de Internacionalização

--

560.943,46

FEDER

224.377,38

40%

LINESYSTEMS - SISTEMAS DE DIVISÓRIAS, LDA

Projeto de Internacionalização da LINE SYSTEMS

--

298.587,25

FEDER

119.434,90

NG5 - World

--

681.037,50

FEDER

272.415,00

Projeto de Internacionalização da Acessomatic

--

119.235,80

FEDER

47.694,32

Vhils 2019

--

305.831,90

FEDER

122.332,76

40%
40%

NG5 - AGÊNCIA DE MEIOS E PRODUÇÕES
PUBLICITÁRIAS, S.A.
ACESSOMATIC - COMÉRCIO COMPONENTES
PNEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS E ELÉCTRICOS LDA

40%

SILHUETAS DIFUSAS - UNIPESSOAL LDA

40%

INOPOWER - SISTEMAS DE GESTÃO DE ENERGIA LDA Projeto de internacionalização da empresa

--

287.447,50

FEDER

114.979,00

40%

ADNPHARMA - PRODUTOS COSMÉTICOS E
FARMACÊUTICOS, LDA

Projeto de Internacionalização da Empresa

--

203.602,50

FEDER

81.441,00

40%

RUELA MUSIC MANAGEMENT, LDA

Projecto de Internacionalização - Ruela Music

--

819.613,13

FEDER

327.845,25

40%

THOUGHT CREATOR - LDA

Internacionalização da Thought Creator 2016/2018

--

163.460,62

FEDER

65.384,25

40%

SÃO BENTO RACKETSPRO - EXPLORAÇÃO DE
CAMPOS DE PADEL E EQUIPAMENTOS, LDA

Promoção da competitividade da PADELPRO por via da
internacionalização

--

305.445,00

FEDER

122.178,00

235

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

LISBOA-02-0752-FEDER-020709

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020712

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020732

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020760

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020792

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020840

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020855

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020869

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020882

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020908

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020950

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020971

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-020991

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021007

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021029

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021038

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021042

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021063

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021075

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021084

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021085

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021086

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021104

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021117

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021140

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021144

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021157

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021166

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021169

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021177

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021189

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021200

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021215

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021281

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021299

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021310

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021335

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021364

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021372

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021387

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021416

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021436

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021439

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021475

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021479

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021480

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021487

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021497

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021510

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021513

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021536

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021540

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021562

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021615

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021616

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021655

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021659

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021660

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021709

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021741

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021744

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021773

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021796

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
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% cofinanciamento |
% EU funding

40%
40%
40%
40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

KLASSZIK, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Projeto de Internacionalização - Klasszik

INFOTOX - CONSULTORES DE RISCOS AMBIENTAIS E
Internacionalização - INFOTOX
TECNOLÓGICOS LDA
VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE
VdA 2020 I
ADVOGADOS, SP RL
EIDT - ENGENHARIA, INOVAÇÃO E
EIDT - Expansão Internacional
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, S.A.

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

--

133.286,88

FEDER

53.314,75

--

39.350,00

FEDER

15.740,00

--

1.115.241,00

FEDER

446.096,40

--

275.077,35

FEDER

110.030,94

40%

BRUMALFACINHA, LDA

Internacionalização da Brumalfacinha

--

65.100,00

FEDER

26.040,00

40%

ZARPH, S.A.

Zarph - Internacionalização

--

92.102,50

FEDER

36.841,00

40%

DIRECTPIXEL LDA

Karma 2020

--

413.492,19

FEDER

165.396,88

40%

DISTANCE LEARNING CONSULTING - CONSULTORIA
Internacionalização da Plataforma NetForma
PEDAGÓGICA, LDA

--

812.354,88

FEDER

324.941,95

40%

ARMANDO RITO ENGENHARIA, S.A.

Internacionalização ARE

--

165.110,73

FEDER

66.044,29

40%

VERSÃO MARAVILHA LDA

Internacionalização da Versão Maravilha

--

145.445,47

FEDER

58.178,19

40%

DIUSFRAMI 2 SISTEMAS, LDA

Internacionalização Duisframi 2 Sistemas

--

371.868,25

FEDER

148.747,30

40%

WINE VENTURES - QUINTA DA ROMEIRA, S.A.

--

262.587,94

FEDER

105.035,18

40%

BISCAYNE RELOCATIONS, UNIPESSOAL LDA

--

338.689,69

FEDER

135.475,88

40%

ESTALAGEM DO FAROL, S.A.

Expansão do Farol Hotel

--

378.376,60

FEDER

151.350,64

40%

DISTRIBUTION BRAZILIAN INNOVATIONS, LDA

Internacionalização da Atividade no Mercado Europeu, Sul e Centro
-Americano

247.361,00

FEDER

98.944,40

40%

PRONOISE - SOLUÇÕES DE ACÚSTICA, S.A.

Pronoise - Internacionalização

--

436.203,89

FEDER

174.481,55

ISPT - Internacionalização

--

95.259,88

FEDER

38.103,95

Globalização de conteúdos culturais multiplataforma

--

396.805,00

FEDER

158.722,00

40%
40%

INJECÇÃO E SERIGRAFIA DE PLASTICOS TECNICOS
LDA
ARBOR MEDIA - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
LDA

Plano de Ação para Internacionalização da Wine Ventures Quinta
da Romeira a uma escala Global
Aposta em fatores dinâmicos de competitividade
Internacionalização

40%

COMBINAÇÃO PURA - UNIPESSOAL, LDA

ZUMBU- INTERNACIONALIZAÇÃO

--

708.987,50

FEDER

283.595,00

40%

EXAGO VENTURES, S.A.

EXAGO - INTERNACIONALIZAÇÃO E VALOR ACRESCENTADO

--

249.055,00

FEDER

99.622,00

40%

CASR.CO, CIVIL AVIATION SOFTWARE, LDA

CASR.CO GO TO MARKET2020

--

320.073,76

FEDER

128.029,50

40%

AMORIM GUEDES DE SOUSA, S.A.

Plano de Marketing e Promoção Internacional do JNcQUOI

--

655.238,88

FEDER

262.095,55

TAILORBEDS - VIAGENS, LDA

Latin-PT incoming Tourism - Internacionalização da oferta turística
nacional, mutiproduto, por via da atração de turistas estrangeiros
-na economia nacional suportada numa estratégia de marketing
inter

224.235,00

FEDER

89.694,00

Internacionalização da Anidas

--

552.338,74

FEDER

220.935,50

Routyn International

--

181.667,03

FEDER

72.666,81

EuroDois - Uma Visão Global

--

484.550,00

FEDER

193.820,00

40%

40%
40%
40%

ANIDAS - QUADROS ELÉCTRICOS E
METALOMECÂNICA, LIMITADA
WIDE SCOPE - SISTEMAS DE PLANEAMENTO E
OPTIMIZAÇÃO LDA
J. G. ARTES GRÁFICAS, PUBLICIDADE E MARKETING
LDA

40%

AQUALOGUS - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA

Designação do ProjetoExpansão Internacional 2018

--

192.018,00

FEDER

76.807,20

40%

ANOS D'AVENTURA, LDA

Internacionalização Estratégica Anos D'Aventura

--

267.850,01

FEDER

107.140,00

40%

LUSITECA - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Reforço da presença nos mercados Internacionais

--

286.053,76

FEDER

114.421,50

40%

PMC - IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LDA

PMC One World

--

321.106,38

FEDER

128.442,55

40%

INNOWAVE TECHNOLOGIES, S.A.

INNOWAVE2020

--

154.388,00

FEDER

61.755,20

Internacionalização da Tejobrinde

--

765.530,00

FEDER

306.212,00

Projeto de Internacionalização da SINTIMEX

--

213.580,78

FEDER

85.432,31

U-UMBIGO MAGAZINE - UNIVERSAL ART & LIFESTYLE

--

129.368,13

FEDER

51.747,25

Green Media International

--

537.425,00

FEDER

214.970,00

Internacionalizaçao e expansao da Traducta

--

203.317,56

FEDER

81.327,02

BLISS APPLICATIONS - internacionalização

--

358.205,00

FEDER

143.282,00

40%
40%
40%
40%
40%

TEJO BRINDE-COMERCIO DE BRINDES
PROMOCIONAIS, LDA
SINTIMEX - SOCIEDADE INTERNACIONAL DE
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, LIMITADA
UMBIGO - EDIÇÕES, LDA
GREENSENSE - IMAGEM, COMUNICAÇÃO E
RELAÇÕES PÚBLICAS, UNIPESSOAL LDA
TRADUCTA - TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E
INFORMÁTICA LDA

40%

BLISS APPLICATIONS, LDA

40%

LABORATÓRIO EDOL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS
INTERNACIONALIZAÇÃO EDOL
S.A.

--

231.959,38

FEDER

92.783,75

40%

EKMAR - HOTELARIA E TURISMO, LDA

Internacionalização do Memmo Príncipe Real Design Hotel 5 **

--

308.597,50

FEDER

123.439,00

40%

DATABOX - INFORMÁTICA S.A.

Internacionalização da Databox

--

520.200,30

FEDER

208.080,12

40%

REFRESH THE WORLD OF MULTIMEDIA LDA

Diversificação do Comércio Online na UE da Refresh Multimédia

--

35.500,00

FEDER

14.200,00

40%

SENILIFE, UNIPESSOAL LDA

SENILIVE - consultoria e formação para o desenho e conceção de
sistemas avançados de suporte à vida

--

211.822,50

FEDER

84.729,00

40%

RESUL, EQUIPAMENTOS DE ENERGIA, S.A.

RESUL EXPORT+

--

480.594,00

FEDER

192.237,60

40%

KSD, LDA

Projeto de Internacionalização da Empresa

--

382.455,00

FEDER

152.982,00

40%

DONAUER SOLAR SYSTEMS LDA

Donauer Solar Systems, Lda - Internacionalização

--

283.929,47

FEDER

113.571,79

Projecto Internacionalização da Sidefarma

--

167.688,88

FEDER

67.075,55

E.Near no Mercado Global

--

687.042,50

FEDER

274.817,00

WW_AFINOMAQ

--

320.150,00

FEDER

128.060,00

40%
40%
40%

SIDEFARMA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE
EXPANSÃO FARMACEUTICA S.A.
EDOTNEAR - NEARSHORE DEVELOPMENT
TECHNOLOGIES, LDA
AFINOMAQ - SOCIEDADE TÉCNICA DE
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,
LDA

40%

SIMPLE SOLUTIONS - INFORMÁTICA E MEDIA LDA

Simple Export - Estratégia de internacionalização 2016-2018

--

92.898,60

FEDER

37.159,44

40%

JOSÉ MARIA DA FONSECA VINHOS S.A.

JMF 2020

--

1.179.575,01

FEDER

471.830,00

40%

GROWINGCITY, LDA

Internacionalização da GrowingCity

--

331.475,00

FEDER

132.590,00

40%

EPORIFRUTAS, S.A.

Projeto de Internacionalização da Eporifrutas

--

170.067,50

FEDER

68.027,00

40%

SOFTCONCEPT, CONSULTORIA EM ENGENHARIA
INFORMÁTICA LDA

Projecto Internacionalização Softconcept

--

313.678,00

FEDER

125.471,20

40%

IT LOP, LDA

Intensificação da presença internacional da IT LOP

--

213.733,50

FEDER

85.493,40

40%

GEOGLOBAL, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
GEOGRÁFICA LDA

Reforço da Internacionalização da Empresa

--

328.480,00

FEDER

131.392,00

40%

ENGEXPOR - CONSULTORES DE ENGENHARIA S.A.

INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA ENGEXPOR

--

299.068,14

FEDER

119.627,26

40%

PENTAGONAL LDA

Internacionalização - Pentagonal

--

176.732,76

FEDER

70.693,10

40%

ACD PRINT, S.A.

Internacionalização da ACD PRINT nas áreas de edição e produtos
gráficos, adoção do canal web e adoção de e-business nas práticas -comerciais

324.679,00

FEDER

129.871,60

40%

ONCE UPON A TARTE, LDA

A Tarte - Internacionalização

--

132.523,13

FEDER

53.009,25

40%

HOTEL STª MARTA, S.A.

Internacionalização nos mercados prioritários

--

73.060,00

FEDER

29.224,00

40%

DOMATICA - GLOBAL SOLUTIONS, S.A.

3 F - Fiabilidade, Flexibilidade e Facilidade

--

486.563,90

FEDER

194.625,56

40%

SOCIMBAL-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
Internacionalização da Socimbal
LDA

--

92.117,50

FEDER

36.847,00

40%

SUCESSO 24 HORAS, S.A.

--

461.742,53

FEDER

184.697,01

SUCESSO INTERNACIONALIZAÇÃO PME

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/11/01

2018/06/30

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/05/24

2018/05/23

Portugal

2016/10/21

2018/10/20

Portugal

2016/07/01

2018/06/25

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2017/07/27

2019/07/26

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/09/01

2018/06/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/08/25

2018/08/24

Portugal

2016/05/13

2018/05/12

Portugal

2016/06/02

2017/12/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/08/16

2018/08/15

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/06/06

2018/05/19

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/05/16

2017/05/15

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/08/24

2018/08/23

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/06/14

2018/06/13

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/05/19

2018/05/18

Portugal

2018/01/02

2019/12/31

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/06/01

2018/05/14

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2016/06/09

2018/06/08

Portugal

2016/10/01

2018/04/01

Portugal

2016/09/12

2018/09/11

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/06/30

2018/06/29

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

LISBOA-02-0752-FEDER-021800

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021801

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021820

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-021821

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/09/30

2018/09/29

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/05/25

2018/03/20

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

43.261,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/02

2018/08/01

Portugal

FEDER

107.100,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

121.425,00

FEDER

48.570,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/30

Portugal

446.880,00

FEDER

178.752,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/10

2018/10/09

Portugal

781.750,61

FEDER

312.700,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

209.418,75

FEDER

83.767,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/09

2019/05/08

Portugal

218.576,25

FEDER

87.430,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/09

2019/05/08

Portugal

154.890,00

FEDER

61.956,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/12

2018/09/11

Portugal

219.405,00

FEDER

87.762,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/13

2018/09/12

Portugal

410.755,00

FEDER

164.302,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/27

2018/12/26

Portugal

334.674,00

FEDER

133.869,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

132.122,50

FEDER

52.849,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

306.693,00

FEDER

122.677,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/04

2018/07/03

Portugal

113.205,62

FEDER

45.282,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

162.324,25

FEDER

64.929,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

342.700,00

FEDER

137.080,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

74.976,50

FEDER

29.990,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

184.292,65

FEDER

73.717,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/18

2018/10/17

Portugal

407.050,00

FEDER

162.820,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

307.525,00

FEDER

123.010,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

93.480,16

FEDER

37.392,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/15

2019/03/14

Portugal

218.225,00

FEDER

87.290,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

341.180,00

FEDER

136.472,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

357.205,00

FEDER

142.882,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/17

2019/04/16

Portugal

117.940,00

FEDER

47.176,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

175.918,75

FEDER

70.367,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

124.552,20

FEDER

49.820,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

40%

PLOT - CONTENT AGENCY, S.A.

Plot - New Frontiers

--

171.740,00

FEDER

68.696,00

40%

BAHIA, JOIAS DE AUTOR, LDA

Plano de Internacionalização da marca de Joalharia de Autor Joias
Bahia

--

1.017.343,75

FEDER

406.937,50

40%

FERCA - CONSTRUÇÕES RACIONALIZADAS E
ESTRUTURAS, LISBOA, S.A.

Ferca 2020 - Internacionalizar para novos mercados

--

46.050,00

FEDER

18.420,00

40%

JETLIMO - SERVIÇOS DE TRANSPORTES, S.A.

Projeto de Internacionalização da Jetlimo

--

270.456,31

FEDER

108.182,52

40%

DESOCEL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
MÁQUINAS INDUSTRIAIS LDA

Internacionalização da Desocel

108.152,97

FEDER

267.751,75

O presente projeto centra-se no reforço da presença internacional da Desocel,
promovendo a sua competitividade e potenciando a visiblidade nos mercados
externos.Assim, como objetivo a criação de dois postos de trabalho e a obtenção de um
rácio de exportação de 78% para o mercado internacional.
Projeto de internacionalização promovido pela JSL com o objetivo de diversificar
clientes e mercados geográficos através de uma presença concertada nos mercados
alvo definidos, pela exportação dos seus produtos elétricos, afirmando-se como uma
one-stop-shop.
A Waterscenery é uma empresa do setor náutico,que se dedica a pesseios turísticos,nas
margens do rio Tejo,sediada na zona previligiada de Belém. Pretende com esta
candidatura internacionalizar os seus serviços,contribuindo simultaneamente para
divulgar o nosso pais nos mercados externos.
Este projecto pretende ser a continuidade de expansão internacional da Quizcamp com
uma taxa de exportação actual atingindo os 84%.
O projeto assenta num plano de investimentos que visa capacitar a Europalco dos meios
necessários para implementar a sua estratégia de internacionalização com sucesso,
permitindo-lhe ser mais competitiva no contexto global e penetrar em mercados-alvo
previamente definidos.
O presente plano de negócios tem como objetivo apresentar o plano de expansão da
MUC para os mercados de Espanha, Angola, Moçambique e Iraque. Com os
investimentos traçados é objetivo da empresa atingir no pós-projeto um índice de
exportações de 18% do volume de negócios
O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano de expansão da IFM para os
mercados de Espanha, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Com os investimentos
traçados é objetivo da empresa atingir no pós-projeto um índice de exportações de 36%
do volume de negócios.
A ECOSPHERE pretende com o presente projeto apostar e reforçar o seu
posicionamento nos seus mercados atuais e nos segmentos-alvo, e capitalizar as
referências para a conquista de novos mercados, nomeadamente Brasil e Timor Leste,
aumentando o seu posicionamento competitivo e sua quota de mercado.
A REBONAVE pretende com o projeto reforçar o seu posicionamento nos mercados e
segmentos-alvo, alargando a sua capacidade de cobertura ao nível internacional, nos
mercados onde atua e na conquista de novos mercados, reforçando o seu
posicionamento competitivo e sua quota de mercado.
Projeto de internacionalização da GuestCentric assente na sua oferta de soluções TIC na
Cloud de marketing digital para o setor hoteleiro, mais concretamente para o segmento
de alojamento - Grupos de Hotéis (até 30 a 40 hotéis) ou Hotéis Boutique de 4 e 5
estrelas (Hotéis independentes).
O crescimento sustentável da MBD como gestora de investimentos hoteleiros, foca um
alinhamento estratégico de internacionalização, compilado em aposta diversificada em
mercados Asiáticos, Norte-Americanos e Europeus, firmando uma aposta global
ancorada às unidades hoteleiras do grupo (Lisboa).
Este projecto tem como objectivo central a entrada da Ambilogy, uma empresa que se
dedica à concepção e desenvolvimento de equipamentos que usam técnicas de
reciclagem, nomeadamente, equipamentos de lavagem, nos principais mercados da
Europa.
A Farmodiética, promove a qualificação e internacionalização no tecido empresarial,
traduzida na produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, para
esta situação reforça a sua presença de forma muito ativa nos mercados externos
relevando a criação de valor e emprego qualificado
O presente projeto visa a internacionalização da empresa SCMA, reforçando a sua
posição no mercado angolano e entrada em novos mercados, designadamente Cabo
Verde e Moçambique.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

LISBOA-02-0752-FEDER-022247

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-022277

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

Diversificação de clientes e mercados geográficos da empresa JSL

LISBOA-02-0752-FEDER-022348

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

WATERSCENERY - UNIPESSOAL LDA

WATERSCENERY Unipessoal lda

LISBOA-02-0752-FEDER-022366

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

QUIZCAMP - FABRICO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES S.A.

Projecto de expansão internacional Minigarden

LISBOA-02-0752-FEDER-022371

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

EUROPALCO, LDA

Implementação da estratégia de internacionalização da Europalco

LISBOA-02-0752-FEDER-022445

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

M.U.C.-MATERIAL DE UTILIDADE CLINICA LDA

Internacionalização MUC

LISBOA-02-0752-FEDER-022496

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

I.F.M. - CONSULTADORIA CLÍNICA E MÉDICA, LDA

Projeto Expansão Internacional IFM

LISBOA-02-0752-FEDER-022505

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ECOSPHERE - CONSULTORES EM AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO LDA

Projeto de Internacionalização da ECOSPHERE

LISBOA-02-0752-FEDER-022535

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

REBONAVE-REBOQUES E ASSISTENCIA NAVAL S.A.

Projeto de Internacionalização da REBONAVE

LISBOA-02-0752-FEDER-022567

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GUESTCENTRIC SYSTEMS, S.A.

Internacionalização de soluções TIC na Cloud de marketing digital
para o setor hoteleiro de gama elevada

LISBOA-02-0752-FEDER-023176

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MBD - GESTÃO DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS,
LDA

Aposta própria em Economia Digital projetando a atuação em
mercados externos diversidicados (Asiático e Norte-Americano)

LISBOA-02-0752-FEDER-023308

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

AMBILOGY - ENVIRONMENT MACHINES
TECNOLOGY, LDA

Ambilogy - Internacionalização para os principais mercados
Europeus

LISBOA-02-0752-FEDER-023504

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

FARMODIÉTICA - COSMÉTICA, DIETÉTICA E
PRODUTOS FARMACÊUTICOS,S.A.

Farmodiética - Internacionalização com qualidade e diferenciação

LISBOA-02-0752-FEDER-024011

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SCMA - SOCIEDADE DE CONSULTORES MARÍTIMOS
LIMITADA

SCMA - Projeto de Internacionalização

LISBOA-02-0752-FEDER-024432

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

FAMOUS CELEBRATION - LDA

Internacionalização da Ginja Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-024481

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

VERDINVULGAR - LDA

Verde invulgar Global

LISBOA-02-0752-FEDER-024559

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SOUSA & COIMBRA, LDA

Internacionalizar, Crescer e Liderar 2020

LISBOA-02-0752-FEDER-024565

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CEC - COMUNICAÇÕES E COMPUTADORES S.A.

Internacionalização da atividade da CEC

LISBOA-02-0752-FEDER-024574

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

NCSO, UNIPESSOAL LDA

NCSO Global

LISBOA-02-0752-FEDER-024586

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MAKER TOOLBOX, LDA

The inventors Global

LISBOA-02-0752-FEDER-024603

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SLEEPER DRAGON, LDA

Internacionalização da Sleeper Dragon

LISBOA-02-0752-FEDER-024613

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TECNOVERITAS - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E
SISTEMAS TECNOLÓGICOS LDA

Projeto de potenciação da Internacionalização da TecnoVeritas e
das suas soluções próprias, de total base tecnológica.

LISBOA-02-0752-FEDER-024615

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PLANDITE LDA

Plandite Global

LISBOA-02-0752-FEDER-024628

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

HIPPOTRIP - TURISMO ANFÍBIO, LDA

HIPPOtrip - Aumento da exposição internacional de um serviço
inovador na oferta turística lisbonense

LISBOA-02-0752-FEDER-024650

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

WULMET, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da WULMET

LISBOA-02-0752-FEDER-024656

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

EDUDIGITAL PORTUGAL, EDUCAÇÃO E
TECNOLOGIAS, LDA

Projeto de Internacionalização para os Países Lusófonos Africanos

LISBOA-02-0752-FEDER-024671

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MUNDISERVIÇOS - COMPANHIA PORTUGUESA DE
SERVIÇOS E GESTÃO LDA

Reforço do Processo de Internacionalização da Mundiserviços

LISBOA-02-0752-FEDER-024686

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E
MOBILIÁRIO DE PORTUGAL

INTER WOOD&FURNITURE 2016-2018 - INTERNACIONALIZAÇÃO
SUSTENTADA DAS EMPRESAS DA FILEIRA DA MADEIRA E
MOBILIÁRIO

O projeto INTER WOOD&FURNITURE visa o desenvolvimento e reforço das capacidades
exportadoras das PME da fileira de madeira e mobiliário, conduzindo ao incremento do
número de empresas exportadoras, à diversificação dos mercados destino e promover a
visibilidade internacional das empresas.

123.029,33

FEDER

49.211,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/26

2018/12/24

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-024698

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

DERMOTECA - PRODUTOS QUIMÍCOS E
DERMATOLÓGICOS S.A.

Dermoteca Global

Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da DERMOTECA através
da entrada nos mercados de França, Dubai e Suiça.Para tal irá apostar em politicas de
fidelização do cliente e na melhoria da qualificação dos processos administrativos.

475.805,00

FEDER

190.322,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-024702

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MARANATA-SOCIEDADE DE PANIFICAÇÃO LDA

Internacionalização Maranata

307.860,00

FEDER

123.144,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/10

2019/03/09

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-024715

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

HOVIONE TECNOLOGIA PORTUGAL, UNIPESSOAL
LDA

HOVIONE - Internacionalização da linha de inaladores

508.505,00

FEDER

203.402,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-024728

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CROSS AND RUN, LDA

Internacionalização da Cross and Run

62.793,20

FEDER

25.117,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/10

2019/03/09

Portugal

Internacionalização da Ginja Lisboa
Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da VERDINVULGAR
através da entrada nos mercados de Espanha, USA e Índia.Para tal irá apostar em
politicas de fidelização do cliente, na melhoria da qualificação dos processos
administrativos e no investimento na formação.
O objetivo do CIAL é crescer a prazo de forma sustentada, pelo que a única forma de o
conseguir é alargar a sua base exportadora. A sua internacionalização está suportada
em inovações de caráter organizacional e de marketing, visando a satisfação e
fidelização dos seus clientes e angariação de novos
Este projeto tem em vista a divulgação e promoção da CEC e das suas soluções nos
mercados internacionais, compreendendo investimento em diversas ações de
promoção.Assim, será possível consolidar a atividade internacional da empresa e elevar
o seu reconhecimento e o de Portugal no setor tecnológico.
A NCSO atua não só como fornecedor mas também como parceiro tecnológico
disponibilizando um conjunto de serviços envolvendo as componentes de hardware e
software. Com o projeto a empresa pretende internacionalizar os seus serviços para os
mercados de Moçambique, Colômbia e Peru.
O Projeto de internacionalização da Inventors, visa, numa primeira fase a entrada nos
mercados dos EUA, China, Itália e Alemanha.Para tal irá apostar em politicas de
fidelização do cliente, no reforço da sua imagem, qualidade do produto e na melhoria
da qualificação dos processos administrativos.
A Sleeper Dragon tem como objetivo, através do presente plano de internacionalização,
promover a sua competitividade através da expansão dos mercados de atuação a nível
internacional. Para tal, definiu uma intensidade de exportação de 18% para Espanha,
em 2019, como meta primordial.
O presente projeto apresentado pela TecnoVeritas visa potenciar a sua
internacionalização e dos seus produtos próprios nos mercados alvo definidos, tendo
como principal objetivo a redução da sua depedência do mercado nacional e
incremento do volume de negócios.
A Plandite tem como principal atividade a comercialização de calçado apropriado às
mais variadas patologias do pé. Com o presente projeto, a empresa visa a
internacionalização para os mercados da Moçambique e Cabo Verde, Guiné Bissau,
Angola a São Tomé e Príncipe.
Aumento da exposição internacional da HIPPOtrip, empresa que presta um serviço
turístico inovador e diferenciador em Portugal, com um tour que utiliza um conceito
único de animação turística que apresenta os atributos culturais, históricos e
patrimoniais de Lisboa em veículos anfíbios.
A WULMET pretende com o projeto apostar e a reforçar o seu posicionamento nos
mercados e segmentos-alvo, alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
internacional, nos mercados onde atua e na conquista de novos mercados, reforçando o
seu posicionamento competitivo e sua quota de mercado.
A EduDigital pretende alargar a sua carteira de clientes e alargar a sua atividade
através da internacionalização dos seus serviços e produtos para os países africanos de
língua portuguesa.
O Projeto da MS visa o aumento da sua competitividade no mercado nacional e nos
mercados externos, com base no seu crescimento orgânico (através das estruturas
desconcentradas e Business Partners) e com forte aposta nas TIC (ao nível da Gestão,
Marketing e Comunicação).

Operacionalizar o arranque da sua estratégia de penetração internacional e direcionar a
comercialização dos seus produtos inovadores no mercado alimentar mundial,
nomeadamente na área de padaria.
A Hovione Tecnologia Portugal tem como objetivo disponibilizar o acesso dos pacientes
com doenças pulmonares a dispositivos médicos de administração pulmonar, ou seja,
inaladores, simples, de fácil utilização e a um custo competitivo à escala global, por via
da internacionalização.
O presente projeto da Cross and Run tem como objetivo a sua internacionalização,
integrando em novos mercados externos de grande potencial de forma a promover a
sua competitividade e visibilidade, definindo, para tal, a obtenção de uma intensidade
de exportação de 17% em 2019
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LISBOA-02-0752-FEDER-024735

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-024738

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CERAMED COATINGS, S.A.

Internacionalização Ceramed

LISBOA-02-0752-FEDER-024792

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MÁRIO J. PIRES LDA

Internacionalização das PME

LISBOA-02-0752-FEDER-024800

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CLEVERTI TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO LDA

CLEVERTI ITO - Novos Mercados Nearshore e Offshore

LISBOA-02-0752-FEDER-024805

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

FERREIRA DO CARMO & ALEXANDRE NUNES, S.A.

FAC&AN - Internacionalização

LISBOA-02-0752-FEDER-024874

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TÓPICOS DIÁRIOS LDA

Internacionalização da Tópicos Diários

LISBOA-02-0752-FEDER-024882

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MED BONE - MEDICAL DEVICES, UNIPESSOAL, LDA

Medbone International

LISBOA-02-0752-FEDER-024908

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TRAÇOS DE MIM - DECORAÇÕES LDA

Vasco da Gama

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-024935

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

BF SOFTWARE, LDA

Baseform - Internacionalização

LISBOA-02-0752-FEDER-024958

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ZILIAN IBERICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Zilian Abroad

LISBOA-02-0752-FEDER-024984

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

INFOCAPITAL - REPRESENTAÇÃO INFORMÁTICA S.A. Internacionalização InfoCapital

LISBOA-02-0752-FEDER-024989

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GRACENTUR-GRANDE CENTRO TURISTICO LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-025028

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

VEGIN - PRODUTOS ALIMENTARES,LDA

Intensificação do processo de internacionalização da VEG IN

LISBOA-02-0752-FEDER-025047

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA

Sports Partner Global

LISBOA-02-0752-FEDER-025048

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

EUROFROZEN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

HERMES - Focalização, Expansão e Aceleração de exportações

LISBOA-02-0752-FEDER-025051

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GEOMAIS, UNIPESSOAL LDA

Globalização da GEOMAIS

LISBOA-02-0752-FEDER-025094

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CBSOLUTIONS - CONSULTING E BRAND MARKETING E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LDA

Intensificação da presença internacional da EDC

LISBOA-02-0752-FEDER-025095

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

NEOASFALTO - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE
AGLOMERADOS ASFÁLTICOS LDA

NeoAsfalto Internacional 2016-18

LISBOA-02-0752-FEDER-025126

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

K.E.I.M.B. - MODA E VESTUÁRIO, UNIPESSOAL LDA

Moskkito4World

LISBOA-02-0752-FEDER-025141

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PENGUINFORMULA - UNIPESSOAL LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-025154

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

EDUWORLD LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-025163

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

DIXTIOR CONSULTING, LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-025198

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-025216

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-025235

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-025293

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-025300

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-025306

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-025328

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-025329

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-025331

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-025336

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-025337

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-024926

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

84.854,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

280.831,80

FEDER

112.332,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/16

2019/01/15

Portugal

1.089.547,17

FEDER

435.818,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

259.955,00

FEDER

103.982,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

99.915,93

FEDER

39.966,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/04/30

Portugal

576.935,50

FEDER

230.774,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

301.800,00

FEDER

120.720,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

453.905,00

FEDER

181.562,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

224.399,79

FEDER

89.759,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/29

Portugal

396.510,00

FEDER

158.604,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

257.873,07

FEDER

103.149,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/10

2018/12/08

Portugal

404.905,00

FEDER

161.962,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/09

2019/05/08

Portugal

294.095,00

FEDER

117.638,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/05

2019/03/04

Portugal

197.505,00

FEDER

79.002,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

883.955,00

FEDER

353.582,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

333.674,68

FEDER

133.469,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

314.650,00

FEDER

125.860,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

203.040,00

FEDER

81.216,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

180.557,78

FEDER

72.223,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/04

2018/11/03

Portugal

O projeto apresenta um conjunto de investimentos imateriais na área da
competitividade que tem por objetivo o reforço da capacitação da Empresa para os
mercados internacionais com base na inovação, internacionalização e modernização.

202.495,50

FEDER

80.998,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/02

2019/04/01

Portugal

Penguinformula4World

Este projecto visa o apoio ao processo de internacionalização da Empresa, que
compreende um conjunto coerente e articulado de investimentos em inovações,
incidindo a sua atuação sobre factores dinâmicos de competitividade, permitindo uma
presença ativa no mercado internacional.

403.350,00

FEDER

161.340,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

LUSA LANGUAGE SCHOOL

Estratégia internacional de divulgação de um serviço de educação inovador e
diferenciador de multiplos cursos de línguas, com predominância da língua portuguesa.

138.707,26

FEDER

55.482,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

427.363,12

FEDER

170.945,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

235.690,00

FEDER

94.276,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

409.480,00

FEDER

163.792,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/09

2019/05/08

Portugal

186.191,26

FEDER

74.476,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

242.016,00

FEDER

96.806,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/30

2019/06/29

Portugal

318.089,00

FEDER

127.235,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/08

2019/04/07

Portugal

287.640,00

FEDER

115.056,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

215.812,50

FEDER

86.325,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

144.343,75

FEDER

57.737,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

50.000,00

FEDER

20.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/10

2019/01/07

Portugal

327.266,86

FEDER

130.906,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

259.190,00

FEDER

103.676,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

BroCinema Internacionalização

GoodBed

Hotel Cascais Miragem - Projeto Internacionalização

No âmbito do presente projeto, a Tópicos Diários pretende demonstrar a vocação
internacional mediante a entrada em mercados externos e o alcance de uma
intensidade de exportação de 15% para Espanha e a criação de 2 postos de trabalho.
A MEDBONE pretende capacitar a empresa com importantes ferramentas para o
aumento da sua visibilidade a nível internacional, privilegiando a presença ativa em
eventos internacionais, a certificação e registo dos seus produtos e fomentando no seio
da equipa uma dinâmica contínua focada na exportação.
Crescimento internacional da TMcollection junto dos principais mercados europeus e
nos EUA. Estratégia assente numa reorganização do esforço comercial e numa maior e
mais consistente divulgação da imagem de marca junto dos potenciais clientes
(mercado grossista, retalho e digital).
O projeto da Seven Black nasceu da identificação de uma oportunidade enquadrada
com criatividade gráfica, produção digital e decoração de ambientes.O foco são forras
de cabeceira de cama personalizáveis, substituíveis, que podem ser trocadas com a
mesma frequência com que se trocam outros elementos.
Com o projeto Baseform - Internacionalização, o promotor pretende dar início à
primeira fase da sua estratégia de internacionalização e entrar em novos mercados,
nomeadamente na América do Norte (Estados Unidos da América e Canadá), Espanha e
Escandinávia (Noruega, Dinamarca e Suécia).
O projeto Zilian Abroad tem como objetivo primordial promover a expansão
internacional da empresa a novos mercados, contribuindo desta forma para o alavancar
da sua capacidade de prospeção, promoção e captação de novos clientes alémfronteiras.
Internacionalização da InfoCapital na vertente de merchandising de videojogos e análise
de mercado dos jogos online.
Este visa aumentar a notoriedade no contexto da internacionalização como produto
hoteleiro de alta gama, baseada no seu posicionamento alcançado através do
reconhecimento dos clientes, pela satisfação em experiencias de lazer ou negócios.
O projeto visa reforçar o de internacionalização, de modo a conseguir novos clientes e
diminuir a dependência do mercado nacional, tendo previsto várias ações, tanto nos
mercados atuais, como em novos mercados, aproveitando os fatores que concorrem
para a dinâmica atual e potencial desses mercados.
O atual projeto de investimento pretende destacar internacionalmente a excelência dos
produtos da Sports Partner, procurando atribuir-lhes alcance global através da
abordagem a novas geografias: Brasil e Arábia Saudita, e consolidação da sua posição
em mercados externos relevantes nos quais já atua.
O projecto HERMES ? Focalização, Expansão e Aceleração de exportações, é a
operacionalização do plano de internacionalização da Eurofrozen para o período 2016 ?
2020, voltado para a expansão internacional dos seus produtos.
O atual projeto de investimento pretende destacar internacionalmente a excelência dos
serviços de consultoria nas áreas dos SIG e de desenvolvimento aplicacional da
GEOMAIS, procurando atribuir-lhes alcance global através da abordagem a diversas
geografias: Espanha, Perú, Chile e Canadá.
A EDC, pretende reforçar a sua posição nos mercados onde já se encontra presente e
expandir os seus negócios aos mercados sul-africano e moçambicano, passando desta
forma a exercer a sua actividade em 11 países, distribuídos entre a União Europeia (6),
América Latina (1) e África (4).
Plano de Internacionalização que visa investir na abordagem a diversos mercados
internacionais. Para tal, a empresa irá inovar na sua abordagem a esses mercados, bem
como na sua forma de se organizar internamente, nomeadamente através da melhor
utilização das tecnologias de informação.

A presente candidatura, ao reforçar a capacitação da DIXTIOR para a
internacionalização, potencializará de forma significativa a sustentação do negócio
internacional enquanto alavanca do crescimento global.
A SCMS promove a criação e produção de produtos de decoração inovadores baseados
num «solid surface» de última geração. Com apenas um ano de atividade, a Empresa
SCMS PORTUGAL, S.A.
SCMS - Inicio da sua estratégia de diversificação geográfica
pretende dar início ao seu processo de internacionalização por via dos investimentos
apresentados na presente candidatura.
O projeto de investimento pretende lançar a Infosistema numa estratégia de
internacionalização concertada, na qual serão incorporadas soluções/produtos com
INFOSISTEMA - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.
INFOSISTEMA WORLDWIDE
elevada densidade tecnológica capazes responder às mais variadas solicitações de
mercado no panorama internacional.
Segundo a AICEP, Cuequinhas de 8 bits a conquistar o mundo um bit de cada vez.
Depois de uma noite colado à consola de jogos, Sebastião Teixeira sonhou com cuecas
MAISON PIXEL - DESIGN, UNIPESSOAL LDA
Internacionalização Maison Pixel
pixelizadas. Mal acordou, desenhou o primeiro modelo do que viriam a ser as Pixel
Panties. A ideia tem potencial.
Projeto de criação e dinamização de uma empresa agregadora de informação relevante
de países CPLP, vocacionada para a veiculação de conteúdos e prestação de serviços
PLANETACONTENTE, LDA
CPLP Friend
que facilitem a aproximação de pessoas e empresas com o objetivo de promover
turismo e negócios nesse espaço económico-social.
Um sistema tipo Lego para construir qualquer estrutura, objeto ou mobila dentro ou
Sistema modular, versátil, ecológico e sustentável, tipo Lego, para
QURKEIK - CORKBRICK EUROPE, ARQUITECTURA DE
fora de casa. Com apenas 7 peças diferentes, permite a construção de qualquer objeto
construir qualquer estrutura, objeto ou móvel sem colas, parafusos
INTERIORES E EXTERIORES, LDA
ou estrutura, sem necessitar de colas, parafusos ou ferramentas. Totalmente ecológico,
ou ferramentas.
reciclável e sustentável.
Captação do mercado internacional para os vinhos portugueses, com uma abordagem
V&S:CLUBE VINHOS EUROPEU - Dos mercados de proximidade para baseada nas tecnologias e num conhecimento profundo do mercado, permitindo
SOCIEDADE DE VINHOS E SABORES, LIMITADA
a Europa
progressivamente à V&S, mas principalmente às suas marcas, fazer parte do
paranorama de compras vínicas internacional.
O projeto passa pelo desenvolvimento de uma plataforma pioneira em Portugal, que é
um agregador de conteúdos independentes com acesso multiplataforma. Para aceder
NETBEE MEDIA, LDA
Netbee
aos programas e conteúdos não tem de haver um contrato com um operador de
telecomunicações, bastando ter acesso a dados de internet.
Intensificação/ Concretização de contactos estabelecidos com potenciais parceiros
internacionais em mercados (africanos e sul americano) de elevado potencial e
CONSTRUBUILD - SERVICES, LIMITADA
Construbuild
desenvolver as capacidades de marketing digital, criando valor e mitigando riscos
operacionais (via diversificação de mercados)
A IMPERALUM irá apostar em projetos que visem ações de Internacionalização de PME
IMPERALUM-SOCIEDADE COMERCIAL DE
Internacionalização
em domínios imateriais com o objetivo de promover a sua competitividade e sua
REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES S.A.
capacidade de resposta no mercado global.
A criação da AskNoa pretende facilitar conexões entre visitantes de uma cidade e
habitantes locais disponíveis para partilharem o seu know how regional em tempo real.
TABERNA DA SAUDADE, LDA
AskNoa
Permite aos visitantes uma imersão real e genuína no quotidiano local, com acesso a
experiências idênticas às dos habitantes locais.
CARLOS CARVALHO ARTE CONTEMPORÂNEA, LDA

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FEDER

BRO, LDA

BRANDZ INTELLIGENCE UNIPESSOAL LDA

A Bro é uma empresa de produção audiovisual que aposta na criação de conteúdos
como documentários e conteúdos de televisão, que pretende agora apostar na
internacionalização. Pretende divulgar as suas competências na área das curtas e longas
metragens e ainda na produção de conteúdos audiovisuais.
A Ceramed atua no âmbito dos revestimentos médicos, apresentando-se como uma
empresa claramente exportadora, que pretende agora diversificar os seus mercados de
atuação. O objetivo será promover a sua marca e os seus produtos em novos mercados,
aumentando desta forma a sua competitividade.
Tem como objectivo a obtenção de apoio para a criação de valor, aumentar e
diversificar o volume de negócios para novos e actuais mercados internacionais,
mantendo uma estrutura financeira equilibrada, de modo a alcançar padrões de
produtividade, que permitam assegurar um crescimento sustentado.
O projeto CLEVERTI ITO - Novos Mercados Nearshore e Offshore é um projeto de
internacionalização suportado em investimentos imateriais ao nível da imagem da
empresa, da presença em mercados externos e em certificações relevantes para o
negócio.
A Ferreira do Carmo & Alexandre Nunes é uma galeria de arte contemporânea, que
pretende participar em feiras internacionais dando a conhecer as suas obras e artistas,
nacionais.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

212.136,77

40%

40%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

DIXTIOR INTERNACIONALIZAÇÃO

Projeto de Internacionalização da Galeria Carlos Carvalho

Projeto de internacionalização da Carlos Carvalho Arte Contemporânea
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

O projecto CMAS GLOBAL pretende alavancar a estratégia de internacionalização da
CMAS assente sobre uma oferta de soluções próprias, fruto de I&D interna, melhorando
a posição da empresa na cadeia de valor e permitindo abordar mercados internacionais
em forte crescimento.

445.990,00

FEDER

178.396,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Com o projeto proposto a CAIA NA PRAIA, LDA. irá internacionalizar a sua marcaproduto difundindo-a além fronteiras, estando para este fim definido um ambicioso
Plano de Internacionalização que visa enaltecer as vantagens competitivas da 100%
portuguesa CAIA em mercados espalhados por todo o mundo!

277.660,00

FEDER

111.064,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-025407

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CAIA NA PRAIA, LDA

Internacionalização da CAIA - o objeto de desejo dos amantes do
verão 100% made in Portugal!

LISBOA-02-0752-FEDER-025424

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

EDULAB - LABORATÓRIO DE EDULCORANTES LDA

Abordagem mais eficiente aos mercados externos

Promoção das exportações da empresa visando reforçar o seu posicionamento nos sete
mercados onde já se encontra e criar condições de difusão do da existência e do
conhecimento da empresa, tendo em vista a presença em novos mercados.

207.896,50

FEDER

83.158,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

Enkrott internacional

O presente projeto consiste na diversificação dos países alvo de internacionalizaçao e
na venda da tecnologia desenvolvida pela empresa assegurando uma mais rápida
expansão internacional sem custos acrescidos, obtendo maior margem de negócio e
potenciando o I&D interno efetuado nos últimos anos

214.340,63

FEDER

85.736,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025477

221.555,00

FEDER

88.622,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

246.520,00

FEDER

98.608,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/09

2019/05/08

Portugal

160.993,20

FEDER

64.397,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/24

2019/01/23

Portugal

222.672,50

FEDER

89.069,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/09

2019/05/08

Portugal

87.876,00

FEDER

35.150,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

339.723,00

FEDER

135.889,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

527.587,50

FEDER

211.035,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025341

LISBOA-02-0752-FEDER-025452

40%

CMAS - SYSTEMS CONSULTANTS - CONSULTORIA DE
CMAS_W2BILL
SISTEMAS LDA

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

40%

ENKROTT,GESTÃO E TRATAMENTO DE AGUAS S.A.

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

YOUR FINANCE - CONSULTORIA DE GESTÃO,
CONTABILIDADE E FISCALIDADE, LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-025488

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PTEE - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-025496

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

KLEENPLUS - PRODUTOS PARA LIMPEZA
UNIPESSOAL, LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-025511

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PAU-DE-LANÇA, LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-025534

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

FRESH DESIGN LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-025538

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ANTÓNIO VICENTE MARQUES & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

LISBOA-02-0752-FEDER-025552

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GO EYEWEAR, S.A.

LISBOA-02-0752-FEDER-025559

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

BIOCOL COMERCIAL, S.A.

Internacionalizar para divulgar a marca e os produtos com a
finalidade de aumentar as vendas

A Biocol investe no reforço da sua competência empresarial para a internacionalização,
com a finalidade de divulgar a marca e linhas de produtos, aumentar as suas
exportações, conquistar competitividade e prosseguir na inovação

493.400,00

FEDER

197.360,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025579

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

EFFECT - COMUNICAÇÃO, LDA

Internacionalização para a Europa

Início do processo de internacionalização para a Europa (Espanha, França e Bélgica).

176.312,50

FEDER

70.525,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025610

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

BLUE SCREEN - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA

WWX - World-Wide XPressBSS

281.077,50

FEDER

112.431,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/06

2019/04/05

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025687

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SCIENCE4YOU, S.A.

internationalization4you

615.103,13

FEDER

246.041,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025703

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ALUALPHA - FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO DE
FERRAGENS S.A.

Alualpha - Internacionalização

338.860,46

FEDER

135.544,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025711

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SDT - ELECTRÓNICA, S.A.

Internacionalizar para Crescer e Rentabilizar

1.217.602,01

FEDER

487.040,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025733

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TECNISATA - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA S.A.

Estratégia pró-ativa de internacionalização da TECNISATA

116.370,00

FEDER

46.548,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/09

2019/05/08

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025734

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

AHP - ALLIED HEALTHCARE PROFESSIONALS, LDA

AHP - Projeto de internacionalização

291.350,00

FEDER

116.540,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025737

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

FINDMORE, S.A.

Internacionalização Findmore 2017-2018.

243.590,00

FEDER

97.436,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025744

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

DARWINBEV, LDA

Internacionalização DarwinBev

598.603,75

FEDER

239.441,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025788

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CONDI - ALIMENTAR S.A.

CONDI :: Projeto de Internacionalização 2020

287.800,00

FEDER

115.120,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025806

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

DOITBETTER CONSULTING, LDA

Internacionalização Do It Better

397.731,45

FEDER

159.092,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025834

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SQR PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

SEQR ? Uma forma mais inteligente de pagar

778.150,00

FEDER

311.260,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025841

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SANTOS & GOUVEIA, LIMITADA

PROJETO INTERNACIONALIZAÇÃO SANTOS & GOUVEIA

296.740,00

FEDER

118.696,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025850

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

EUROTRIALS - CONSULTORES CIENTÍFICOS S.A.

Projeto de Internacionalização da Eurotrials, com reforço ao nível
com crescimento internacional da Unidade de Formação da
Empresa

178.075,45

FEDER

71.230,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/01/30

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025858

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ROTINA PERFEITA - DISTRIBUIÇÕES, S.A.

Internacionalização da Rotina Perfeita

310.805,00

FEDER

124.322,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

VIATECLA - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E
COMUNICAÇÕES S.A.

EXPAND MARKETS

340.205,00

FEDER

136.082,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025875

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

WISDOM ARCADE - LDA

Promoção internacional da plataforma e-commerce Outwine
associando as marcas de vinhos portugueses que comercializa e
assim captar encomendas geradoras de negócios

956.000,00

FEDER

382.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025901

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

BALANCE INTUITION UNIPESSOAL LDA

Balance Intuitionalization

246.086,25

FEDER

98.434,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/29

2019/03/27

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025902

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

FOCUS2COMPLY, LDA

FocusInternacionalization

229.805,00

FEDER

91.922,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025928

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ENJOYMAGNÓLIA LDA

Internacionalização Enjoymagnolia

280.139,50

FEDER

112.055,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-025871

Com este projecto a Your Finance pretende dar início a seu processo de
internacionalização para dois mercados com grande proximidade - Angola e
Internacionalização Your - Angola e Moçambique
Moçambique, exportando o conceito Your e as suas soluções diferenciadas para estes
dois Países.
O PTEE pretende, para além do conteúdo informativo, aproveitar uma falha no serviço
de reservas de Tee Times no mercado nacional, com a disponibilização de um serviço
PTee - Captação de clientes internacionais
de booking de golfe, que permite a reserva, pagamento e confirmação, em tempo real,
de jogos para o cliente em campos diversos.
Projeto de Internacionalização da marca BiomexAerospace, prestadora de serviços de
Maintenance, Repair and Overhaul, com competências de nicho na indústria
Internacionalização - BiomexAerospace
Aeronáutica. Capacitação para a internacionalização e aumento da qualificação
específica dos seus ativos.
Criação de exposição internacional do Novo Estabelecimento de Alojamento «Villa
Laura», localizado em edifício histórico e de importante relevo cultural e arquitetónico,
Internacionalização Villa Laura
assente num serviço de elevado valor acrescentado (segmento «Luxury»), comunicado
fortemente pelo projeto nos mercados-alvo.
A Fresh quer aumentar as vendas através da conquista de novas marcas, em novos
Conquistar novos Nichos de Mercado e novas Marcas no Mercado Nichos do Mercado Externo necessitando para tal do reforço da sua equipa de
Externo para crescer
colaboradores, de incrementar acções de prospecção e captação de Clientes e de
efectuar um processo de reestruturação organizacional interna.
O Projeto da AVM-ADVOGADOS, objetiva, o reforço da capacitação empresarial da
AVM-ADVOGADOS- PROJETO DE EXPANSÃO DE NEGÓCIOS
PME, para a Internacionalização e o aumento da qualificação especifica dos
INTERNACIONAIS
ativos,através da aposta forte investimento em dominios imateriais de
competitividade,nomedamente,Inovação Marketing e Inovação Organizacional.
Este projecto visa o apoio ao reforço internacional da marca nos Países em que existe
grande procura (Espanha, França, Alemanha, Austria e Itália), através do reforço
Go Eye International
internacional do MArketing e divulgação, da participação em feiras internacionais e do
reforço do contacto com os clientes.

Após o projeto de I&DT, financiado ao abrigo do QREN, que premitiu o desenvolvimento
do produto XPressBSS, a Blue Screen pretende aproveitar o reconhecimento potencial
do contrato assinado com uma multinacional, para implementação do produto, para
entrar em novos clientes internacionais.
A empresa prevê um aumento do volume das exportações tendo delineado com o
presente projeto um plano de internacionalização que visa a prospeção de novos
mercados, a captação de novos canais de distribuição e clientes e aquisição de recursos
específicos para a sua atuação nos mercados visados.
A Alualpha produz e comercializa produtos metálicos, nomeadamente, fechaduras,
dobradiças e outras ferragens, Com o presente projeto pretende expandir e consolidar
os seus produtos nos mercados internacionais, captar novos clientes e
consequentemente aumentar as suas vendas.
A SDT pretende aumentar as Vendas através do reforço da sua capacitação
internacional: recrutamento de Comerciais/ Marketeers altamente qualificados para o
mercado externo, aumento das acções de comunicação e de divulgação dos serviços da
empresa nesses mercados e angariação de novos clientes.
Este projeto visa capacitar uma empresa com mais de 40 anos de existência das
ferramentas organizacionais e de marketing para penetrar diretamente nos mercados
internacionais, através de um processo de internacionalização ativo e com base em
processos e soluções de qualidade e inovadoras.
Este projeto está alinhado com o plano estratégico da empresa, direcionado para as
áreas críticas de competitividade, com vista a expandir a presença internacional da
AHP. Com investimentos em inovação de Marketing e organizacional ao nível da
empresa.
A Findmore no âmbito do presente projeto pretende apostar e consolidar a sua
estratégia de internacionalização, através da presença em feiras/eventos e realização
de prospeções de mercado, contratar um Gestor de Mercados Internacionais, bem
como apostar no marketing e comunicação da empresa.
Promover a internacionalização da DarwinBev como forma de diversificar mercados
internacionais e potenciar o crescimento do negócio internacional, promovendo as
marcas próprias da empresa e as suas competências de criação e dinamização de
marca.
Este projeto está alinhado com o plano estratégico da CONDI, direcionado a áreas de
competitividade críticas com vista a expandir sua a presença internacional. Operação
visa reforçar a presença da CONDI nos mercados atuais e a penetração em novos
mercados estratégicos.
Projeto de internacionalização da Do It Better com a interncioanlização da empresa
para o mercado espanhol, brasileiro e Argentino. O projeto consite na participação em
feiras internacionais, ações de propeção e a divulgação da empresa nesses mercados
através da web. Inclui tambem contartações.
A SQR Portugal é uma empresa criada com o objetivo de explorar, gerir e distribuir a
aplicação SEQR para telemóveis e tablets e oferecer, com esta aplicação uma solução
de pagamento, de canal de venda online e de movimento de dinheiro fácil, segura e
rápida.
Este projecto tem como objectivo a internacionalização para os mercados PALOP Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde - da empresa Santos e Gouveis Limitada, uma
empresa cuja actividade é a venda de livros, e que detem a marca Grupo Escolar.
A Eurotrials pretende com este projeto continuar a crescer a marca a nível
internacional, através da angariação de novos clientes para desenvolvimento de
estudos clínicos. Pretende-se igualmente internacionalizar a UN de T&T e a UN de RA e
reforçar a presença no México e em novos mercados
Reforço da capacitação da Rotina Perfeita para internacionalização, com vista a
promover o aumento das exportações através do desenvolvimento e aplicação de novos
modelos empresariais e de processos de qualificação da empresa para a
internacionalização.
A Viatecla pretende dar continuidade à sua internacionalização, através da consolidação
da sua presença nas geografias onde já atua com a exploração de novos segmentos de
mercado e com a entrada em novas geografias, potenciando a sua competitividade,
visibilidade e notoriedade no mercado global.
O projeto tem como objetivo aproveitar as grandes valências dos vinhos portugueses
para capitalizar estas valências nos mercados internacionais, que pelas suas
características de consumo, permitirão à Wisdom Arcade aumentar o volume e o valor
acrescentado unitário do seu negócio online.
A BALANCE INTUITON vai iniciar a sua internacionalização, e define um projeto para
apostar no conhecimento do mercado externo e dotar-se das ferramentas essenciais ao
prosseguimento da sua estratégia, levando-a à entrada bem-sucedida nos seus
mercados-alvo e ao crescimento da empresa.
A FOCUS2COMPLY delineou um plano de ações com o intuito de criar condições para
alavancar e promover a sua imagem nos mercados internacionais. Assim, e de modo a
alcançar de forma mais célere os mercados, a F2C candidata-se ao presente aviso para
promover a atividade de internacionalização.
O projeto visa consolidar a Vertty como líder mundial no desenvolvimento de produtos
de lifestyle com foco no design, assumindo-se como uma lovebrand de carácter
cosmopolita e funcional, através de fortes campanhas de divulgação e marketing em
diversos países com maior foco no B2B.
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40%

LECIFARMA - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO, LDA.

Projeto de internacionalização da Lecifarma com o objetivo de
angariação de novos clientes e de promoção de novos produtos
disponibilizados

LISBOA-02-0752-FEDER-025956

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-025979

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MICROMIL - SISTEMAS MÉDICOS E INDUSTRIAIS,
S.A.

Intensificação da atividade internacional da Micromil

LISBOA-02-0752-FEDER-026001

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TLINE SOLUTIONS, SOCIEDADE UNIPESSOAL

Internacionalização da TLINE SOLUTIONS

LISBOA-02-0752-FEDER-026005

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ALB -ÁREA LOGÍSTICA DA BOBADELA, S.A.

Internacionalização da ALB ? Posicionar a Empresa nos mercados
internacionais

LISBOA-02-0752-FEDER-026025

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MAQUIGOMES - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE
MÁQUINAS INDUSTRIAIS UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da MAQUIGMES Lda

LISBOA-02-0752-FEDER-026278

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ASSOCIAÇÃO DE OURIVESARIA E RELOJOARIA DE
PORTUGAL

560 Jewellery: Made (and Design) in Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-026344

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
MARMORES GRANITOS E RAMOS AFINS
(ASSIMAGRA)

INTERSTONE 2017 / 2018

LISBOA-02-0752-FEDER-026350

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

STARTUP PORTUGAL - Associação Portuguesa para a Startup Portugal - Internacionalização do Ecossistema
Promoção do Empreendedorismo
Empreendedor Nacional

LISBOA-02-0752-FEDER-026392

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PORTUGAL FRESH - ASSOCIAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO DAS FRUTAS, LEGUMES E FLORES DE
PORTUGAL

Portugal Fresh 2017-2018

LISBOA-02-0752-FEDER-026396

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUES

INTERELECTRIC 2017|2018 - Programa de Internacionalização das
empresas

LISBOA-02-0752-FEDER-026477

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSOMEXICANA

Portugal Connect

LISBOA-02-0752-FEDER-026531

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

AJEPC - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS
PORTUGAL-CHINA

Projecto Conjunto de Internacionalização das PME 17/18

LISBOA-02-0752-FEDER-026537

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS FCE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

LISBOA-02-0752-FEDER-026551

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-027559

Resumo | Summary

Projeto de internacionalização que visa aumentar a visibilidade da Lecifarma como CMO
de referência nos mercados externos e deste modo, promover o crescimento da
empresa através da angariação de novos clientes e da introdução de novos produtos em
mercados já existentes.
Este projeto visa desenvolver o processo de internacionalização da Micromil, com
objetivo de intensificação das exportações e a diversificação dos mercados externos.
Para tal, pretende desenvolver várias atividades de divulgação da empresa, prospeção e
conhecimento de novos potenciais mercados.
O objetivo claro deste projeto resume-se a uma intensificação e alargamento da base
comercial da empresa, apostando em novos mercados e reforçando alguns mercados
onde já opera mas onde existe ainda uma quantidade enorme de oportunidades para
aproveitar. Queremos inovar e exportar!
O projeto de Internacionalização da Empresa tem como objetivos principais reforçar a
marca ALB, bem como promover os seus serviços com vista a conquistar novos clientes
e reforçar a sua presença junto dos clientes atuais, promovendo a qualidade do serviço
pela qual a Empresa deve ser reconhecida.
Expansão e consolidação da presença em mercados europeus (Espanha, França e
Bélgica) e africanos (Angola, Moçambique e Cabo Verde) com venda de Máquinas e
Equipamentos paras as Indústrias Alimentares.
560 Jewellery: Made (and Design) in Portugal destina-se a reforçar a capacitação
internacional das PME da ourivesaria de PortugalEste é o programa mais completo e
ambicioso de acesso ao internacional desenvolvido até à data.A intervenção prevê a
execução de 41 ações e 17 mercados.
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342.957,50

FEDER

137.183,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/07

2019/03/06

Portugal

187.018,76

FEDER

74.807,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

361.852,51

FEDER

144.741,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/18

2019/04/17

Portugal

58.950,00

FEDER

23.580,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/10

2019/03/09

Portugal

227.196,25

FEDER

90.878,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

87.425,66

FEDER

34.970,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/17

2018/12/15

Portugal

213.032,84

FEDER

85.213,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

356.610,02

FEDER

142.644,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

63.419,97

FEDER

25.367,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

94.532,93

FEDER

37.813,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

127.283,42

FEDER

50.913,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2018/08/31

Portugal

82.588,86

FEDER

31.063,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

O CLUBE PORTUGAL EXPORTADOR é composto por um plano de promoção externa a
realizar em 2017 e 2018, incluída numa estratégia dirigida a uma grande área de
intervenção que agrega um conjunto de PME que partilham o mesmo perfil exportador
abrangendo feiras e missões em diversos mercados internacionais.

106.520,93

FEDER

42.608,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

ASSOFT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOFTWARE INTERSOFT III

INTERSOFT ? Projeto de Apoio à Internacionalização promovido pela ASSOFT com fim à
capacitação do setor tecnológico para a Internacionalização através do contacto com
mercados internacionais

137.058,82

FEDER

54.823,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2018/07/31

Portugal

40%

AGAVI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
PREMIUM PRODUCTS FOR EXCLUSIVE MARKETS 2018 ? 2ND
GASTRONOMIA E VINHOS, PRODUTOS REGIONAIS E
EDITION
BIODIVERSIDADE

O projeto surge em continuidade do PREMIUM PRODUCTS FOR EXCLUSIVE MARKETS e
visa acelerar os processos de internacionalização das PME pertencentes aos setores da
Gastronomia, Produtos Regionais, Vinhos e Comércio de Portugal, através de um
conjunto de ações de presença e comunicação internacional.

45.271,92

FEDER

18.108,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

40%

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSOJAPONESA

Portugal@Nihon

A Câmara de Comércio e Indústria Luso Japonesa, com o projeto Portugal@Nihon,
pretende capacitar conjuntamente as empresas para entrar ou consolidar a sua
presença no mercado japonês, reunindo recursos, criando redes de contatos e
reduzindo custos no processo de internacionalização das empresas.

34.118,43

FEDER

13.647,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/30

2018/12/31

Portugal

40%

ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
METALÚRGICAS E ELECTROMECÂNICAS

Projecto Conjunto de Internacionalização de Empresas
Metalúrgicas Electromecânicas ? 2017/2018

O Projecto, visa reforçar a capacitação das empresas metalúrgicas e electromecânicas
para a internacionalização, o alargamento da sua base e capacidade exportadora,
através da consolidação de mercados, da prospeção de novos mercados emergentes e
alternativos e da participação em feiras estratégicas.

107.236,94

FEDER

42.894,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

OLAMOBILE PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA

Expansão da Olamobile para os mercados da Ásia-Pacífico

1.047.830,00

FEDER

419.132,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-027560

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PAPAOLIVE, LDA

Internacionalização da marca Papaolive

231.315,64

FEDER

92.526,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-027577

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ELOSPARE - MATERIAIS PARA TELECOMUNICAÇÕES,
Elospare global
UNIPESSOAL LDA

403.950,00

FEDER

161.580,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-027580

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SATURNPROGRESS - LDA

SaturnProgress Global

376.850,00

FEDER

150.740,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-027586

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GARDA, PORTUGAL, LDA.

Garda Global

473.560,00

FEDER

189.424,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-027589

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ISTO, LDA

ISTO. | Independent | Superb | Transparent | Organic

176.043,63

FEDER

70.417,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/16

2019/05/15

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

830.885,78

FEDER

332.354,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-027595

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-027598

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-027600

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

STRIYAH PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Striyah Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-027602

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TOP LEVER - CONSULTORES EMPRESARIAIS, LDA

Internacionalização Toplever

LISBOA-02-0752-FEDER-027611

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SINTRA MAGIK, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da empresa

LISBOA-02-0752-FEDER-027617

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MAGNAMATRIZ - TOURS, UNIPESSOAL LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-027618

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LOG.OSCON, LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-027619

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

S317 CONSULTING, LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-027621

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GENYEN - GROW AND PROTECT, S.A.

LISBOA-02-0752-FEDER-026575

LISBOA-02-0752-FEDER-026608

LISBOA-02-0752-FEDER-026617

LISBOA-02-0752-FEDER-027592

Clube Portugal Exportador

O projeto pretende intervir junto dos mercados e das empresas do setor dos Recursos
Minerais com o objetivo de reforçar a competitividade internacional do setor.
A Startup Portugal - Associação Para a Promoção do Empreendedorismo pretende
promover a internacionalização das startup nacionais, procurando reforçar a sua
capacidade exportadora, mas também contribuir para o reconhecimento internacional
do ecossistema empreendedor nacional.
A Portugal Fresh pretende, com este projeto, fortalecer a presença dos seus associados
e das frutas, hortícolas e flores nacionais nos mercados externos, reforçando os laços
comerciais das empresas com os seus clientes. O projeto assenta maioritariamente na
presença em feiras internacionais.
INTERELECTRIC 2017|2018 - Apoiar a internacionalização de PME através de estratégias
internacionais, estruturadas em torno de políticas de competitividade sustentadas na
diversificação de mercados, na inovação, na qualificação e no desenvolvimento de
tecnologias, de materiais e de soluções.
O projeto Portugal Connect, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria LusoMexicana, tem como objetivo reforçar o processo de internacionalização das empresas
portuguesas no mercado mexicano, principalmente nos setores tecnológicos e
agrialimentar/agroindústria.
Este projeto conjunto prevê a realização de ações de promoção internacional com o
intuito aumentar o valor das exportações no volume de negócios das empresas e,
consequentemente, o volume de negócios total das empresas envolvidas sobretudo nos
mercados da China Continental, Macau e Hong Kong.

A OLAmobile, multinacional de origem luxemburguesa com forte presença em Portugal,
pretende aprofundar o seu projeto de internacionalização para a Ásia ? Pacifico, região
da qual se espera o maior crescimento do mercado de mobile marketing advertising nos
próximos anos.
Valorizar a oferta nacional dos produtos que produz, com o consequente efeito de
arrastamento da atividade comercial ao nível da produção das empresas localizadas em
território nacional, nos produtos que adquire para posterior revenda no mercado
interno, mas especialmente para exportação.
A Elospare comercializa materiais e equipamentos para telecomunicações, consultoria
em telecomunicações, comércio de equipamentos eletrónicos e telecomunicações.A
empresa direciona a estratégia para a internacionalização nos mercados de Cabo Verde,
Moçambique e São Tomé e Príncipe.
A SaturnProgress tem como atividade a consultoria em informática, atividades de
programação e desenvolvimento na área da informática. A empresa tem o seu mapa de
investimentos direcionados para a internacionalização para os do Brasil, Canada e
Inglaterra.
Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da GARDA PORTUGAL
através da entrada nos mercados Panamá, Colômbia e México. Para tal irá apostar em
politicas de fidelização do cliente, na melhoria da qualificação dos processos
administrativos e no investimento em novas tecnologias.
ISTO. é um projeto de internacionalização de produtos de vestuário de elevada
qualidade, exclusivamente por via online, tendo como foco mercados sofisticados do
norte da Europa valorizando a produção têxtil nacional.

UNDANDY, S.A.

Undandy - Internacionalização

A Undandy é uma empresa inovadora, inserida no setor do calçado que procura levar
sapatos 100%personalizados e 100%portugueses a todo o mundo,sendo uma empresa
de comércio online assente num modelo direct to costumer,eliminando intermediários.
Pretende com o projeto dinamizar a sua atuação interna.

40%

LEMON IBÉRIA, LDA

Expansão da atividade através do reforço da capacitação e
qualificação da empresa para a internacionalização

O projeto decorre de uma aposta em domínios imateriais de competitividade, dando
corpo à sustentabilidade de uma estratégia de desenvolvimento competitivo e de
crescimento no mercado global, apoiada na qualificação, na capacitação comercial e no
conhecimento e internacionalização da LEMON.

226.500,00

FEDER

90.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

40%

LNTD - LISBON NEARSHORE, LDA

LISBON NEARSHORE GOTOMARKET2020

O projeto aqui apresentado tem como objetivo fundamental a implementação de uma
estratégia de internacionalização dos serviços da LNTD, Lisbon Nearshore, Lda nos
mercados internacionais, Alemão, Holandês, Inglês e Francês.

272.140,00

FEDER

108.856,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

738.328,22

FEDER

295.331,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/30

2019/05/29

Portugal

100.873,41

FEDER

40.349,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/25

2019/05/24

Portugal

140.005,00

FEDER

56.002,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

176.506,25

FEDER

70.602,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/30

2019/09/29

Portugal

205.155,00

FEDER

82.062,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/15

2019/02/28

Portugal

105.895,00

FEDER

42.358,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

236.405,30

FEDER

94.562,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/16

2019/05/15

Portugal

40%

O presente projeto promovido pela Striyah Portugal tem como objetivo principal o
reforço da internacionalização, através da integração em novos mercados externos com
grande potencial para o seu crescimento, tendo-se definido, para 2020, a obtenção de
uma intensidade de exportação de 81,15%.
A Toplever é uma de consultoria de gestão, que pretende desenvolver a sua vertente
internacional, através da aposta num conjunto de estratégias que lhe permitam
alcançar novos mercados e clientes.
Com a implementação do presente projeto de investimento a empresa promotora visa
proceder à captação de novos clientes interncionais, oriundos dos mercados nos quais a
empresa já atua e oriundos de novos mercados internacionais.

A Tuk On Me é uma empresa de animação turística que realiza circuitos pré-definidos
na cidade de Lisboa emveículos elétricos denominados tuk tuk.O projeto Tuk On Me
Tuk On Me Internacional
Internacional tem como objetivo a internacionalização da empresa, através da captação
diretade clientes em mercados externos.
log INTERNATIONAL - Especialização em Desenvolvimento WordPress e Segmentação
LOG INTERNATIONAL - WORDPRESS EXPERTS FOR BIG COMPANIES
por mercados-alvo da log
O projeto visa reforçar a capacidade empresarial da S317 Consulting para a
Reforço da capacidade empresarial para a internacionalização da
internacionalização em países da América Central e do Sul, no âmbito de serviços de
S317 Consulting e desenvolvimento de modelos de valorização do
consultoria nos sectores da Energia e Eficiência Energética, e desenvolvimento de
impacto ambiental na América Latina
modelos de valorização do impacto ambiental.
Genyeninternational

Através do presente projeto a Genyen tem um objetivo claro ? impulsionar a sua
atividade através da comercialização de produtos em mercados externos específicos,
contribuindo para a valorização da oferta nacional nas vendas no mercado externo.
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Reforço das exportações de arte de artistas nacionais no estrangeiro, através da
participação em feiras internacionais. A participação em feiras internacionais permite
Expansão da Galeria Filomena Soares no mercado externo
comercializar obras de arte de artistas de renome internacional e também de ganhar
curriculum para evoluir para feiras exclusivas.
O projeto visa promover a marca e o portfolio da Italtempo, potenciando o crescimento
Reforço do posicionamento da marca nos mercados internacionais das exportações. A Italtempo é uma PME especializada na fabricação e comercialização
em que já actua e entrada em novos mercados;
de artigos de moda e alta-costura, desenvolvidos sobre matérias-primas em que a
cortiça nacional é o dominador comum.

LISBOA-02-0752-FEDER-027627

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-027628

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ITALTEMPO - BRINDES LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-027629

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

WWS - WINE WITH SPIRIT, S.A.

LISBOA-02-0752-FEDER-027630

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

4TUNE ENGINEERING, LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO 2017-19

LISBOA-02-0752-FEDER-027632

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PRINTING LOVERS, LDA

PRINTING LOVERS GLOBAL

LISBOA-02-0752-FEDER-027633

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PAVIANA - CONSTRUÇÕES LDA

Internacionalização Paviana Construtores

LISBOA-02-0752-FEDER-027634

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CLÍNICA MEIHUA - MEDICINA TRADICIONAL
CHINESA UNIPESSOAL, LDA

A Meihua no Turismo da Saúde e Bem Estar

LISBOA-02-0752-FEDER-027636

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

Privado

World, this is UTIL

LISBOA-02-0752-FEDER-027645

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

HYPERCHARGE, LDA

Hyperbid

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-027653

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TRIX - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, LIMITADA

Trix 3D

LISBOA-02-0752-FEDER-027659

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

UNIPARTNER IT SERVICES, S.A.

Internacionalizar para crescer

LISBOA-02-0752-FEDER-027660

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

The Shoreditch Company, lda

SHOREDITCH, empresa inserida no setor da moda íntima que
realiza a produção e comercialização de lingerie através da marca
LOLA WANTS.

LISBOA-02-0752-FEDER-027667

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CASA ERMELINDA FREITAS - VINHOS LDA

Intensificar a internacionalização da Casa Ermelinda Freitas.

LISBOA-02-0752-FEDER-027669

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

BLUE DIMENSION, LDA

Serviços de Tradução em Localização de Software em Português
(Made in Portugal)

LISBOA-02-0752-FEDER-027670

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PARALLEL CONCEPT - LDA

Projeto de internacionalização da empresa

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-027678

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-027681

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-027683

LISBOA-02-0752-FEDER-027650

40%

FILOMENA SOARES & SANTOS LDA

40%

LARGUS PHARMA, LDA

Resumo | Summary

WWS_ Lyfetaste Internacionalização

LARGUS PHARMA GLOBAL

País |
Country

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

276.300,00

FEDER

110.520,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

356.320,00

FEDER

142.528,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

624.322,00

FEDER

249.728,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

281.840,00

FEDER

112.736,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

262.404,00

FEDER

104.961,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/11

2019/05/10

Portugal

194.102,50

FEDER

77.641,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

98.396,25

FEDER

39.358,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/16

2019/05/15

Portugal

164.259,37

FEDER

65.703,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

455.940,00

FEDER

182.376,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

142.032,50

FEDER

56.813,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/10

2019/08/09

Portugal

651.505,00

FEDER

260.602,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

353.280,00

FEDER

141.312,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

387.206,56

FEDER

154.882,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/15

2019/05/14

Portugal

A BLUE DIMENSION pretende especializar-se no mercado-nicho dos serviços de
tradução em localização de software em português. A promoção internacional será
efetuada sob a marca BLUE e o Slogan ?TRADUZIR PARA PORTUGUÊS EM PORTUGAL

161.225,00

FEDER

64.490,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Com a implementação do presente projeto de investimento a empresa promotora visa
proceder à captação de novos clientes interncionais, oriundos dos mercados nos quais a
empresa já atua e oriundos de novos mercados internacionais.

93.805,00

FEDER

37.522,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

788.705,00

FEDER

315.482,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

818.940,00

FEDER

327.576,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

332.000,00

FEDER

132.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

439.800,00

FEDER

175.920,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

90.007,50

FEDER

36.003,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/25

2019/07/24

Portugal

216.264,01

FEDER

86.505,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

327.341,18

FEDER

130.936,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

159.230,00

FEDER

63.692,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

200.240,00

FEDER

80.096,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

189.870,31

FEDER

75.948,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/15

2019/05/14

Portugal

261.375,00

FEDER

104.550,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

268.340,00

FEDER

107.336,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

89.253,50

FEDER

35.701,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/30

2019/06/29

Portugal

444.735,00

FEDER

177.894,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

55.000,00

FEDER

22.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/15

2019/05/14

Portugal

440.880,63

FEDER

176.352,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

408.129,35

FEDER

163.251,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/11

2019/05/01

Portugal

755.800,00

FEDER

302.320,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

O objetivo do projeto é o reforço da capacitação da empresa para a internacionalização,
através do aumento ou melhoria dos seus recursos físicos, tecnológicos e humanos,
com o propósito final de incrementar o volume de negócios internacional da empresa.
O projeto da 4Tune Engineering, Lda consite num conjunto estruturado de ações de
promoção internacional dos produtos e serviços e prospeção e contacto com os
mercados estratégicos definidos que lhe permite ambicionar ser, em 2021, uma das
empresas líderes mundiais na sua área de atuação.
O atual projeto de investimento pretende destacar internacionalmente a excelência dos
seus produtos/serviços, procurando atribuir-lhes alcance global através da abordagem a
diversas geografias: Espanha, França, Bélgica e Marrocos.
A Paviana atualmente possui presença no mercado nacional. Prevê assim dar início ao
seu processo de internacionalização, através de um plano de investimentos com
duração de 24 meses, que visa a aquisição de ferramentas para a promoção dos seus
serviços, prospeção e captação de clientes e parceiros.
O projeto Meihua pretende ir de encontro à enorme oportunidade do Turismo da Saúde
e Bem Estar em Portugal, oferecendo junto dos mercados emissores de maior potencial,
pacotes de tratamentos baseados na Medicina Chinesa integrados com serviços de
alojamento e atividades de outdoor e lazer.
Pelo desenvolvimento do presente projeto, o empreendedor Manuel Amaral Netto tem
um objetivo claro ? implementar a UTIL enquanto marca de objetos de design de
referência nos mercados externos, adotando uma abordagem inovadora de
internacionalização.
A Hypercharge, Lda., pretende iniciar o processo de Internacionalização, com vista a
implementar nos mercados internacionais a sua inovadora plataforma Hyperbid que
visa reduzir custos, aumentar a transparência e eficiência dos processos de compra e
venda de viaturas profissionais usadas.
O atual projeto de investimento pretende destacar internacionalmente a excelência da
prestação de serviços da LARGUS PHARMA, nomeadamente pela comercialização de
medicamentos, procurando atribuir-lhes alcance global através da abordagem a
diversas geografias: Indonésia, Timor-Leste, Turquia e Irão.
Desenvolver um departamento vocacionado para operar no mercado internacional,
com foco na co-produção e prestação de serviços em animação, dando um maior
destaque à animação 3D, desta forma dando continuidade e fortalecendo o processo de
internacionalização da empresa.
O projeto ?Internacionalizar para Crescer? tem como objetivo reforçar a vocação
internacional da Unipartner, de forma a garantir o crescimento futuro da empresa pela
conquista de mercados e clientes qualificados.
A SHOREDITCH atua no setor da moda íntima através da marca LOLA WANTS,
realizando a produção e comercialização de lingerie, apostando na qualidade, design e
diversidade dos artigos.A oferta consiste em cinco linhas: Casual, Noivas, Pré-mamã,
Encarnada e Praia.
Intensificar a internacionalização da Casa Ermelinda Freitas nos seguintes domínios:
Melhorar o conhecimento de mercados externos alvo; Desenvolver e promover marcas
internacionalmente; Captar novos Clientes em mercados internacionais; Obter a
Certificação específica para mercados internacionais.

2015 MC, LDA

40%

IMOBIMACUS - SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS S.A.

TURIM HOTELS 2020

Plano de marketing internacional e novo departamento de marketing

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

FASTFLOOR - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS
INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, LDA

FAST FLOOR - LATIN

LISBOA-02-0752-FEDER-027684

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

AGITARIDEIAS-ENERGÉTICAS, LDA

Crescer no Mercado Externo, Internacionalizar

LISBOA-02-0752-FEDER-027689

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

VIÚVA LAMEGO - CERÂMICAS DE SINTRA, LDA

Internacionalização Viúva Lamego

LISBOA-02-0752-FEDER-027691

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CARROT, CONSULTORIA, SOFTWARE E SISTEMAS DE
Internacionalização da Carrot Incentives
INFORMAÇÃO, LDA

LISBOA-02-0752-FEDER-027696

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GLOBALNAVY - TINTAS E REVESTIMENTOS LDA

Internacionalização Globalnavy

LISBOA-02-0752-FEDER-027705

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MAX ONE - MATERIAL DE ESCRITÓRIO LDA

Potenciar as competências e esforço de Internacionalização

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA

Plano de Internacionalização para consolidação da atividade
Internacional da Beltrão Coelho

LISBOA-02-0752-FEDER-027708

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027710

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027711

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027713

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027716

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027720

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027722

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

DERMIS - PRODUTOS DE SAÚDE S.A.

Internacionalização DERMIS

LISBOA-02-0752-FEDER-027723

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

WORLDADRENALINE LDA

TALKTALK - Internacionalização da APP revolucionária para o
turismo 4.0

O atual projeto de investimento pretende destacar internacionalmente a excelência da
prestação de serviços de pavimentação industrial e decorativa da FASTFLOOR,
procurando atribuir-lhes alcance global através da abordagem a diversas geografias:
Chile, México, Perú, Colômbia e Brasil.
A AGITAR IDEIAS ENERGETICAS possui 1 Unidade Estratégica de negócio que consiste
num alojamento local de apartamentos na zona histórica de Lisboa com a designação
comercial de Castle inn Lisboa. O objectivo do presente Projecto é o de aumentar a
facturação desta unidade nos mercados externos.
O presente projeto visa dotar a empresa Viúva Lamego das ferramentas necessárias
para a internacionalização desta marca de renome, colocando-a no segmento de
mercado de produtos de luxo.
O projeto visa a internacionalização da oferta da Carrot por duas vias:1.Reforço da
presença no mercado da Alemanha;2.Penetração nos mercados do Médio Oriente,
América do Sul e noutros mercados Europeus, com especial foco na Suíça e Áustria.
A Globalnavy - Tintas e Revestimentos, Lda. (GN), ambiciona com este projeto
promover a internacionalização da empresa e respetivos produtos, através da
implementação de novas estratégias de marketing e organizacionais, de forma a
aumentar o seu grau de diferenciação e quota de mercado.
Potenciar as competências da empresa e esforço de aumento da penetração nos
mercados externos.
O projeto tem em vista a divulgação e promoção da Beltrão Coelho e das suas soluções
nos mercados internacionais, compreendendo investimento em diversas ações de
promoção.Assim, será possível consolidar a atividade internacional da empresa e elevar
o seu reconhecimento pelo trabalho realizado.

A Geratriz desenvolveu soluções para a gestão de Energia, Agua e Gás bem como
antecipar a necessidade de intervenções corretivas em espaços não residenciais. Com
GERATRIZ, LDA
Internacionalização da gestão energética não residencial
este projeto o processo de internacionalização e globalização da solução poderá ser
feito de forma mais expedita.
Potenciar as competências da empresa e esforço de aumento da penetração nos
ALTOINFOR - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, S.A.
Potenciar as competências e esforço de Internacionalização
mercados internacionais.
AAntiflop pretende reforçar a sua equipa comercial e aumentar a actividade de
ANTI FLOP - VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, UNIPESSOAL
Prospecção de Clientes, reestruturar a sua organização, aumentar a sua Comunicação
Internacionalizar para Crescer e Rentabilizar
LDA
nos Mercados Internacionais e desta maneira incrementar as suas vendas nos Nichos de
Mercado selecionados
O projeto visa potenciar a notoriedade do Grupo José Avillez,designado a partir de agora
por GJA,nos mercados externos face à referência que o Chef José Avillez possui, todas
GRUPO JOSÉ AVILLEZ, S.A.
Internacionalização do GJA
as ações definidas visam expandir a sua marca,alargando a atuação a novos mercados
bem como atraindo turistas internacionais.
Com o projeto de internacionalização, a Tastingnote pretende intensificar a presença
nos mercados internacionais que em está presente, bem como alcançar novos
TASTINGNOTE UNIPESSOAL LDA
Expansão e diversificação da presença internacional da Tastingnote
mercados diversificando a sua presença internacional e promovendo e divulgando a
empresa de modo a criar novas oportunidades de negócio.
Internacionalização da Create IT

Data Fim |
Finish Date

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

40%

CREATE IT, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA

Data Início |
Start Date

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Expansão da atividade internacional da UppOut, através da
realização de atividades de promoção e comerciais com vários
mercados internacionais para a oferta de uma nova solução
tecnológica própria par

40%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

397.734,00

PUT ON BRAND GLOBAL

LISBOA-02-0752-FEDER-027706

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FEDER

MODIFUSÃO-MODA INTERNACIONAL LDA

40%

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

994.335,00

O projeto da Modifusão pretende destacar internacionalmente a excelência do design,
qualidade e perfeição dos produtos por si comercializados: têxtil promocional, vestuário
de trabalho, malha para Homem, Senhora e Criança, nos mercados de Espanha, França,
Alemanha, Polónia, Colômbia e Bolívia.
Projeto de internacionalização com várias ações para mercados evoluídos altamente
competitivos, do inovador produto App PowerUpp, uma aplicação mobile de rede social
profissional B2C, com muito interesse para o segmento B2B, uma nova área de negócio
para a 2015 MC, Lda. (conhecida como UppOut).

LISBOA-02-0752-FEDER-027672

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Programa Internacionalização da Create IT destina-se a promover a solução de gestão
de CSP da Create IT para os mercados da Holanda, Alemanha, Dinamarca e Finlândia.
A DERMIS S.A. pretende internacionalizar-se, criando novos acordos de parcerias em
novos mercados na EU, através de investimentos ao nível do marketing internacional,
aumentando a carteira de clientes e criando uma rede integrada de vendas
especializadas.
O projeto visa difundir à escala global a aplicação revolucionária que une proximity,
GEOFENCING, TTS e CMS colocando esta aposta em tecnologia de ponta aplicando-a ao
turismo 4.0, saúde e divulgação de património natural e cultural em simultâneo com o
fomento de sociedades acessíveis e inclusivas.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

LISBOA-02-0752-FEDER-027724

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-027726

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027729

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027732

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027736

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027737

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027740

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027742

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027746

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027748

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0752-FEDER-027753

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-027756

40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

O projeto visa a internacionalização da oferta da Ferexcel por duas vias:1.Reforço da
presença nos mercados de Angola e Moçambique;2.Penetração nos mercados de
Potenciação da presença internacional da Ferexcel
Espanha e França e nos mercados de língua oficial espanhola (designadamente América
Latina - Chile e Colômbia) e língua oficial francesa.
Projeto dinamizador da atividade internacional da FSD BlueCape, por meio do reforço
Potenciação da Internacionalização da FSD BlueCape, com
dos fatores de competitividade associados à internacionalização, nomeadamente
FSD BLUE CAPE, LDA
diversificação de mercados geográficos, setores e clientes.
reforço da estrutura comercial, visitas de prospeção, participação em feiras
internacionais e elementos de marketing online e offline.
O presente projeto tem como objetivo iniciar uma abordagem mais consistente aos
mercados internacionais potenciais, apresentando os nossos serviços e aproximandoDIGITAL DECOR, LDA
Digital Decor - Brand Building
nos dos clientes. Iremos realizar viagens de prospeção e estar presentes numa feira de
grande relevo internacional.
CHOCONASA - We make the world sweeter, para tanto recorremos intensamente ás
novas tecnologias (INBOUND) aproveitando a oferta nacional alimentar de elevada
CHOCONASA-COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES LDA CHOCONASA - We make the world sweeter
qualidade distribuindo e dando a conhecer nos quatro cantos do mundo o génio
alimentar de Portugal.
O presente projeto permite o reforço da qualidade da presença da ITR nos mercados
ITR - INTERNATIONAL THERMAL REFRACTORIES,
internacionais, através da realização de ações de internacionalização sustentáveis e
WW-ITR : Worldwide ITR
UNIPESSOAL LDA
consistentes com a estratégia de crescimento, contribuindo para a melhoria da imagem
e da notoriedade da ITR nos mercados externos.
A Space quer aumentar as vendas através da conquista de novas marcas, em novos
Nichos do Mercado Externo necessitando para tal do reforço da sua equipa de
SPACE INVERTERS - DESIGN E ARQUITECTURA LDA Reforçar a Presença nas Marcas
colaboradores, de incrementar acções de prospecção e captação de Clientes e de
efectuar um processo de reestruturação organizacional interna
A Albatroz pretende realizar um conjunto de investimentos que permitam expandir o
ALBATROZ - ENGENHARIA, INVESTIGAÇÃO,
número de mercados internacionais onde atua, bem com aumentar o seu volume de
Expansão Internacional 2017/2019
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO S.A.
negócios internacional, nomeadamente no Reino Unido e Espanha, uma vez que já
exporta atualmente serviços para França.
A empresa Strong Intuition, constituída em 2017 tem como objetivo a consultoria e
intermediação de obras de arte, com especial foco nos novos talentos do nosso país e
STRONGINTUITION - LDA
StrongARTIntuition - Uma nova metodologia no mercado das artes
ajudar na sua projecção a nível mundial.O presente projeto tem como objetivo à
internacionalização da empresa para os mercados alvo.
O projeto decorre de uma aposta em domínios imateriais de competitividade, dando
CELLWATER-PRODUTOS QUIMICOS PARA A
CELLWATER 2017-2019: Plano Estratégico de Qualificação,
corpo à sustentabilidade de uma estratégia de desenvolvimento competitivo e de
INDÚSTRIA, UNIPESSOAL LDA
Capacitação e Internacionalização
crescimento no mercado global, apoiada na qualificação, na capacitação comercial e no
conhecimento e internacionalização da CELLWATER.
A OCubo Criativo ? Atividades Artísticas e Literárias, Lda, pretende com esta
OCUBO CRIATIVO - ACTIVIDADES ARTÍSTICAS E
candidatura promover a internacionalização da empresa para novos mercados, de
Ocubo - Internacionalização
LITERÁRIAS LDA
forma a conseguir obter maior notoriedade e visibilidade da sua área/prestação de
serviços, o vídeo-mapping e a projeção interativa.
A HCLB pretende promover a sua marca ?Horse Therapy Services ? internacionalmente
e aumentar a exportação de serviços de alta intensidade tecnológica e de
HCLB - LDA
Horse Therapy Services nas Competições Internacionais
conhecimento. A associação ao Turismo Equestre e a inserção da HCLB em cadeias de
valor internacionais são também objetivos do projeto.
FEREXCEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

40%

SDHCS - SIMPOSIUM DIGITAL HEALTHCARE,
UNIPESSOAL LDA

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TIAGO SOUTELO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

Box 2.0

LISBOA-02-0752-FEDER-027759

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SOUSA, SILVA & LAVOS - VIAGENS E TURISMO LDA

Portugal Happens

LISBOA-02-0752-FEDER-027761

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

RITA RIVOTTI, UNIPESSOAL LDA

Início da Estratégia de Internacionalização da RIVOTTI

LISBOA-02-0752-FEDER-027767

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

UNBABEL, UNIPESSOAL LDA

Unbabel 2017-2019: Plano de Internacionalização

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0752-FEDER-027769

LISBOA-02-0752-FEDER-027755

LISBOA-02-0752-FEDER-027768

Resumo | Summary

Projecto de Internacionalização da Simposium

A Tiago Soutelo, Lda. iniciou a sua actividade em Fevereiro de 2014, tendo como
principal atividade a comercialização de produtos para um target médio alto/alto, em
canais online. Com este projeto Box 2.0 a empresa, pretende tornar-se mais
competitiva na internacionalização dos seus produtos.
O projeto Portugal Happens visa a internacionalização de experiências turísticas
realizadas em território português junto dos mercados-alvo identificados, promovendo
o património nacional e a dinamização deste tipo de experiências nas diversas regiões
do país.
O ateliê de Branding&Packaging Rita Rivotti cria o blend perfeito entre uma imagem
atrativa e uma história envolvente através de um conceito forte que revela a unicidade
de cada vinho. Este projeto visa redimensionar e consolidar a sua presença nos mais
dinâmicos e exigentes mercados internacionais.
O projeto consiste num plano estruturado de afirmação da Unbabel como player de
referência internacional em soluções de suporte ao processo de tradução, elevando a
sua visibilidade através de feiras/conferências, ações de prospeção, presença online e
novas abordagens na exploração do mercado.
A estratégia subjacente a este projeto objetiva reforçar a presença nos mercados onde
a VALEDEAL já atua e conquistar clientes em novos países, preferencialmente em
segmentos mais exigentes e de maior valor acrescentado, daí a premência de
intensificar a capacitação para o mercado internacional

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

912.950,00

FEDER

365.180,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

170.547,50

FEDER

68.219,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

221.466,66

FEDER

88.586,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

186.840,00

FEDER

74.736,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

185.705,00

FEDER

74.282,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

252.305,00

FEDER

100.922,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

127.575,00

FEDER

51.030,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

834.402,50

FEDER

333.761,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/11

2019/05/10

Portugal

158.603,80

FEDER

63.441,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

205.950,00

FEDER

82.380,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

396.103,75

FEDER

158.441,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

373.733,39

FEDER

149.493,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

109.508,06

FEDER

43.803,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/15

2019/05/13

Portugal

216.547,94

FEDER

86.619,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/11

2019/05/10

Portugal

103.175,00

FEDER

41.270,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

491.826,56

FEDER

196.730,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

360.542,19

FEDER

144.216,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/15

2019/05/14

Portugal

127.440,00

FEDER

50.976,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

722.205,00

FEDER

288.882,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

465.205,00

FEDER

186.082,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

40%

VALEDEAL, LDA

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PUKA TUKA - MODA E ACESSÓRIOS DE CRIANÇA,
UNIPESSOAL, LDA

AFFORDABLE LUXURY FOR KIDS ? Going Global

LISBOA-02-0752-FEDER-027770

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

COMON, S.A.

Interncionalização da metodologia empática da comOn

LISBOA-02-0752-FEDER-027771

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TRAVEL STORE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIAGENS, S.A.

TravelStore - Novos Voos

LISBOA-02-0752-FEDER-027772

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ARCHSUITS, LDA

ARCHSUITS - confeção à medida de fatos de homem, camisas e
gravatas com uma qualidade ímpar ao nível dos tecidos, design e
fitting

A ARCHSUITS é uma empresa inserida no setor da moda que atua no mercado com a
marca CUTTER, realizando a confeção à medida de fatos-de-homem, camisas e gravatas
com uma qualidade ímpar ao nível dos tecidos, design e fitting.A conveniência da
compra e a relação qualidade/preço são o sucesso da marca

124.685,00

FEDER

49.874,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-027779

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

OAKMARK SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

OakMark ? Entrada nos mercados internacionais

O presente projeto pretende a digitalização dos conteúdos disponibilizados por Paulo de
Vilhena, de forma a serem promovidos internacionalmente num conjunto de mercadosalvo, onde irá contribuir para acelarar os resultados dos seus clientes.

292.520,00

FEDER

117.008,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/11

2019/05/10

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-027785

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

INVENTA INTERNATIONAL S.A.

542.360,00

FEDER

216.944,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-027792

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LOGOPIN, COMERCIO E SERVIÇOS DE BRINDES, LDA LOGOPIN - Internacionalização

437.440,00

FEDER

174.976,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-027794

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

BROWSER - SERVIÇOS INTERNET S.A.

Internacionalização da actividade

254.249,47

FEDER

101.699,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-027796

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

FAPAJAL PAPERMAKING, S.A.

Fapajal Internacionalização

481.106,26

FEDER

192.442,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/13

2019/05/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-031557

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TENENTE & ELOSEGUI - DESENVOLVIMENTO E
PRODUÇÃO, LDA

3D INTERNACIONALIZAÇÃO

157.540,00

FEDER

63.016,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-032803

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ACINET - SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO LDA

Projeto de Internacionalização da ACINET

329.385,00

FEDER

131.754,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/07

2019/06/06

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-032821

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PÊBÊ - PROMOÇÕES PUBLICITÁRIAS LDA

PÊBÊ GLOBAL

695.450,00

FEDER

278.180,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-032859

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MERIDIANTARGET, UNIPESSOAL LDA

MERIDIAN TO INTERNATIONAL MARKET TARGETS

722.936,00

FEDER

289.174,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/11

2019/06/10

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

163.912,82

FEDER

65.565,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-032884

40%

JOB DONE, UNIPESSOAL LDA

Valedeal 2020

A SIMPOSIUM, que visa ser reconhecida como uma empresa capaz de desenvolver e
implementar soluções tecnológicas relevantes para pacientes, profissionais e
instituições de saúde, visa internacionalizar o seu negócio, orientando-se para países da
CPLP onde a sua oferta é mais facilmente replicável.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Inventa Global

Promoção da Estratégia de Internacionalização da JOB DONE

Com produto de design sofisticado e alinhado com o movimento slow-fashion,a
Pukatuka vai apostar na internacionalização de vestuário, calçado e acessórios para
bebé e criança. A nova gama no segmento Affordable luxury,e investimento em
prospeção,web,TIC, RHQ?duplicará o seu VN e atingirá VNI de 37%.
A comOn apresenta-se como um centro internacional de conhecimento sobre
Marketing Digital que assume a sua expressão em projetos de Marketing, Comunicação,
Formação, Estudo e Criação de conhecimento que são comercializados a clientes
Nacionais e Internacionais.
O presente projeto visa a internacionalização da empresa, com um reforço do
investimento nos mercados externos que permita aumentar o seu volume de negócios
internacional.

Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da INVENTA através da
entrada nos mercados EUA, Grécia, França, Escócia e México.Para tal irá apostar na
melhoria da qualificação dos processos administrativos e no conhecimento dos
mercados externos.
A LOGOPIN tem como objectivo conceber e comercializar produtos de alta qualidade
com design personalizado a preço acessível, garantindo sofisticação a produtos de
merchandising e prazos de entrega adequados às necessidades do cliente, através de
portfólio de produtos com qualidade diferenciadora.
Este projecto visa criar condições para a Browser ter uma actividade sustentada e
crescente em mercados internacionais com enfoque na comercialização das soluções
BIP Flow e Registo de Correspondência, desenvolvidas por si no âmbito de projetos
internos de IDT, e de outras que desenvolva no futuro.
Aumento da competitividade da FAPAJAL pela aposta na internacionalização por via do
aumento e diversificação das exportações para novos mercados e angariação de novos
clientes através de uma abordagem inovadora de produto, abertura de novos canais e
plano de marketing internacional digital e offline
O objetivo do projeto é a capacitação da empresa para a internacionalização, através do
aumento ou melhoria dos seus recursos físicos, tecnológicos e humanos, com o
propósito final de incrementar o volume de negócios internacional da empresa.
A ACINET pretende com o projeto apostar e a reforçar o seu posicionamento nos
mercados e segmentos-alvo, alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
internacional, nos mercados onde atua e na conquista de novos mercados, reforçando o
seu posicionamento competitivo e sua quota de mercado.
A PÊBÊ pretende qualificar-se rumo à internacionalização, procurando reforçar a sua
atuação em Espanha e Cabo-Verde, e explorar novos mercados promissores: EUA,
Dubai, Moçambique, Colômbia e México, com a sua oferta ampla, complementar e
personalizada, que responde às necessidades dos seus clientes.
O Reforço da capacitação empresarial DA MERIDIANTARGET, ainda em fase de start up,
para a internacionalização, com vista a promover o aumento das exportações através
do desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais e de processos de
qualificação das PME para a internacionalização.
A GET THE JOB é a única empresa de marketing de recrutamento em PT,oferecendo
soluções q valorizam o storytelling do cliente,conciliando a tecnologia com a
criatividade da equipa. A Empresa promoverá a sua presença internacional,divulgando
os serviços/produtos através de vários meios de comunicação.
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Nova etapa no processo de internacionalização com reforço da quota em mercados
internacionais diversificados através da aposta em estratégias inovadoras de Maketing,
inovação organizacional e presença nos principais certames internacionais, visando o
aumento do volume de negócios e das exportações.

995.138,56

FEDER

398.055,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

226.625,00

FEDER

90.650,00

441.905,00

FEDER

209.292,15

Nome da Operação | Operation Name

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

176.762,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

FEDER

83.716,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

251.125,00

FEDER

100.450,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

1.189.350,00

FEDER

475.740,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/17

2019/06/16

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2018/02/01

2020/01/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2015/12/31

Portugal

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/04/26

2017/01/31

Portugal

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

2015/04/30

2017/04/29

Portugal

2015/05/04

2017/10/30

Portugal

2015/05/11

2017/11/10

Portugal

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

2015/05/19

2017/05/18

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/05/23

2017/11/22

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/12/01

2018/05/31

Portugal

2015/06/01

2016/01/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/15

2018/02/14

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/12/06

2017/11/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

2015/10/21

2016/10/20

Portugal

2015/10/09

2016/10/08

Portugal

2015/12/16

2016/12/02

Portugal

2015/10/11

2016/10/10

Portugal

2015/10/14

2016/10/13

Portugal

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

2015/09/30

2016/09/29

Portugal

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

2015/10/16

2016/11/30

Portugal

2015/09/30

2016/09/22

Portugal

2015/10/13

2016/10/12

Portugal

2015/10/14

2016/10/13

Portugal

2015/09/29

2016/09/28

Portugal

2015/10/13

2016/10/12

Portugal

2015/10/13

2016/10/12

Portugal

2015/10/15

2016/10/14

Portugal

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

2015/10/01

2016/09/30

Portugal

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

2015/10/20

2016/10/19

Portugal

2015/10/20

2016/10/19

Portugal

2015/10/23

2016/10/22

Portugal

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

LISBOA-02-0752-FEDER-032895

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752-FEDER-032918

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TAGUSCRUISES, LDA

Taguscruises

LISBOA-02-0752-FEDER-032924

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

STREAM PLAN, LDA

Portugal, o novo destino desportivo internacional

LISBOA-02-0752-FEDER-032943

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MIGUEL SARAIVA & ASSOCIADOS - ARQUITECTURA E
Internacionalização da S+A
URBANISMO S.A.

LISBOA-02-0752-FEDER-032944

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GROWING APPROACH, LDA

Nave16 - Internacionalização

LISBOA-02-0752-FEDER-032954

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ALMA & VALOR - LDA

ISWARI :: Expansão Internacional

LISBOA-02-0752-FEDER-032959

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MANUEL GONZALEZ MARTINEZ & FILHOS S.A.

Extensão de mercado externo

Expansão das vendas internacionais da empresa em oito mercados (3 na EU e 8
extracomunitários), dos quais apenas Espanha e Angola são trabalhados atualmente

224.145,00

FEDER

89.658,00

LISBOA-02-0853-FEDER-000271

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

LOUDNESS FILMS - CENTRO DE PÓS PRODUÇÃO,
LDA

Sistema ATMOS - Daily Rushes - Master Deliveries

--

247.490,48

FEDER

173.243,34

LISBOA-02-0853-FEDER-000305

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

LEHMUS, LDA

Fernando A.Lemos Nova Unidade Produtiva

--

805.052,68

FEDER

563.536,88

LISBOA-02-0853-FEDER-000379

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

APAMETAL-APARELHAGEM METALICA LDA

APAMETAL - CTP Automatic

--

5.047.315,00

FEDER

1.888.214,49

LISBOA-02-0853-FEDER-000621

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

OPTIMAL STRUCTURAL SOLUTIONS, LDA

Criação de Centro de desenvolvimento e produção

--

757.766,87

FEDER

454.660,12

LISBOA-02-0853-FEDER-000659

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

U.M.M. - UNIÃO METALO MECÂNICA, S.A.

UMM 2020

--

449.100,00

FEDER

269.460,00

LISBOA-02-0853-FEDER-000882

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

A. MILNE CARMO S.A.

Plano de Desenvolvimento das capacidades estratégicas e de
gestão competitiva da A. Milne Carmo

--

191.387,27

FEDER

86.124,27

LISBOA-02-0853-FEDER-000897

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

BEL 2000, S.A.

Certificação ISO 9001 e 22000 e modernização das TIC

--

126.475,41

FEDER

56.913,93

LISBOA-02-0853-FEDER-000919

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

QUANTINFOR - CONSULTORIA INFORMÁTICA LDA

--

98.985,16

FEDER

44.543,32

LISBOA-02-0853-FEDER-001027

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

EMBRACE AUTUMN REBOBINAGENS E
MECATRÓNICA LDA

Qualificação da empresa Quantinfor para aumento da sua
competitividade
Soluções diferenciadoras na áres das rebobinagens de motores,
reparações elétricas e serviços de engenharia

--

121.295,34

FEDER

54.582,90

LISBOA-02-0853-FEDER-001211

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

FROTCOM INTERNATIONAL, LDA

Escalabilidade de operações para garantir crescimento

--

103.150,00

FEDER

46.417,50

LISBOA-02-0853-FEDER-001314

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

HIGH SKILLS - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA

Projeto de Qualificação - HIGH SKILLS

--

87.444,26

FEDER

39.349,92

LISBOA-02-0853-FEDER-001380

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

HELDER & MARTINS LDA

Projeto de Qualificação - HELDER & MARTINS

--

41.650,00

FEDER

18.742,50

LISBOA-02-0853-FEDER-001440

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

GM POLYMER S.A.

Qualificação da GM Polymer

--

330.784,90

FEDER

148.853,21

LISBOA-02-0853-FEDER-001833

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

KYW INTEGRATED SECURITY, LDA

C3@PALOPs

--

263.205,00

FEDER

118.442,25

LISBOA-02-0853-FEDER-001844

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

SFERAMED - MEDICAL SUPPLIER LDA

Projeto de Qualificação da SFERAMED

--

199.745,00

FEDER

89.885,25

LISBOA-02-0853-FEDER-001856

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

SEVERAL WAYS ENGENHARIA DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO LDA

Several Ways Qual

--

117.000,00

FEDER

52.650,00

LISBOA-02-0853-FEDER-002186

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

CABLOTEC,CABLAGENS E SISTEMAS LDA

Projeto de Qualificação da CABLOTEC

--

114.110,00

FEDER

51.349,50

LISBOA-02-0853-FEDER-002215

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

EFFECT - COMUNICAÇÃO, LDA

Aumento da produtividade e introdução no e-commerce

--

41.050,30

FEDER

18.472,64

LISBOA-02-0853-FEDER-002266

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

ABREU & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, SP, RL

Implementação de ferramentas tecnológicas e desenvolvimento de
-sistemas para aumento da competitividade

1.492.482,93

FEDER

500.000,00

LISBOA-02-0853-FEDER-002406

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

MVMS, S.A.

Fatores Dinâmicos de Competitividade - Qualificação da MVMS

--

59.955,43

FEDER

26.979,94

LISBOA-02-0853-FEDER-002471

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

TIPOCOR - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, LDA

TIPOCOR QUALIFICA

--

216.054,52

FEDER

97.224,53

LISBOA-02-0853-FEDER-002474

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO POR
COMPUTADOR, S.A.

--

795.872,50

FEDER

358.142,63

LISBOA-02-0853-FEDER-002621

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

WEDELIVERAWESOMEAPPS, S.A.

--

152.291,43

FEDER

68.531,14

LISBOA-02-0853-FEDER-002962

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

LISBOA-02-0853-FEDER-003010

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

19.975,00

FEDER

14.981,25

LISBOA-02-0853-FEDER-003228

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-003720

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-003786

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-003890

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004100

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004173

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004203

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004233

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004330

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004425

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004466

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004480

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004579

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004627

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004667

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004679

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004715

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004748

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004787

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004789

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004794

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004859

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004890

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004895

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-004994

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-005113

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-005119

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME

A. R. TRADIÇÃO - DECORAÇÃO DE INTERIORES LDA

Data Início |
Start Date

2-Reforçar a competitividade das
PME

2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

Ana Roque Interiors - Nova Etapa no processo de
Internacionalização

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

40%
40%

VB Qualificação 2015-2017:Plano de capacitação do
desenvolvimento de soluções de mobilidade avançadas para o
mercado global
Fatores Dinâmicos de Competitividade - Qualificação da
WEDELIVERAWESOMEAPPS

VTM - CONSULTORES EM ENGENHARIA E
VTM_2015-2018_fase1
PLANEAMENTO LDA
BRUNO & LOPES - ENGENHEIROS CIVIS ASSOCIADOS
Consultoria em gestão estratégica da inovação
LDA

Com o presente projeto, a empresa pretende alargar a sua base exportadora,
incrementando o volume das suas vendas internacionais e destancando-se no setor
náutico, na prestação de serviços de excelência.
A STREAM PLAN, LDA é uma empresa especializada na organização de eventos
desportivos de elevada qualidade que realçam o que Portugal tem de melhor para
oferecer. Este projeto consiste no salto para novas modalidades que vão trazer ao nosso
país desportistas e as suas famílias.
A Miguel Saraiva & Associados - Arquitetura e Urbanismo,S.A. doravante designada por
S+A apresenta o projeto de internacionalização com o intuito de reforçar a sua
presença em mercados externos, mantendo-se na vanguarda de todos os processos e
procura com esta candidatura reforçar essa liderança.
O presente projeto visa a internacionalização dos serviços da Nave16 na área da
comunicação e ponto de venda, para os mercados brasileiro, espanhol e inglês.
ISWARI :: Capacitação organizacional e de marketing para expansão no mercado
internacional, afirmando-se como líder no mercado mundial da alimentação saudável,
promovendo a adoção de hábitos alimentares e estilos de vida mais saudáveis e
potenciando a saúde e bem-estar geral da sociedade global

40%

ENTREDOOR - PORTAS E AUTOMATISMOS LDA

Implementação de website e de loja online

--

18.750,00

FEDER

14.062,50

40%

RISQUINHA - VESTUÁRIO PROFISSIONAL LDA

Nova estratégia de comunicação para a Risquinha

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

40%

SOANDAIMES - SOCIEDADE DE ANDAIMES LDA

Implementação de sistema de gestão da segurança para a Inovação
-da Soandaimes

20.000,00

FEDER

15.000,00

Plataforma de Gestão Ficções Media

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

Plataforma de Gestão para Manutenção de Espaços Verdes

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

40%
40%

FICÇÕES MÉDIA-COMUNICAÇÃO, CONTEÚDOS,
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL LDA
JARDINS DO PAÇO - ARQUITECTURA PAISAGISTA,
S.A.

40%

DENTISTECNICA LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 --

18.600,00

FEDER

13.950,00

40%

MARKETWARE - SOLUÇÕES PARA MERCADOS
DIGITAIS LDA

SEO - MarketWare

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

40%

MOTA IMO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA

Portal multilingue e nova marca

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

40%

UNICAM - SISTEMAS ANALÍTICOS, LDA

Plataforma Digital Integrada de Marketing e Comunicação

--

19.625,00

FEDER

14.718,75

40%

AFRIPARADISE - PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL LDA

Prospeção de Novos mercados- Desenvolvimento de um estudo de
-mercado internacional

20.000,00

FEDER

15.000,00

40%

LUÍS MIGUEL VITORINO, UNIPESSOAL LDA

Luis Vitorino Qual

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

40%

CLAGEM - TECNOLOGIAS DE RECICLAGEM,
UNIPESSOAL LDA

--

15.200,00

FEDER

11.400,00

40%

DUTEC - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO LDA

Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade - ClagemTecnologias de Reciclagem Lda
Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade,
recorrendo à ISO 9001

--

8.200,00

FEDER

6.150,00

Implementação da Qualidade na Purainstalação

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

Gestão estratégica da inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

40%
40%

PURAINSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO DE GÁS,
UNIPESSOAL LDA
AMBINORMA II - SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E
PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDA

40%

MCS - MOAGENS CEREAIS SETÚBAL, S.A.

Implementação da Qualidade na MCS

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

40%

AHP - ALLIED HEALTHCARE PROFESSIONALS, LDA

TOPDOCTOR

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

40%

ACUSIS, LDA

Economia digital: desenvolvimento de website/plataforma web e
catálogo digital

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

40%

IBERDATA - EQUIPAMENTOS S.A.

Desenvolvimento de website e catálogo digital

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

MOTORMAQUINA-COMERCIO DE MAQUINAS E
PEÇAS LDA
ASGAARD, CONSULTORIA E GESTÃO EM
ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA LDA

Criação de marca, design, desenvolvimento de website / loja online
-e catálogo digital
Criação de marca, design, desenvolvimento de website e catálogo
-digital

20.000,00

FEDER

15.000,00

20.000,00

FEDER

15.000,00

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

40%
40%
40%

EQUINÓCIO - ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES LDA Equinócio Inova

40%

ESCAPE - IMPORT & EXPORT, UNIPESSOAL LDA

Loja e-commerce (intranet/extranet/workflow processos internos) --

11.500,00

FEDER

8.625,00

40%

SPACE - EQUIPAMENTOS MÉDICOS, LDA

Space Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

40%

GOLDGOPHER, UNIPESSOAL LDA

Implementação de modelo de negócio assente na economia digital --

19.310,00

FEDER

14.482,50

40%

NBDS INTERNATIONAL, S.A.

Criação de plataforma de gestão de e-mail marketing

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

40%

CITYMOVER LDA

Inov City Mover

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

LISBOA-02-0853-FEDER-005208

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-005210

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-005212

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-005234

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-008945

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-009966

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-012067

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-012090

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-012273

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-012323

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-012976

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-013366

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

40%

PAULO MANUEL DE LACERDA COELHO, UNIPESSOAL
Beneficiação de presença online e fidelização de cliente
LDA

--

13.000,00

FEDER

9.750,00

40%

NANOCHIP - INFORMÁTICA LDA

Plataforma de futuro

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

Desenvolvimento de plataforma de gestão de cliente

--

13.500,00

FEDER

10.125,00

Redução da emissão de ruído de câmaras climáticas

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

30.342,61

FEDER

13.654,17

40%
40%

GEOMETRAL, TÉCNICAS DE MEDIÇÃO E
INFORMÁTICA, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
ARALAB - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E
ELECTROMECÂNICA GERAL LDA

40%

EMPATIAS - DECORAÇÃO DE INTERIORES LDA

Introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização
do trabalho e reforço das capacidades de gestão ao longo de todo o
-processo de negócio da empresa através do desenvolvimento e
implementa

40%

ULTIMATE POWER, LDA

Especialização na Qualidade e Certificação de Produtos

--

418.470,50

FEDER

188.311,72

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital

--

15.000.000,00

FEDER

6.000.000,00

Criação de Fundo de Fundos de Dívida / Garantia

--

10.000.000,00

FEDER

4.000.000,00

40%
40%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.
IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/09/30

2016/12/12

Portugal

2015/10/21

2016/10/20

Portugal

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

2015/06/01

2017/04/28

Portugal

2015/11/01

2018/04/30

Portugal

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

2015/09/18

2017/09/17

Portugal

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

40%

ERICH BRODHEIM, S.A.

Erich Brodheim Qualificação 2020

--

802.590,02

FEDER

361.165,51

40%

CENTRO DE MEDICINA LABORATORIAL GERMANO
DE SOUSA, S.A.

Tecnologia e Flexibilidade para um Novo Modelo Centrado no
Cliente

--

138.657,90

FEDER

62.396,06

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ASK BLUE, LDA

Qualificação da empresa ASKBLUE para aumento da sua
competitividade, diversificação segmentos e internacionalização.

--

124.232,46

FEDER

55.904,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/12

2018/01/11

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GLOBALSEVEN, LDA

Projeto Empresarial Criativo e Inovador de Qualificação

--

177.491,78

FEDER

79.871,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-013611

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LUSOVU, LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global e incremento
da capacitação e qualificação da empresa, mediante a oferta de
-inovadores produtos, Eyespeak e Lisplay, sustentados numa gama
de produtos

134.020,00

FEDER

60.309,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-013646

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CERVEJA INDEPENDENTE MUSA, LDA

Qualificação estratégica pré-lançamento

--

133.578,84

FEDER

60.110,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-013953

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LUSOSPACE, PROJECTOS ENGENHARIA LDA

Reforço das competências internas no domínio dos fatores
dinâmicos de competitividade para consolidação da sua presença
ativa no mercado global e potencializar a entrada em novos
mercados

--

77.480,60

FEDER

34.866,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/30

2018/09/30

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-013969

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO
GEOGRÁFICA S.A.

Qualificar para globalizar

--

247.146,00

FEDER

111.215,70

2017/12/30

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

SOTECNISOL, S.A.

Sotecnisol 2020

--

503.362,00

FEDER

226.512,90

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-014047

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

EUROTRIALS - CONSULTORES CIENTÍFICOS S.A.

--

237.880,32

FEDER

107.046,15

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/31

LISBOA-02-0853-FEDER-013990

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/09/18

2017/07/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-014163

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

--

679.865,00

FEDER

339.932,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2017/09/21

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-014297

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

SOL DE DÍAL PORTUGAL, LDA

Diversificação da produção do estabelecimento da Sol de Dial

--

100.553,66

FEDER

60.332,20

2017/09/30

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

ECO-OIL - TRATAMENTO DE ÁGUAS
CONTAMINADAS, S.A.

Renovação tecnológica na produção de fuel e tratamento da água. --

999.247,00

FEDER

499.623,50

2015/10/01

2017/08/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-014456

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

CERAMED COATINGS, S.A.

Ceramed - Diversificação da produção

--

168.999,65

FEDER

101.399,79

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-014491

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

PRENSO - METAL, LDA

Alta Precisão

--

579.642,00

FEDER

289.821,00

2016/06/01

2016/12/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-014655

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

METALURGICA LURGA LDA

LURGA: Processo fabrico punções low-cost

--

628.895,00

FEDER

440.226,50

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-014693

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

DENTAVIS - CLÍNICA DE AVIS, LDA

Projeto de Inovação da Dentavis

--

192.994,10

FEDER

115.796,46

2015/10/01

2016/10/28

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-014706

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

ARTISANDUS, LDA

Artisandus

--

872.996,00

FEDER

611.097,20

2016/01/08

2018/01/07

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-014753

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

METALÚRGICA PINTO & GUERREIRO - MPG, LDA

Construção de uma nova unidade de produção

--

2.847.000,00

FEDER

783.656,83

2015/10/28

2017/12/29

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-014867

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

705.215,00

FEDER

493.650,50

2015/10/01

2017/01/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-014878

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

132.726,59

FEDER

79.635,95

2016/01/01

2018/01/02

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-015035

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

795.255,00

FEDER

556.678,50

2015/10/01

2016/11/30

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-015090

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/02/01

2017/10/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-015113

Programa Operacional Regional de Lisboa

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

LISBOA-02-0853-FEDER-014306

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/10/27

2017/10/26

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-015209

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-017065

2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME

40%
40%
40%

Projecto de qualificação interna para suporte à estratégia de
internacionalização
Inovação de Produto e de Processo Produtivo Industrial na JLS,
visando a diversificação de produtos de material elétrico e de
telecomunicações, clientes internacionais, mercados geográficos
externos e

TEJO BRINDE-COMERCIO DE BRINDES
Capacitação Produtiva da Tejo Brinde
PROMOCIONAIS, LDA
MIGUEL SARAIVA & ASSOCIADOS - ARQUITECTURA E
Inovação Produtiva Saraiva + Associados
URBANISMO S.A.
REGINACORK - INDÚSTRIA E TRANSFORMAÇÃO DE
Fabricação de Pellets para geração de energia calorífica
CORTIÇA S.A.

40%

INDUMA-MAQUINAS INDUSTRIAIS LDA

Inovação produtiva e tecnológica

--

944.925,63

FEDER

566.955,38

40%

FRITOFORNO - FABRICO CASEIRO DE SALGADOS LDA

Reforço da capacidade produtiva da Fritoforno visando a
internacionalização

--

442.424,90

FEDER

221.212,45

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ACD PRINT, S.A.

Desenvolvimento da inovadora gama de produtos assentes em
tecnologias avançadas 3D direcionados aos setores das indústrias
culturais e criativas, da publicidade e do turismo cultural.

--

427.263,72

FEDER

256.358,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/04

2018/02/28

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ASSOFT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOFTWARE QLX - Software Skills

--

886.200,00

FEDER

354.480,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-017102

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

--

34.705,88

FEDER

13.882,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/15

2018/01/14

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-017113

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

92.871,63

FEDER

37.148,65

2018/04/30

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

Tradição Competitiva

--

110.117,65

FEDER

44.047,06

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-017155

Programa Operacional Regional de Lisboa

PP - People and Performance

--

42.320,65

FEDER

16.928,26

2016/05/01

2018/02/28

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-017255

Programa Operacional Regional de Lisboa

ECO-JUNCOR soluções amigas do ambiente

--

8.512,88

FEDER

3.830,80

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

LISBOA-02-0853-FEDER-017147

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/11/14

2017/11/13

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-017256

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

5.044,00

FEDER

2.269,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/26

2017/08/25

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-017257

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

2.899,89

FEDER

1.304,95

2018/01/24

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

8.596,80

FEDER

3.868,56

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-017384

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

1.387.636,07

FEDER

555.054,43

2016/02/15

2016/12/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-017387

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

861.913,32

FEDER

344.765,33

2016/02/13

2017/12/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-018109

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-018170

Programa Operacional Regional de Lisboa

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/25

LISBOA-02-0853-FEDER-017258

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/03/30

2017/02/28

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-018181

Programa Operacional Regional de Lisboa

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/29

2017/08/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-018269

Programa Operacional Regional de Lisboa

2018/04/01

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-018590

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-018591

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-018692

Programa Operacional Regional de Lisboa

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-018836

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-018893

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-018894

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-018972

Programa Operacional Regional de Lisboa

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

LISBOA-02-0853-FEDER-018282

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-019145

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-019192

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME

40%
40%
40%
40%

APECATE - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
EMPRESAS DE CONGRESSOS, ANIMAÇÃO TURÍSTICA Implementação do selo de qualidade sectorial APECATE
E EVENTOS
AMOG - ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA
WAW - Waste Around the Wine
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DA SERRA DA ESTRELA
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)
JUNCOR - ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS
S.A.

Reforço global da capacitação e competências da empresa, nas
áreas da organização e gestão, TIC?s e desenvolvimento de novos
produtos
Capacitação da gestão e reforço da competitividade da
VALCONTROL
Reforço da capacidade de organização e gestão da empresa para
melhoramento do setor dos transportes e da logística.
Criação de Estrutura Tecnológica, Organizacional e de Distribuição
para os Desafios da Medicina Personalizada
Criação de novo estabelecimento turístico de 5 estrelas da Raw
Culture Bairro Alto

40%

OSVALDO MATOS S.A.

40%

VALCONTROL, S.A.

40%

OLICARGO-TRANSITARIO, S.A.

40%

CENTRO DE MEDICINA LABORATORIAL GERMANO
DE SOUSA, S.A.

40%

RAW CULTURE BAIRRO ALTO, LDA

40%

BEL 2000, S.A.

Inovação tecnológica e organizacional.

--

511.016,00

FEDER

204.406,40

40%

VESTAN S.A.

Projeto de inovação da Vestan, S.A.

--

786.051,11

FEDER

314.420,44

40%

CUNHOL - INDÚSTRIA DE MECÂNICA DE PRECISÃO, Aquisição de equipamentos para melhoria e inovação da
DE CUNHOS, CORTANTES, MOLDES E CALIBRES LDA capacidade produtiva da Cunhol

--

343.400,00

FEDER

137.360,00

FP4, Investir, Crescer e Liderar

--

679.250,00

FEDER

271.700,00

Projeto de Aumento de Capacidade Osteotech

--

370.216,00

FEDER

148.086,40

40%
40%

FP4M - HEALTH - SOLUÇÕES PARA O SECTOR DA
SAÚDE LDA
OSTEOTECH - TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO,
LDA

40%

JUNGLE CONCEPT,S.A.

Jungle Concept

--

412.805,00

FEDER

165.122,00

40%

TECHNOEDIF - ENGENHARIA, S.A.

Alteração fundamental no processo de produção para criação de
novas valências e aumento de eficiência.

--

658.036,52

FEDER

263.214,61

Inovação e Qualificação do processo produtivo da Anidas.

--

1.486.659,03

FEDER

594.663,61

SkySMS Plus - Nova Tecnologia Operacional

--

228.000,00

FEDER

91.200,00

CMAS_W2BILL

--

830.820,00

FEDER

332.328,00

Premium Shore

--

144.687,50

FEDER

57.875,00

40%
40%
40%
40%

ANIDAS - QUADROS ELÉCTRICOS E
METALOMECÂNICA, LIMITADA
GO4MOBILITY - TECNOLOGIA E SERVIÇOS PARA A
MOBILIDADE LDA
CMAS - SYSTEMS CONSULTANTS - CONSULTORIA DE
SISTEMAS LDA
PREMIUM MINDS - CONSULTORIA E GESTÃO DE
PROJECTOS, LDA

40%

GRAFISOL-EDIÇÕES E PAPELARIAS LDA

Projeto de Inovação da GRAFISOL

--

1.597.000,00

FEDER

638.800,00

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

AEROEQUIPO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE
EQUIPAMENTO AERONÁUTICO, LIMITADA

Criação de Plataforma Reparadora Aeronáutica em Portugal, pela
Internalização da função de reparação de componentes e
equipamentos aeronáuticos

--

105.746,78

FEDER

42.298,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SUPERVEDA, LDA

SUPERVEDA INOVAÇÃO PRODUTIVA

--

448.500,00

FEDER

179.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/03/31

Portugal

244

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

LISBOA-02-0853-FEDER-019283

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-019360

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-019403

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-019416

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-019509

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-019542

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-019677

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-019743

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-019792

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME

% cofinanciamento |
% EU funding

40%
40%
40%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SCIENCE4YOU, S.A.
ALUALPHA - FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO DE
FERRAGENS S.A.
SIDEFARMA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE
EXPANSÃO FARMACEUTICA S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Linha Productiv4you

--

481.239,04

FEDER

192.495,62

Customização e streamlining da produção da Alualpha

--

1.361.671,43

FEDER

544.668,57

Sidefarma - Desenvolvimento de medicamentos mais seguros

--

1.564.946,28

FEDER

625.978,51

--

1.022.164,97

FEDER

408.865,99

276.960,00

FEDER

110.784,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/04/04

2018/03/31

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/05/01

2018/01/31

Portugal

2016/04/08

2017/09/30

Portugal

2016/07/15

2017/12/31

Portugal

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

40%

AGQ PORTUGAL LDA

AGQ PORTUGAL 3.0

40%

KLASSZIK, LDA

Criação de um novo estabelecimento da Klasszik e diversificação da
-sua atividade

40%

FAPAJAL PAPERMAKING, S.A.

Fapajal 2020 - Laminado e destintado

--

2.884.574,00

FEDER

1.153.829,60

40%

CERVEJA INDEPENDENTE MUSA, LDA

Instalação da Fábrica e Ponto de Venda Musa

--

704.550,00

FEDER

281.820,00

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

AEROEQUIPO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE
EQUIPAMENTO AERONÁUTICO, LIMITADA

Qualificação Interna da AEROEQUIPO e Reforço dos Fatores
Dinâmicos de Competitividade para internalização da função de
reparação acreditada

--

121.975,34

FEDER

48.790,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

REABILITA, LDA

REABILITA - QUALIFICAÇÃO (inovação organizacional/marketing
para inicio do processo de internacionalização)

--

71.245,00

FEDER

28.498,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/29

2018/04/28

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-019845

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO
QUALISEG: QUALificação imaterial e competitiva da PDM&FC para
-MANUTENÇÃO FORMAÇÃO E CONSULTADORIA LDA Serviços de SEGurança da Informação

200.602,50

FEDER

80.241,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/09

2019/03/08

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-019851

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ARL-AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, S.A.

--

118.150,50

FEDER

47.260,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/28

2018/04/27

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-019908

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TOUCH HUB - EMPRESA SOCIAL DE CONSULTORIA,
LDA

--

41.674,18

FEDER

16.669,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/03

2018/08/02

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-020308

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

HURIC - INDÚSTRIA DE COMPONENTES
DECORATIVOS LDA

Qualificação da empresa TouchHub/Blindesign para aumento da
sua notoriedade, competitividade,diversificação de segmentos e
internacionalização.
Qualificação da HURIC ? INDÚSTRIA DE COMPONENTES
DECORATIVOS, LDA.

--

73.012,50

FEDER

29.205,00

2018/08/31

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

INOVFLOW, BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Qualificação da Inovflow

--

50.727,14

FEDER

20.290,86

2016/06/22

2018/06/21

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-020429

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

SPLW, LDA

Qualificação da SPLW

--

133.341,59

FEDER

53.336,64

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-020474

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

FOTO-VISTA - ARTES GRÁFICAS LDA

Qualificar Para Crescer, Diversificar, Inovar e Internacionalizar.

--

78.195,00

FEDER

31.278,00

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-020496

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

METALÚRGICA PINTO & GUERREIRO - MPG, LDA

MPG - Qualification

--

517.000,00

FEDER

206.800,00

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

LISBOA-02-0853-FEDER-020363

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-020530

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

GENIBET BIOPHARMACEUTICALS S.A.

QUALIFARM - QUALIficação imaterial e competitiva da GenIbet
-para produção de produtos BioFARMacêuticos em condições GMP

168.841,76

FEDER

67.536,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-020544

Programa Operacional Regional de Lisboa

40%

GUIDE - ARTES GRÁFICAS, LDA

Qualificação da Guide

--

206.191,20

FEDER

82.476,48

2018/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

107.240,00

FEDER

42.896,00

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-020642

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

131.110,10

FEDER

52.444,04

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-020644

Programa Operacional Regional de Lisboa

--

221.475,00

FEDER

88.590,00

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-020717

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-020726

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-020733

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/05/30

2018/05/29

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-020846

Programa Operacional Regional de Lisboa

2017/02/14

2019/02/13

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-020849

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-021217

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/09/18

2018/04/19

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-021300

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-021366

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/08/15

2018/08/14

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-021382

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-021491

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/10/15

2018/10/14

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-021753

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-021795

Programa Operacional Regional de Lisboa

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

LISBOA-02-0853-FEDER-020573

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME
2-Reforçar a competitividade das
PME

40%
40%
40%

Projecto de expanção ARL

PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSORIOS
PROFOR - Qualificação Competitiva
ELECTRICOS LDA
I.F.H.I. - INSTALAÇÕES DE FLUÍDOS HOSPITALARES E
Qualificação IFHI
INDUSTRIAIS LDA
INFINITE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES
Projecto de Qualificação da Infinite
INFORMÁTICAS, LDA

40%

THOUGHT CREATOR - LDA

Qualificação da Thought Creator 2016/2018

--

39.500,00

FEDER

15.800,00

40%

TMS - TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.

TMS Qualificação P2020

--

204.226,50

FEDER

81.690,60

40%

VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE
VdA 2020 Q
ADVOGADOS, SP RL

--

1.068.579,00

FEDER

427.431,60

40%

BTOCONCEPT, UNIPESSOAL LDA

Qualificaçaõ e Inovação BTOC

--

204.655,74

FEDER

81.862,30

40%

FINSOLUTIA, S.A.

Finsolutia 2020 ? Bringing solution to complex transations

--

277.000,00

FEDER

110.800,00

40%

EUROATLA-NAVEGAÇÃO E TRANSITOS LDA

Euroatla - Reforço Organizacional

--

233.500,00

FEDER

93.400,00

--

144.689,00

FEDER

57.875,60

--

102.660,00

FEDER

41.064,00

Qualificação da Databox

--

443.580,30

FEDER

177.432,12

Projecto Qualificação da Sidefarma

--

169.576,00

FEDER

67.830,40

QUILABAN - A CAMINHAR PARA O SUCESSO

--

598.455,45

FEDER

239.382,18

ALMEIDA & SILVAS LDA

Plano de Capacitação da ALSIL

--

161.264,00

FEDER

64.505,60

EUROPALCO, LDA

Capacitação da Europalco em domínios imateriais para promoção
da sua competitividade global

O projeto visa capacitar a Europalco em domínios imateriais para ganhar
competitividade no mercado global. Os investimentos garantirão maior eficiência
operacional (através da adoção de novos sistemas, métodos e know-how), a
certificação da qualidade e a adoção de técnicas de marketing inovadoras.

180.854,44

FEDER

72.341,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/05

2017/12/31

Portugal

107.200,00

FEDER

42.880,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/13

2018/09/12

Portugal

846.500,00

FEDER

423.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/14

2017/09/13

Portugal

1.084.153,21

FEDER

542.076,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/15

2018/03/14

Portugal

1.034.074,43

FEDER

517.037,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

40%
40%
40%
40%
40%
40%

LABORATÓRIO EDOL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS
Add-on ProBatch para a Indústria Farmacêutica
S.A.
PACSIS-SISTEMAS DE PROMOÇÃO E MARKETING
PacSis - Expansão Internacional - Fase II (Qualificação Interna)
LDA
DATABOX - INFORMÁTICA S.A.
SIDEFARMA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE
EXPANSÃO FARMACEUTICA S.A.
QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL ANALÍTICA,
S.A.

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0853-FEDER-022542

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

REBONAVE-REBOQUES E ASSISTENCIA NAVAL S.A.

LISBOA-02-0853-FEDER-022601

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

OLEGARIO FERNANDES-ARTES GRAFICAS S.A.

LISBOA-02-0853-FEDER-022734

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GPTECH - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.

LISBOA-02-0853-FEDER-022738

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PLENODESANTOS, HOTELARIA E SIMILARES, S.A.

LISBOA-02-0853-FEDER-023201

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MARANATA-SOCIEDADE DE PANIFICAÇÃO LDA

LISBOA-02-0853-FEDER-023226

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ARESTEL - COMPONENTES E EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, S.A.

LISBOA-02-0853-FEDER-023462

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0853-FEDER-023590

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0853-FEDER-023595

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0853-FEDER-023709

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ADVENTURE PARK - PARQUES DE ARBORISMO, LDA Nova Linha de serviços do Adventure Park

LISBOA-02-0853-FEDER-023917

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CONFEITARIA CARLOS GONÇALVES LDA

Automatização e novos produtos

LISBOA-02-0853-FEDER-023998

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SCMS PORTUGAL, S.A.

SCMS - Inovação de Produto e Tecnológica e Aumento de
Capacidade Produtiva no Fabrico de Mobiliário

LISBOA-02-0853-FEDER-024115

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ODISSEIAPLURAL - S.A.

BLUE PATH - BUILDING THE SEA

LISBOA-02-0853-FEDER-022431

40%

O presente projeto da REBONAVE prevê a atuação em fatores críticos, trazendo
melhorias qualitativas para a competitividade da empresa ao nível da estratégia e da
Projeto de Qualificação da REBONAVE
sua estrutura organizativa numa ótica de satisfação do cliente, permitindo
consequentemente o desenvolvimento da presença em mercados-alvo
Com o projeto ?Rumo à internacionalização?, a Olegário Fernandes quer reforçar a
Rumo à internacionalização - mais capacidade, melhor qualidade, capacidade produtiva, a produtividade e a oferta, para alcançar uma posição de
superior qualidade de serviço
destaque nos mercados internacionais enquanto fabricante português de cartonagem
para a indústria.
Projeto de inovação de produto, para posicionamento da
Projeto de inovação de produto, para posicionamento da TENSATOR Technology Centre
TENSATOR Technology Centre como player fabricante internacional como player fabricante internacional de soluções de fila de espera, com vista à
de soluções de fila de espera.
diversificação produtos, países e penetração no setor do Retalho.
Criação de um empreendimento de animação turística, baseado no património cultural,
CRIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA, DE
histórico, artístico, gastronómico e criativo da cidade de Lisboa. O projeto tem por
ÍNDOLE CULTURAL E CRIATIVO ? EDIFICÍO TRANSINSULAR
objetivo a geração de fluxos turísticos, nacionais e, principalmente, internacionais,
através da promoção da riqueza de Lisboa.
Aumento da Capacidade e Eficiência Produtiva

Capacitar internamente a empresa de forma a diversificar a sua atuação nos mercados
com a apresentação de novos produtos (acompanhando as têndencias do mercado),
quer a nivel interno quer a nível externo e aumentar a sua capacidade produtiva.

1.090.532,00

FEDER

436.212,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/11

2019/06/10

Portugal

Reforço da componente de Engenharia da Arestel

A Arestel comercializa cabos de fibra ótica ou soluções de Transmissão sem fios que são
o suporte das Redes de Telecomunicações. Estes cabos terão de ter um conjunto de
componentes de conexão ou de acondicionamento para que as redes possam funcionar
? tomadas, fichas, bastidores, caixas, etc.

374.953,05

FEDER

149.981,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/07/14

Portugal

LABORATÓRIO EDOL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS
Inovação Produtiva EDOL
S.A.

O presente projeto visa a implementação e a munição de uma nova unidade fabril, que
permitirá produzir os colírios do Edol, sem a adição de conservantes. Esta inovação é
conseguida através do sistema OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser).

5.158.888,88

FEDER

2.063.555,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/12

2019/09/11

Portugal

40%

PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO
Play In Art Inovation
E PAISAGISMO, LDA

A Play Planet, empresa do setor do mobiliário urbano, construção e paisagismo,
orientada para a conceção de produtos e espaços inovadores, modernos e dinâmicos,
pretende com o presente projeto criar o seu próprio estabelecimento produtivo,
visando a sua independência no fabrico dos seus produtos.

300.726,00

FEDER

120.290,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/11

2019/06/10

Portugal

40%

EDULAB - LABORATÓRIO DE EDULCORANTES LDA

681.126,00

FEDER

272.450,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

122.900,42

FEDER

49.160,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/05/31

Portugal

1.209.900,00

FEDER

483.960,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/06/30

Portugal

384.092,13

FEDER

152.536,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

4.069.663,00

FEDER

1.627.865,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/29

2019/05/26

Portugal

Introdução de um conjunto de inovações de processo, marketing e Elevação do potencial técnico e tecnológico por via da internalização e investimento na
organizacionais na empresa, com o qual se pretende que esta eleve criação de processos de I&DT, linha produtiva dedicada à produção de edulcorantes e
o seu posicionamento externo em segmentos de elevado potencial adoçantes destinados ao mercado internacional e ao segmento de grande consumo.
Criação de um novo produto e serviço com uma inovadora oferta agregada, englobando
várias valências turísticas, tendo por base a conjugação da prática de arborismo, com o
potencial turístico da cidade de Lisboa, visando a captação de turistas nacionais e
internacionais.
O objetivo é a automação da produção obtendo ganhos significativos de produtividade,
poupanças operacionais através da racionalização dos consumos de energia
(eletricidade e gáz) e continuação da introdução de novos produtos e novas referências
mais apeteciveis nos mercados de destino.
A SCMS promove a criação e produção de produtos inovadores - em conjugação com a
ESAD - uma linha de produtos de decoração baseados num «solid surface» de última
geração. Trata-se de produtos inexistentes no mercado internacional.
A Odisseia Plural com o presente projeto de investimento pretende criar em Portugal
estrutura e capacidade produtiva para atender as necessidades da industria offshore na
Europa.
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Produção de painéis fotovoltaicos inovadores em CPV (aquisição de licença), num novo
estabelecimento com equipamento adequado. A evolução para uma nova tecnologia,
CPV - Energia solar para o Século XXI
com maior eficiência energética e menor custo relativo, materializará uma vantagem
competitiva sustentável no mercado mundial.
O projeto consiste na criação de um novo espaço de restauração de 2 pisos (restaurante
e deli-bar) - o JNcQUOI, localizado no Teatro Tivoli. Este coabitará com uma loja de
Criação do JNcQUOI
moda de luxo, oferecendo ao cliente uma experiência integrada - ?F&B, Shopping &
Lifestyle?, sem paralelo a nível nacional.
O projeto da Metalomecânica 3 Triângulos consiste na alteração fundamental do
processo global de produção, com o intuito de aplicar novo método produtivo e usufruir
Alteração fundamental do processo global de produção da M3T
de um processo mais rápido e eficiente, bem como obter melhoria relevante na
qualidade e características dos produtos fabricados.
A FUTAH marca-produto da CIFRÕES AOS MOLHOS pretende, através do presente
FUTAH - Qualificação da marca-produto de praia 100% portuguesa
projeto incrementar o seu potencial transacionável, contando para este fim com
ao nível da competitividade organizacional, potenciando assim a
investimentos na contratação, na economia digital e online que enaltecam a sua
internacionalização para os 4 cantos do mundo!
diferenciação, concorrendo para mais de 65% de exportações até 2020.
Com o presente projeto a Innowave pretende investir em três áreas distintas com o
objetivo comum de melhorar os processos internos da empresa e o seu posicionamento
INNOSTRONGER
no mercado, em particular na sua abordagem a novos clientes e no aprofundar do seu
relacionamento com os atuais.

LISBOA-02-0853-FEDER-024187

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0853-FEDER-024211

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

AMORIM GUEDES DE SOUSA, S.A.

LISBOA-02-0853-FEDER-024335

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

METALOMECÂNICA 3 TRIÂNGULOS LDA

LISBOA-02-0853-FEDER-024684

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CIFRÕES AOS MOLHOS LDA

LISBOA-02-0853-FEDER-024865

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

INNOWAVE TECHNOLOGIES, S.A.

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0853-FEDER-025086

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ADVENTURE PARK - PARQUES DE ARBORISMO, LDA Qualificação Adventure Park

LISBOA-02-0853-FEDER-025162

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

INCOTRANS - TRANSITÁRIOS LDA

Incotrans Global

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

SCMS PORTUGAL, S.A.

SCMS ? Aposta no desenvolvimento de fatores imateriais de
competitividade

LISBOA-02-0853-FEDER-025230

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

FAPAJAL PAPERMAKING, S.A.

LISBOA-02-0853-FEDER-025252

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

VIATECLA - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E
COMUNICAÇÕES S.A.

LISBOA-02-0853-FEDER-025509

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

OLEGARIO FERNANDES-ARTES GRAFICAS S.A.

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

WINGMAN - ESTRATÉGIA INTERNET, UNIPESSOAL,
LDA

Wingman ? Engenharia e sofisticação de processos

LISBOA-02-0853-FEDER-025587

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

FARMODIÉTICA - COSMÉTICA, DIETÉTICA E
PRODUTOS FARMACÊUTICOS,S.A.

A Farmodiética, promove a qualificação e internacionalização no tecido empresarial,
traduzida na produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis. Para
Farmodiética - Qualificação global como diferenciação e qualidade
esta situação reforça a sua presença de forma muito ativa nos mercados externos
relevando a criação de valor e emprego qualificado

LISBOA-02-0853-FEDER-025651

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

FABULOSASTRAL, UNIPESSOAL LDA

Qualificação da Fabulosa

LISBOA-02-0853-FEDER-025701

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GIANTSTEP, LDA

GSTEP - Novas práticas, Novo Modelo Organizacional

LISBOA-02-0853-FEDER-025762

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

FINDMORE, S.A.

Qualificação Findmore 2017-2018

LISBOA-02-0853-FEDER-025894

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MICRONORMA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
FERRAMENTAS , S.A.

Novos métodos organizacionais para reforço das capacidades de
organização e gestão

LISBOA-02-0853-FEDER-025903

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

MICROMIL - SISTEMAS MÉDICOS E INDUSTRIAIS,
S.A.

Reforço dos métodos organizacionais e de gestão da Micromil

LISBOA-02-0853-FEDER-025974

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

BLISS APPLICATIONS, LDA

+ Qualificação + Internacionalização

LISBOA-02-0853-FEDER-026011

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ALB -ÁREA LOGÍSTICA DA BOBADELA, S.A.

Projeto de Qualificação da Área Logística da Bobadela

LISBOA-02-0853-FEDER-026015

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TLINE SOLUTIONS, SOCIEDADE UNIPESSOAL

Qualificar a TLINE para a Internacionalizar

LISBOA-02-0853-FEDER-026046

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TECNISATA - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA S.A.

Inovação dos métodos organizacionais e gestão da Tecnisata

LISBOA-02-0853-FEDER-026047

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PINTO BASTO - NAVEGAÇÃO, LDA

Pinto Basto - Gestão de Fretes Marítimos

LISBOA-02-0853-FEDER-026572

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

AESINTRA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO
CONCELHO DE SINTRA

Quality Sintra

LISBOA-02-0853-FEDER-026603

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

+ Produtividade

LISBOA-02-0853-FEDER-027570

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LUSODIL - MATERIAL ELÉCTRICO E DE ILUMINAÇÃO , Fatores Dinâmicos de Competitividade Significativos da
S.A.
Qualificação da LUSODIL

LISBOA-02-0853-FEDER-027579

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SATURNPROGRESS - LDA

SaturnProgress Qualifica

LISBOA-02-0853-FEDER-027588

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

BSP CONSULTING - SOLUÇÕES DE BASE
TECNOLÓGICA LDA

BSP Qualifica

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

ESTÚDIO DIDÁCTICO - PRODUTOS EDUCATIVOS E
CIENTIFICOS LDA

LISBOA-02-0853-FEDER-027679

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

BLUE DIMENSION, LDA

LISBOA-02-0853-FEDER-027680

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

NETOPOLIS-SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES LDA

LISBOA-02-0853-FEDER-024879

LISBOA-02-0853-FEDER-025207

LISBOA-02-0853-FEDER-025543

LISBOA-02-0853-FEDER-027664

40%

MAGP INOVAÇÃO, S.A.

40%

40%

MED BONE - MEDICAL DEVICES, UNIPESSOAL, LDA

Medbone - Especialistas na Reparação e Regeneração Óssea

O objetivo de qualificação da MEDBONE consiste, por um lado, no reforço das
competências da sua equipa, quer na gestão da operação, quer na realização de
atividades de I&D, e por outro lado no reforço da capacidade de desenvolvimento de
novos produtos, segundo os mais elevados padrões de exigência.
Criação de um novo produto e serviço com uma inovadora oferta agregada, englobando
várias valências turísticas, tendo por base a conjugação da prática de arborismo, com o
potencial turístico da cidade de Lisboa, visando a captação de turistas nacionais e
internacionais.
A INCOTRANS presta serviços complementares da organização de transportes de
mercadorias no âmbito da atividade transitária. A empresa pretende qualificar-se com
objetivo de se internacionalizar para os mercados de Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau,
Brasil e Austrália.
A SCMS promove a criação e produção de produtos de decoração inovadores baseados
num «solid surface» de última geração. Com apenas um ano de atividade, a Empresa
pretende apostar no desenvolvimento de fatores imateriais de competitividade no
sentido de aumentar a sua resposta ao mercado global.

Aumento da competitividade da FAPAJAL pela aposta na qualificação dos seus ativos
intangíveis: marca e processos, certificações relevantes para o negócio e preparação
Fapajal Digital
para a economia digital, através da desmaterialização de processos e aquisição de
conhecimento e ferramentas de marketing digital.
A VIATECLA pretende investir na sua qualificação competitiva, por forma a gerar
diferenciação, visibilidade e notoriedade nos mercados externos, com uma forte aposta
Viatecla - Requalificar para o sucesso
na inovação, na gestão de equipas, na orientação para o cliente, na eficiência de
processos e na melhoria de informação para a gestão.
O projeto qualifica a Olegário Fernandes para a liderança no fornecimento de soluções
Olegário Fernandes - Qualificação para a liderança tecnológica e de de embalagem à medida das necessidades dos clientes, orientando a empresa para um
mercado
modelo de inovação aberta e para a desmaterialização da relação com o cliente que
viabiliza a atuação em ambiente internacional.

Estúdio Didáctico Qualifica

A Wingman candidata-se ao aviso 18 de 2016 de Qualificação das PME na perspetiva de
reforçar as capacidades de gestão dos seus processos organizacionais. O Objetivo geral
do projeto é melhorar o posicionamento da Wingman em termos de eficiência,
capacidade produtiva e acesso aos mercados externos.

A Fabulosastral pretende com o presente projeto a sua qualificação enquanto podutora
de vestuário de luxo, associado à alta costura, de forma a conseguir capacitar-se para,
posteriormente, se encontrar em condições de se internacionalizar.
Para complementar o seu projeto de internacionalização, aposta na qualificação em
fatores críticos imateriais.Visando o crescimento contínuo(global e internacional)
apresenta-se um projeto de rutura nas práticas organizacionais e de gestão,
simplificando, sistematizando e orientando para resultados.
A Findmore no âmbito do presente projeto pretende apostar na sua qualificação
interna, através da contratação de um Gestor de Processos, bem como da introdução
de novos métodos de gestão e organização do trabalho. Irá igualmente apostar na
publicidade da empresa e dos seus serviços.
O projeto compreende vários investimentos com vista ao reforço das capacidades de
organização e gestão da Micronorma.Com a realização do projeto serão implementados
novos métodos organizacionais que possibilitarão ganhos substanciais de eficiência e
maior preparação para enfrentar futuros desafios.
Este projeto pretende reforçar as capacidades e métodos organizacionais da Micromil
bem como diferenciar a empresa no mercado através das suas certificações de
qualidade e processos de trabalho inovadores, divulgando assim a atividade da empresa
nos diversos mercados.
Este é um projeto de qualificação em fatores críticos imateriais, complementar ao seu
projeto de internacionalização. Visando o crescimento e expansão internacional,
apresenta-se um projeto de novas práticas organizacionais e de gestão e de estratégias
de marketing sofisticadas.
O projeto de Qualificação da ALB visa a reforçar os pontos fortes da empresa e a
colmatar pontos fracos, através do investimento em Branding, no Sistema de Gestão da
Qualidade, no Sistema de Gestão Ambiental, num sistema de gestão documental e num
software aplicado ao Depot.
O objetivo claro deste projeto resume-se a uma intensificação e alargamento da base
comercial da empresa, apostando em novos mercados e reforçando alguns mercados
onde já opera mas onde existe ainda uma quantidade enorme de oportunidades para
aproveitar. Queremos inovar e exportar!
Este projeto visa capacitar uma empresa com mais de 40 anos de existência das
ferramentas organizacionais e de marketing para penetrar diretamente nos mercados
internacionais, através de um processo de qualificação e com base em processos e
soluções de qualidade e inovadoras.
Inserida no setor da navegação, a PBN realiza a gestão de fretes marítimos, prestando
um conjunto vasto de serviços quer aos armadores, quer às empresas que pretendem
ver a sua mercadoria expedida por mar.
O Projeto Quality Sintra visa, tem como objetivos, aumentar a produtividade e
qualificação das empresas do concelho de Sintra, através da implementação ou
transição de sistemas de Gestão e Certificação na área da Qualidade, de acordo com a
Norma Internacional (NP EN ISO 9001:2015).
O Projeto tem por objetivo aumentar os níveis de produtividade das PME, recorrendo às
metodologias Kaizen Lean, promovendo um processo de transformação no terreno,
através da otimização dos fluxos produtivos e informativos e a criação de uma cultura
organizacional de Melhoria Contínua.
Subida estratégica na cadeia de valor da LUSODIL, pela mudança na sua qualificação
interna a vários níveis, visando obter condições para ter sucesso numa diversificação
tripla: de mercados, de clientes e de produtos, reduzindo de forma expressiva a atual
elevada dependência de Angola.
A SaturnProgress tem como atividade, a consultoria em informática, atividades de
programação e desenvolvimento na área da informática. A empresa pretende qualificarse para se internacionalizar para os do Brasil, Canada e Inglaterra.
A BSP é especialista em redes informáticas para PME?s e implementa redes que não
exigem manutenção elevada nas instalações do cliente e com baixos custos de
manutenção. A empresa pretende qualificar-se com objetivo de se internacionalizar
para os mercados do Brasil, Colômbia e Estados Unidos.
Este projeto tem como objetivo o reforço das capacidades de organização e gestão da
empresa, com alto investimento em domínios imateriais de competitividade, nos
domínios de inovação de marketing e inovação organizacional, traduzindo-se num
suporte essencial para a estratégia de internacionalização.

A BLUE DIMENSION pretende especializar-se no mercado-nicho dos serviços de
Aposta no mercado-nicho: Serviços de Tradução em Localização de tradução em localização de software em português. Os fatores diferenciadores
Software para Português
prendem-se com o facto da empresa garantir excelência (ISO 9001 e 17100) e qualidade
de tradução extra (efetuadas por dois tradutores diferentes).
A Netopolis é uma empresa com 25 anos de atividade, apresenta problemas de
processos, métodos, workflows e ferramentas tecnológicas antigas, obsoletas e pouco
NETOPOLIS - Competitividade XXI
eficazes, assim a reorganização da oferta origina a reesturuturação competitiva e
melhoramento dos seus processos internos com Qualificação.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

1.442.678,00

FEDER

577.071,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/25

2018/04/23

Portugal

2.551.318,68

FEDER

1.020.527,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

871.000,00

FEDER

348.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

140.200,00

FEDER

56.080,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

118.875,00

FEDER

47.550,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

80.603,45

FEDER

32.241,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/10/31

Portugal

132.906,15

FEDER

53.162,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

179.500,00

FEDER

71.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/02

2018/08/31

Portugal

150.535,00

FEDER

60.214,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

423.586,25

FEDER

169.434,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/11

2018/11/10

Portugal

430.015,00

FEDER

172.006,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

343.647,00

FEDER

137.458,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/31

2019/01/30

Portugal

200.155,74

FEDER

80.062,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

187.168,75

FEDER

74.867,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

288.950,00

FEDER

115.580,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

188.275,00

FEDER

75.310,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

138.840,00

FEDER

55.536,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

204.618,76

FEDER

81.847,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

155.627,51

FEDER

62.251,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/31

2019/01/30

Portugal

225.405,00

FEDER

90.162,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

60.500,00

FEDER

24.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/03

2019/09/02

Portugal

41.150,00

FEDER

16.460,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

394.618,76

FEDER

157.847,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/03

2019/08/02

Portugal

221.815,60

FEDER

88.726,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

116.658,82

FEDER

46.663,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/19

2018/12/17

Portugal

89.065,41

FEDER

35.626,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

96.218,89

FEDER

38.487,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/08

2019/05/07

Portugal

175.487,50

FEDER

70.195,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2019/05/31

Portugal

281.075,00

FEDER

112.430,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2019/05/31

Portugal

86.000,00

FEDER

34.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

78.862,50

FEDER

31.545,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/27

2019/11/26

Portugal

159.335,32

FEDER

63.734,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/21

2020/01/20

Portugal
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LISBOA-02-0853-FEDER-027701

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0853-FEDER-027776

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

TRAVEL STORE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIAGENS, S.A.

TravelStore - Otmização Processos

LISBOA-02-0853-FEDER-027780

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

OAKMARK SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

OakMark - Otimização de Processos e Procedimentos

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0853-FEDER-027790

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

BROWSER - SERVIÇOS INTERNET S.A.

Reestruturação Organizacional e Estratégica

LISBOA-02-0853-FEDER-027993

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

METALURGICA PALMELENSE - METALOMECÂNICA,
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LDA

MPalmelense - Inovação Produtiva, Operacional e Organizacional

LISBOA-02-0853-FEDER-028004

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GUIDE - ARTES GRÁFICAS, LDA

Reforço da capacitação empresarial da GUIDE

LISBOA-02-0853-FEDER-028846

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

SINTRA MAGIK, UNIPESSOAL LDA

Aumento da capacidade da empresa

LISBOA-02-0853-FEDER-029026

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

IMOHINE, UNIPESSOAL LDA

Hotel Palácio Ludovice 5 estrelas

LISBOA-02-0853-FEDER-029260

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

HCLB - LDA

Horse Therapy Services ao serviço da alta competição hípica

LISBOA-02-0853-FEDER-029310

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

INVENTA INTERNATIONAL S.A.

Inventa Qualifica

LISBOA-02-0853-FEDER-029321

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CINEMUNDO , LDA

Cinemundo Digital

LISBOA-02-0853-FEDER-031127

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

LISBOA-02-0853-FEDER-032788

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

LISBOA-02-0853-FEDER-032866

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853-FEDER-032874

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

FEDER

90.242,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

326.000,00

FEDER

130.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

66.710,00

FEDER

26.684,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/31

2019/08/30

Portugal

165.385,00

FEDER

66.154,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

201.355,00

FEDER

80.542,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

1.151.985,27

FEDER

460.794,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/21

2019/09/20

Portugal

1.247.720,00

FEDER

499.088,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2017/11/30

Portugal

109.488,72

FEDER

43.795,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

2.913.637,55

FEDER

1.165.455,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

270.200,00

FEDER

108.080,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/29

2018/05/28

Portugal

Este projeto tem como objetivo investir na qualificação para a internacionalização da
INVENTA através da entrada nos mercados EUA, Grécia, França, Escócia e México.

113.000,00

FEDER

45.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2019/05/31

Portugal

Este projeto visa a criação de uma plataforma digital para promoção e comercialização
de conteúdos audiovisuais de língua portuguesa que poderão ser visualizados online e
em dispositivos móveis em qualquer lugar do mundo.

235.000,00

FEDER

94.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

SOCIMBAL-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
Nova linha de salgados pré-fritos Quimbalar e certificação IFS
LDA

Nova linha de salgados pré-fritos Quimbalar e certificação IFS

31.360,88

FEDER

12.544,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

40%

RDN SERVIÇOS DE BIOTECNOLOGIA, UNIPESSOAL
LDA

Projeto de Internalização de Atividades e Aumento de Capacidade
da RDN

Realizando atividades de I&D de suporte ao desenvolvimento de medicamentos
biológicos, a RDN definiu um conjunto de investimentos que visam a endogenização de
atividades e o aumento de capacidade que associado ao alargamento de competências
permitirá uma melhoria do posicionamento competitivo.

663.719,00

FEDER

265.487,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

IBERFAR, INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.

IBERFAR 2017-2019

2.810.120,00

FEDER

1.124.048,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

PACIFICO CRUZIES LDA

Maior Catamaran à Vela do País (Turismo e Eventos para Grandes
Grupos)

1.551.962,01

FEDER

620.784,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

JOB DONE, UNIPESSOAL LDA

JOB DONE - Aposta no desenvolvimento de fatores imateriais de
competitividade

A GET THE JOB é a única empresa de marketing de recrutamento em PT,oferecendo
soluções q valorizam o storytelling do cliente,conciliando a tecnologia com a
criatividade da equipa. Visa apostar no desenvolvimento de áreas de competitividade
para aumentar a sua capacidade de resposta ao mercado global

95.809,21

FEDER

38.323,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

J. G. ARTES GRÁFICAS, PUBLICIDADE E MARKETING
LDA

JG Artes Gráficas INOVAR

A JG pretende capacitar-se das ferramentas indispensáveis à diversificação do seu
portfólio de produtos/serviços, permitindo-lhe responder a cada vez mais necessidades
dos seus clientes e captar novos clientes/segmentos de mercado, tanto a nível nacional
como internacional.

669.170,00

FEDER

267.668,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

Qualificação Viúva Lamego

O presente prevê investimento nas tipologias Criação de marcas e design,Proteção de
propriedade industrial e Qualidade permitindo o reforço das capacidades de
organização e de gestão da Viúva Lamego,capacitando-a das ferramentas necessárias
ao seu desenvolvimento e processo de internacionalização.

121.518,75

FEDER

48.607,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/26

2019/09/25

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-032936

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

HOVERTEJO TOURS, LDA

4.931.850,00

FEDER

1.972.740,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-032940

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CARMONA - SOCIEDADE DE LIMPEZA E
TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEIS S.A.

5.671.734,27

FEDER

2.268.693,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/04/21

2020/04/19

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-032941

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GONZALEZ,TEIXEIRA & SEOANE, LDA

2.538.219,54

FEDER

1.015.287,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/19

2020/06/15

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-032942

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

GROWINGCITY, LDA

112.440,47

FEDER

44.976,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/02/28

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-032946

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

EXPERIENCES TRAVEL - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA

230.528,16

FEDER

92.211,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

UMM 4.0

Instalação de sistemas avançados de software, interligados em rede, que irão permitir
inovação de produto e processo no seio da empresa. Instalação de Quinadeira topo de
gama, que acompanhe a qualidade e caraterísticas tecnológicas da máquina de corte a
laser e do sistema automatizado de soldadura.

433.130,97

FEDER

173.252,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/01/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-032961

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

CONDI - ALIMENTAR S.A.

BIO I&D E CARIMBOS DE SUSTENTABILIDADE

Numa aposta clara de progressão na cadeia de valor, a CONDI vai apostar em
competências I&D para desenvolver e apresentar aos mercados novas gamas de
produtos funcionais e biológicos, correspondendo assim ao claim de nichos de
mercados cada vez mais representativos.

101.110,00

FEDER

40.444,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/09

2019/10/08

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-035715

Programa Operacional Regional de Lisboa

2-Reforçar a competitividade das
PME

40%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital

--

15.000.000,00

FEDER

6.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2022/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Núcleo da Náutica de Recreio de Amora

O projeto/operação de “ Instalação dos Equipamentos Náuticos Multifuncionais e
Amovíveis”, apresenta-se como a primeira fase de construção do “ Núcleo da Náutica
de Recreio de Amora” e tem como objetivo a criação de uma área de acostagem para
embarcações de recreio de pequeno porte e de desporto náutico.

101.538,13

FEDER

50.769,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/05/24

2017/08/17

Portugal

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Valorização Integrada do Sítio de Alburrica

A presente candidatura visa promover a realização de um conjunto de ações para
valorização do sítio de Alburrica enquanto paisagem que integra o estuário do Tejo, com
características distintas. Pretende-se, com as ações propostas, valorizar o capital
ambiental e paisagístico do local, reforçando o desenvolvimento de uma rede contínua
de infraestruturas verdes de âmbito municipal e metropolitano.

470.379,70

FEDER

235.189,85

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/05/18

2018/08/10

Portugal

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

Recuperação e Valorização da Sé Patriarcal de Lisboa

A Operação contempla ações de recuperação da Sé de Lisboa centradas na zona do
Claustro. Além de uma consolidação estrutural que permitirá concluir as intervenções
arqueológicas e garantir a segurança das estruturas existentes, qualifica-se o Claustro
com a criação de espaços de visita a vestígios arqueológicos e de uma área de
exposição. Estrutura-se áreas para receção e acolhimento de visitantes e para
instalações sanitárias de apoio.

4.000.000,00

FEDER

2.000.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/05/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

Pretende-se a valorização do património natural e paisagístico. O desenho do espaço e
as suas valências assentam na reabilitação dos valores identitários da paisagem, na
Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da Natureza, da
criação de estrutura arbórea, na definição de áreas de recreio ativo e passivo; na
Biodiversidade, Recreio e Lazer (Zona Verde das Colinas do Cruzeiro
articulação das áreas funcionais, na definição de eixos de circulação, na oferta de áreas
- Zona Norte)
para uma atividade mais recreativa (hortas), e na exploração das relações visuais
interior/exterior.

309.871,63

FEDER

154.935,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/05/15

2017/12/31

Portugal

LISBOA-02-0853-FEDER-032883

LISBOA-02-0853-FEDER-032921

LISBOA-02-0853-FEDER-032923

LISBOA-02-0853-FEDER-032958

LISBOA-04-2114-FEDER-000001

LISBOA-04-2114-FEDER-000002

LISBOA-04-2114-FEDER-000003

LISBOA-04-2114-FEDER-000005

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

ROLODEX

Este projeto destina-se a potenciar o desenvolvimento da Premium Minds, tendo por
objetivo qualificar o promotor, de forma a torná-lo mais competitivo num mercado
cada vez mais global, através da habilitação do lançamento de um novo produto para a
gestão de pessoal ? o ROLODEX
O presente projeto de Qualificação da TravelStore pretende melhorar os seus processos
internos de forma a que suportem o crescimento da empresa e a sua aposta em novos
mercados internacionais.
O projeto pretende a digitalização dos conteúdos disponibilizados por Paulo de Vilhena,
de forma a serem promovidos internacionalmente num conjunto de mercados-alvo,
onde irá contribuir para acelarar os resultados dos seus clientes. Esta candidatura prevê
a melhoria dos processos de suporte.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

225.605,00

LISBOA-02-0853-FEDER-027782

40%

PREMIUM MINDS - CONSULTORIA E GESTÃO DE
PROJECTOS, LDA

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

40%

40%

40%

50%

50%

50%

50%

BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA

VIÚVA LAMEGO - CERÂMICAS DE SINTRA, LDA

U.M.M. - UNIÃO METALO MECÂNICA, S.A.

MUNICÍPIO DO SEIXAL

MUNICÍPIO DO BARREIRO

Reforço das capacidades de organização da Beltrão Coelho

O projeto compreende vários investimentos com vista ao reforço das capacidades de
organização e gestão da Beltrão Coelho.Assim, serão implementados novos métodos
organizacionais que possibilitarão ganhos substanciais de eficiência e maior preparação
para enfrentar o crescimento da empresa.
Este projecto visa criar condições para que a Browser possa actuar com uma eficiência
organizacional optimizada, através da sua certificação em áreas críticas e da adopção
de metodologias organizacionais inovadoras, adquirindo competitividade para actuar
com sucesso em mercados internacionais.
O presente projeto prevê a realização de investimentos de índole produtiva e
organizacional, que visam dotar a MPalmelense de meios produtivos, operacionais e
organizacionais necessários para a aposta inovadora na otimização e aumento da sua
capacidade produtiva.
A Guide pretende dinamizar o setor da indústria gráfica, utilizando novos meios
produtivos altamente sustentáveis, que vão de encontro às necessidades dos clientes,
incrementando a sua produtividade, integrando em novos segmentos internacionais e
obtendo uma exportação de 36%, no pós-projeto.
A implementação do presente projeto de invetsimento visa dotar a empresa de
ferramentas que lhe permitam aumentar a sua capacidade de resposta, ou seja,
aumentar a capcidade produtiva da empresa.
A Imohine adquiriu o Palácio Ludovice com a finalidade de requalificar o imóvel num
Hotel de 5**. A conceptualização do produto tem por base a classificação patrimonial
do edifício e a sua recuperação, bem como a permanência do espaço Solar Vinho do
Porto, sendo este o mote para a temática do hotel.
Criação de centro de hidroterapia para cavalos no Hipódromo do Campo Grande em
Lisboa para apoiar a dinamização da competição hípica na região de Lisboa e em
Portugal, com fortes impactos na promoção turística do destino e na atracção de um
segmento específico de turistas e visitantes.

Aumento da capacidade instalada na fábrica da Amadora. Adequação da empresa às
novas normativas europeias.
Diversificação da oferta turística da Região de Lisboa, com a oferta de Passeios
Turísticos sobre o Tejo a bordo do Maior Catamaran à Vela do país (24 metros e
capacidade para 120 passageiros), podendo realizar-se eventos para grandes grupos e
acrescentando valor à experiência turística.

Com este projeto, a HOVERTEJO TOURS será a única empresa nacional a realizar
passeios marítimos com hovercrafts permitindo oferecer uma experiência turística
Passeios maritimos de Hovercraft no rio e no mar
única e inesquecível com visualização de mais de 25 pontos de interesse da zona de
Lisboa.
O projeto visa a criação de uma nova unidade industrial de gestão, tratamento e
valorização de resíduos, com novas unidades de tratamento e processos avançados,
Nova Unidade Industrial de Tratamento e Valorização de Resíduos
permitindo à CARMONA aumentar a eficiência produtiva e projeção internacional,
consolidando-se como uma empresa de referência no setor.
Ampliação e remodelação de um restaurante, com vista à criação de inovadoras áreas
de negócio, sustentada numa estratégia de promoção que divulgará o património
Ampliação Restaurante Solar dos Presuntos
cultural, histórico e gastronómico da cidade, potenciando o influxo turístico,
principalmente internacional e mitigando a sazonalidade.
Este projeto visa desenvolver uma inovadora plataforma, diferente das existentes por
proporcionar uma experiência única e potenciar a integração de jovens relocados
Growingcity
(estudantes/ empreendedores) na cidade de Lisboa e, também, na língua e cultura
portuguesa.
Este projeto é disruptivo porque os roteiros turísticos de Moto-Turismo serão
Inovação em Moto-Turismo: Personalização e experiências de
personalizáveis pelo mototurista, sendo que a APP comunica com as coordenadas GPS
viagem mais completas
do smartphone e permite que o mototurista possa efetuar alterações ao seu roteiro,
sendo as rotas e POI recalculados em tempo real.

247

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-04-2114-FEDER-000007

LISBOA-04-2114-FEDER-000009

LISBOA-04-2114-FEDER-000010

LISBOA-04-2114-FEDER-000012

LISBOA-04-2114-FEDER-000013

LISBOA-04-2114-FEDER-000015

LISBOA-04-2114-FEDER-000016

LISBOA-04-2114-FEDER-000018

LISBOA-04-2114-FEDER-000019

LISBOA-04-2114-FEDER-000020

LISBOA-04-2114-FEDER-000021

LISBOA-04-2114-FEDER-000022

LISBOA-04-2114-FEDER-000023

LISBOA-04-2114-FEDER-000024

LISBOA-04-2114-FEDER-000025

LISBOA-04-2114-FEDER-000026

LISBOA-04-2114-FEDER-000027

LISBOA-04-2114-FEDER-000028

LISBOA-04-2114-FEDER-000029

LISBOA-04-2114-FEDER-000030

LISBOA-04-2114-FEDER-000031

LISBOA-04-2114-FEDER-000032

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ALMENARA é uma operação a desenvolver, através duma parceria constituída pelo
Município de Palmela e EGEAC, com o apoio do Município de Lisboa, integrada numa
estratégia comum para a diferenciação e diversificação da oferta turística, assente num
programa cultural partilhado pelos Castelo de Palmela e Castelo de S. Jorge de Lisboa e
respectivos territórios, em torno da sua História e Património.

308.390,16

FEDER

154.195,08

ALMENARA é uma operação a desenvolver, através duma parceria constituída pelo
Município de Palmela e EGEAC, com o apoio do Município de Lisboa, integrada numa
estratégia comum para a diferenciação e diversificação da oferta turística, assente num
programa cultural partilhado pelos Castelo de Palmela e Castelo de S. Jorge de Lisboa e
respectivos territórios, em torno da sua História e Património.

165.091,74

FEDER

Parque Urbano do Seixal - Rede Ecológica Metropolitana de
Valorização da Natureza, da Biodivesidade, Recreio e Lazer (Zona
Verde do Seixal)

Este parque será um espaço de excelência ambiental que permitirá dar a conhecer à
população, os valores e a beleza da paisagem mediterrânea. Trará uma mais-valia em
termos ambientais, integrando a rede de trilhos municipal, possibilitando a observação
de aves e de vivência de um espaço natural, pela preservação e valorização do
ecossistema existente, e pela manutenção do espaço como uma referência paisagística
e turística do arco ribeirinho.

411.861,29

PRARRÁBIDA - Espaços de lazer e bem-estar

Esta operação consiste na criação de um circuito de descoberta e interpretação do
Parque Natural da Arrábida, em torno da Serra do Louro, que irá permitir criar um
ponto de atracão e de lazer para os visitantes e turistas, aproveitando a beleza
paisagística, a fauna, a flora, a cultura e a arqueologia locais. Trata-se de uma ação de
valorização de espaços com elevada importância natural, cultural e histórico e que
fomenta um turismo sustentável.

MUNICÍPIO DE PALMELA

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/07/18

2017/12/31

Portugal

82.545,87

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/07/18

2017/12/31

Portugal

FEDER

205.930,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/04/03

2019/04/03

Portugal

55.000,00

FEDER

27.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/09/06

2018/02/28

Portugal

PRARRÁBIDA - Valorização de sítios arqueológicos - Grutas da
Quinta do Anjo e Alto da Queimada

A operação candidata pretende conservar, restaurar, musealizar e valorizar dois dos
sítios arqueológicos visitáveis de Palmela – Grutas Artificiais de Quinta do Anjo e
povoado muçulmano do Alto da Queimada – que integram circuitos de visitação vários
espaços de interesse paisagístico, cultural e/ou arqueológicos, dispersos pelo Parque
Natural da Arrábida.

80.000,00

FEDER

40.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/08/07

2018/04/30

Portugal

MUNICIPIO DE SESIMBRA

PRARRÁBIDA – Conservação, valorização e promoção do
património da Arrábida | CAFA - Castelos e Fortificações da
Arrábida

Promover a imagem de identidade territorial que o património edificado de cariz militar
tem não só na Arrábida mas na sua posição de limes setentrional da grande Lisboa,
focalizando a memória de castelos, de fortalezas e de fortins como marcos de
atratividade patrimonial e turística, ativos positivos da região e da sua ancestralidade
cultural.

130.013,59

FEDER

65.006,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE MAFRA

Pretende-se uma requalificação da linha de água que atravessa o terreno; um lago
central; aproveitamento dos 3 poços existentes; espaço de reunião das famílias; zonas
Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da Natureza da
de lazer, de merendas e de atividade física concentrada e desconcentrada; Skate
Biodiversidade, Recreio e Lazer (zona Verde da Venda do Pinheiro)
parque; Percursos pedonais; Campo de jogos multiusos; espaço de leitura e eventos;
Zona de jogos tradicionais; Centro de Interpretação do Rio Lizandro; Parque infantil.

989.336,51

FEDER

494.668,26

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/06/20

2018/05/31

Portugal

MUNICÍPIO DA MOITA

Parque Hortícola do Vale da Amoreira

A operação visa a requalificação de ambiental e paisagística de uma zona contígua a
uma linha de água ao longo da qual foram surgindo de forma anárquica hortas urbanas
de génese espontânea, com recurso a todo o tipo de materiais, através da criação de
uma zona de hortas urbanas ordenadas e de uma zona de proteção ecológica, por
forma a ordenar e qualificar todo o espaço, protegendo a linha de água.

156.564,32

FEDER

78.282,16

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/07/23

2018/12/31

Portugal

Sítio das Nascentes - Estrutura Verde Principal da Cidade de
Montijo

A reabilitação da Quinta das Nascentes, incluindo a transformação do núcleo edificado
existente na Casa da Música de Jorge Peixinho, visa essencialmente a preservação e a
requalificação do território natural, para criação de um espaço verde urbano inserido no
corredor verde da cidade, apto para múltiplas utilizações, com predomínio de atividades
culturais, de lazer e de natureza.

1.661.279,40

FEDER

830.639,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/05/13

2019/05/13

Portugal

“Reabilitação do Convento de Jesus (Fase A - Ala Este e Ala Norte,
Claustros, Igreja Matriz e Coro Alto)”

Esta Operação destina-se a promover a conservação e valorização do património
Cultural e natural, enquanto instrumentos de sustentabilidade de territórios
designadamente através da sua valorização turística no caso concreto do Convento de
Jesus através da sua reabilitação possibilitando a visitação de novos espaços.Piso
0_Edifício 1612,00 m2Piso 1_Edifício 1273,00 m2TOTAL EDIFÍCIO 2885,00 m2TOTAL
EXTERIOR (Pátio do Claustro) 469,00 m2

1.460.986,83

FEDER

730.493,42

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/05/02

2019/02/28

Portugal

Parque Urbano Ribeirinho Moinhos da Póvoa

O Parque apresenta uma área de 3,4 ha, integrando uma ciclovia com 1800 ml, que terá
ligação, a sul, ao Município de Loures e onde será valorizada a presença da água e do
Estuário do Tejo como um recurso com valor ambiental e paisagístico estratégico,
assente na conservação e valorização dos recursos naturais, com valências na área do
recreio, lazer, desporto ligado à náutica e visitação, o que reforça a sua vocação
turística.

1.531.739,53

FEDER

765.869,76

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/06/08

2018/05/16

Portugal

SCAVIER - PRARRÁBIDA

O SCAVIER de Setúbal será dotado de uma área de descanso; zona de cacifos; zona de
banho; área de manutenção/lavagem de bicicletas; zona de informação com acesso a
percursos em formato digital; espaço de formação para diversas atividades desportivas
e área de aquecimento/recuperação pós atividade.O SCAVIER de Azeitão será dotado de
infraestrutura de apoio ao Btt e Cicloturismo, bem como um espaço de recolha de
informação em formato digital.

88.184,63

FEDER

44.092,32

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/04/01

2018/06/30

Portugal

Villa Romana de Freiria

O projeto pretende preservar, salvaguardar e dar a conhecer este sítio arqueológico
classificado como de interesse público apostando na sua promoção para criar uma nova
centralidade no interior do concelho. As intervenções propostas capacitarão o local para
a visitação e fruição de um público abrangente que irá do público escolar às famílias,
não esquecendo o segmento do turismo cultural promovendo o usufruto sustentável da
estação arqueológica.

323.269,20

FEDER

161.634,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Cacilhas-Tejo: Centro de Interpretação, Salgas Romanas, Navios
Históricos da Marinha e Circuito Turístico (1ª Fase)

A candidatura incide sobre a Fábrica Romana de Salga de Cacilhas, classificado como
Imóvel de Interesse Público, os Navios Históricos da Marinha Portuguesa – Fragata D.
Fernando II e Glória e Submarino Barracuda e ainda, a construção do Centro de
Interpretação Cacilhas-Tejo, espaço de acolhimento aos turistas e visitantes,
assegurando uma abordagem histórica do assentamento de Cacilhas e das atividades
desenvolvidas à volta da bacia do Tejo.

1.368.313,92

FEDER

684.156,96

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/04/21

2018/12/31

Portugal

Reabilitação e Qualificação do Património Cultural - Quinta e
Palácio de Valflores

A operação de Reabilitação e Qualificação do Património Cultural – Quinta e Palácio de
Valflores, classificada como Imóvel de Interesse Público, consiste numa intervenção de
consolidação estrutural do palácio e estruturas hidráulicas da quinta, sendo
fundamental para a salvaguarda de um relevante testemunho da arquitetura
renascentista portuguesa, potenciando a sua dinamização e fruição turístico-cultural à
escala da Região de Lisboa.

333.953,34

FEDER

166.976,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/11/02

2018/12/30

Portugal

Valorização paisagística do Dólmen do Sítio das Pedras Grandes

A operação a candidatar incide na execução de um projeto de conservação, proteção e
promoção do monumento nacional “Dólmen do Sitio das Pedras Grandes”, através da
criação de um local de visitação e oferta complementar de um espaço de lazer
intergeracional.

257.851,72

FEDER

128.925,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

Rota do Memorial do Convento

Tendo por cenário a obra literária de J. Saramago, “Memorial do Convento”, pretendese valorizar o património cultural e natural, dando ao visitante uma experiência única,
que reforcem as singularidades do território (Lisboa, Loures e Mafra) através das
ofertas museológicas, culturais, monumentos, jardins e eventos. Numa fusão de
discursos, literário, histórico e paisagístico relativo ao processo de construção da Real
Obra de Mafra.

392.397,20

FEDER

196.198,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/03

2019/03/31

Portugal

Valorização, Qualificação e Requalificação da Frente Ribeirinha de
Loures

Criação de um percurso de acesso à Frente Ribeirinha do Tejo no concelho de Loures,
permitindo a fruição dos valores naturais em presença, nomeadamente a observação
da avifauna. Recuperar-se-á um antigo pontão desativado, equipando-o com painel
interpretativo dos valores do sapal e do estuário. É uma operação é valorizadora da
Rede Natura 2000 e da Reserva Ecológica Nacional.

133.581,34

FEDER

66.790,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/01

2017/12/29

Portugal

PRARRÁBIDA - Janela da Arrábida Palmela

A operação PRARRÁBIDA – Janela da Arrábida Palmela consiste na criação de um
centro de interpretação (multidisciplinar e multifuncional), no Espaço Fortuna na Quinta
do Anjo, para visitantes e turistas, com oferta de várias valências de ocupação, fruição e
descoberta em torno do Património Arrábida, permitindo, concomitantemente, a sua
conservação, valorização e promoção em torno do plano de ação intermunicipal que a
enquadra (PRARRÁBIDA).

620.000,00

FEDER

310.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/12/14

2018/11/30

Portugal

Dinamização do Turismo de Natureza e constituição da Rota do
Ocidente

A implementação de uma rota que percorre o Parque Natural de Sintra-Cascais e
estabelece uma ligação da orla costeira com o interior da serra é um elemento condutor
para a descoberta deste território. As ações previstas preparam, requalificam e
beneficiam as zonas por onde a rota passa de modo a assegurar uma boa experiência ao
visitante em termos de segurança, conforto e das experiências que pode desfrutar ao
longo do percurso.

412.705,90

FEDER

206.352,95

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/11/30

2018/12/30

Portugal

MUNICÍPIO DA MOITA

Valorização do património ribeirinho e promoção do cluster da
náutica de recreio

A operação visa a construção de um novo ancoradouro no cais setecentista que irá
possibilitar a expansão das atividades náuticas fluviais, assim como o reforço da rede de
percursos pedestres e cicláveis. O percurso será enriquecido pela criação de um
itinerário interpretativo do Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos. As intervenções de
natureza física serão complementadas por um conjunto de ações de promoção turística
da Zona Ribeirinha da Moita.

424.641,60

FEDER

212.320,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/05/18

2019/03/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

ValorRio – Valorização e proteção do património natural e
paisagístico de linhas de água (componente património) |
Requalificação da vegetação ripícola do Rio da Costa (2ª fase)

A operação a candidatar incide na execução de um projeto que visa a valorização
biofísica das margens da linha de água e o enquadramento das duas novas
infraestruturas de ligação pedonal entre as margens, promovendo a criação de um local
de visitação e a oferta complementar de um espaço de lazer intergeracional, resultando
numa evidente melhoria das condições ambientais no território.

274.501,43

FEDER

137.250,72

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/05/02

2018/02/28

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE PALMELA

Nome da Operação | Operation Name

ALMENARA - PALMELA

EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E
ALMENARA -Lisboa
ANIMAÇÃO CULTURAL, EM, S.A.

MUNICÍPIO DO SEIXAL

MUNICÍPIO DE PALMELA

MUNICIPIO DE MONTIJO

MUNICIPIO DE SETUBAL

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

MUNICIPIO DE SETUBAL

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICÍPIO DE ALMADA

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICÍPIO DE PALMELA

EMAC - EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE
CASCAIS, E.M., S.A.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

248

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-04-2114-FEDER-000033

LISBOA-04-2114-FEDER-000035

LISBOA-04-2114-FEDER-000036

LISBOA-04-2114-FEDER-000037

LISBOA-04-2114-FEDER-000038

LISBOA-04-2114-FEDER-000039

LISBOA-04-2114-FEDER-000040

LISBOA-04-2114-FEDER-000041

LISBOA-04-2114-FEDER-000042

LISBOA-05-3118-FSE-000001

LISBOA-05-3118-FSE-000002

LISBOA-05-3524-FSE-000013

LISBOA-05-3524-FSE-000020

LISBOA-05-3524-FSE-000022

LISBOA-05-3524-FSE-000026

LISBOA-05-3524-FSE-000029

LISBOA-05-3524-FSE-000032

LISBOA-05-3524-FSE-000034

LISBOA-05-3524-FSE-000040

LISBOA-05-3524-FSE-000041

LISBOA-05-3524-FSE-000044

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

4-Preservar e proteger o ambiente e
promover a utilização eficiente dos
recursos

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

MUNICÍPIO DO SEIXAL

Parque Urbano do Miratejo (Parque Urbano do Rouxinol)

A área de intervenção onde estão inseridas as ruínas da Olaria Romana (monumento
nacional) pretende unir esforços para integrar os espaços a construir, e requalificar e
valorizar a área entre o Moinho de Maré e a ETAR da Qta da Bomba, criando a
oportunidade de um espaço amplo de fruição da baía por parte da população, tomando
como ponto de partida fundamental os recursos culturais e ambientais existentes e
promovendo a requalificação urbana.

585.061,16

FEDER

292.530,58

MUNICIPIO DE LOURES

A operação Reabilitação e Qualificação do Património Cultural – Quinta e Palácio de
Valflores 2.ª e 3.ª fases, imóvel classificado de Interesse Público, consta da intervenção
Reabilitação e Qualificação do Património Cultural-Quinta e Palácio de consolidação estrutural e restauro do palácio e estruturas hidráulicas, e valorização
de Valflores - 2.ª e 3.ª fases.
paisagística da quinta, basilar na salvaguarda de relevante testemunho da arquitetura
renascentista portuguesa, potenciando a sua fruição turístico-cultural à escala da
Região de Lisboa.

903.454,42

FEDER

MUNICÍPIO DE PALMELA

A operação PRARRÁBIDA – CAFA – Castelos e Fortalezas da Arrábida – Castelo de
Palmela visa requalificar e valorizar o Castelo de Palmela e as suas condições para a
PRARRÁBIDA – CAFA – Castelos e Fortalezas da Arrábida – Castelo
promoção de eventos e da fruição turística, designadamente no que diz respeito à
de Palmela
acessibilidade para públicos com mobilidade reduzida, através da abolição de barreiras
arquitetónicas (físicas), sensoriais, emocionais e intelectuais.

303.605,28

Projeto de Requalificação da Ribeira do Jamor-Eixo Verde Azul

A criação do Eixo Verde e Azul pretende beneficiar e reforçar a integração paisagística
dos sistemas naturais em meio predominantemente urbano. Esta valorização
possibilitará a criação de espaços de estadia e recreio ativo, promovendo estilos de vida
saudáveis, e vivência por parte de uma população metropolitana.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2018/01/31

2019/08/31

Portugal

451.727,21

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/11/02

2018/12/30

Portugal

FEDER

151.802,64

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/10/02

2019/08/31

Portugal

2.565.574,23

FEDER

1.282.787,11

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/08/01

2019/08/01

Portugal

VALORIO - Valorização e Proteção do Património Natural e
Paisagístico de Linhas de Água (Componente Património)

Implementar Corredores Verdes Ribeirinhos promovendo usos compatíveis com o
equilíbrio ecológico dos sistemas ribeirinhos, prevenindo cheias através de recurso a
técnicas de engenharia natural e melhorar o estado ecológico dos sistemas húmidos.
Aproximar as populações do contexto ribeirinho, usufruindo das suas potencialidades e
exercendo uma função de fiscalização dos recursos hídricos e das zonas envolventes.

338.502,87

FEDER

169.251,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/08/01

2019/03/31

Portugal

Parque Metropolitano da Biodiversidade

Trata-se da construção de um Parque Metropolitano da Biodiversidade, abrangendo
uma área de intervenção de 6,6 ha, através da recriação de habitats naturais, criação de
infraestruturas de apoio, ao nível da construção e ordenamento dos percursos,
construção de espaços de visitação, estadia e de observação da natureza.

173.333,33

FEDER

86.666,66

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2018/03/15

2020/02/14

Portugal

Intervenção de conservação e restauro l Tumulo D. Dinis

O projeto a candidatar incide na execução de projeto de conservação e restauro do
monumento nacional Túmulo de D. Dinis, assim como da cobertura da Igreja do
Mosteiro de São Dinis e São Bernardo de Odivelas - tratamento dos paramentos para
evitar infiltrações no interior, criando as condições necessárias para se guardar
memória do túmulo de um dos reis mais importantes na História Nacional e a criação
de um local de visitação e de investigação

244.650,00

FEDER

122.325,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2018/01/02

2019/10/01

Portugal

MUNICÍPIO DE MAFRA

ValorRio - Valorização e Proteção do Património Natural e
Paisagístico de linhas de água (componente património) (Mafra)

A operação é composta apenas pela componente das construções diversas, constituída
por uma única empreitada que integrará as seguintes ações: Intervenção rede de
caminhos; Intervenção margens do rio; Mobiliário Urbano; Margem direita do Parque
Urbano Póvoa da Galega; Espaço de Interpretação da Etar Póvoa da Galega; Parque
Fluvial de Ribeiradas; Centro de Interpretação Ambiental. (acções discriminadas na
memória descritiva da candidatura)

355.033,08

FEDER

177.516,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2018/01/02

2019/05/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da Natureza, da
Biodiversidade, Recreio e Lazer (Valorização do Sítio das Hortas e
Pinhal de Areias)

Pretende-se valorizar e dotar o Sitio das Hortas e Pinhal das Areias de condições para a
realização de atividades nas áreas da educação, investigação e divulgação, consolidando
o que poderá vir a ser a Rede Ecológica Metropolitana. Pretende-se a criação de: parque
urbano gratuito; centro de observação e interpretação de avifauna; 5 Eco-houses;
quinta pedagógica; localização de edifícios de apoio ao movimento associativo local.

770.138,00

FEDER

385.069,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2019/09/03

Portugal

Apoios à contratação para adultos - Lisboa

Salientam-se os apoios financeiros ao empregador pela contratação de desempregados
inscritos nos serviços de emprego, associados à criação líquida de postos de trabalho e
ao reforço de vínculos laborais mais estáveis, combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho. As medidas de apoio à contratação incluem o
reembolso de uma percentagem da Taxa Social Única paga pelo empregador.

4.076.104,08

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2014/11/01

2016/10/31

Portugal

Estágios para Adultos - Lisboa

As medidas de estágios profissionais visam complementar e desenvolver as
competências dos desempregados (adultos) que procuram um primeiro ou um novo
emprego, de forma a melhorar o seu perfil de empregabilidade, através da aquisição de
novas formações e competências junto das empresas, com vista à criação de emprego,
nomeadamente em novas áreas profissionais tendo como objetivo o apoio à transição
entre o sistema de qualificações e o mercado de

5.400.000,00

FSE

2.700.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2014/02/16

2016/12/31

Portugal

Formação modular para empregados e desempregados

O ISQ, infraestrutura tecnológica, alia-se às empresas e a cada pessoa na valorização do
seu Capital Humano através de uma abordagem tecnológica prática em áreas como a
Soldadura, Ensaios ou a eletrónica, construindo o seu plano à medida das necessidades
de crescimento das empresas e do mercado em geral. Tem por missão o
desenvolvimento e atualização de competências no domínio da inovação e tecnologia
como garante de uma maior empregabilidade.

273.426,65

FSE

136.713,33

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/09/30

Portugal

Formação modular para empregados e desempregados

Com este projeto procuramos combater algumas das fraquezas diagnosticadas na ENEI,
como a Elevada taxa de desemprego e dificuldades de reintegração dos desempregados
de longa duração, incluindo neste projeto 40% de desempregados/as e o Baixo nível de
qualificação da população com impacto nos baixos níveis de produtividade, integrando
60% de empregados/as, com especial atenção naqueles que se encontram numa
situação de risco de perda do emprego.

72.600,00

FSE

36.300,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/09/30

Portugal

Formação modular para empregados e desempregados

Este projeto de formação a realizar na área metropolitana de Lisboa durante 18 meses
está organizado em 11 áreas de formação num total de 3.425 horas de formação a
ministrar, dirigidas a um total de 2.192 formandos, dos quais 1.316 empregados e 876
desempregados.A formação é constituída por um total de 137 Unidades de Formação
de Curta Duração (25 horas cada) totalizando 54.800 horas de volume de formação.

170.720,01

FSE

85.360,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/03

2018/09/29

Portugal

Formação modular para empregados e desempregados

É imperioso reforçar políticas e estratégias que permitam a afirmação e
desenvolvimento profissional das pessoas. O projeto 24.01 – Formação modular para
empregados e desempregados irá potenciar a reciclagem de conhecimentos e a
empregabilidade dos/as formandos/as e principalmente, contribuir para uma menor
assimetria de conhecimentos entre pessoas. O conhecimento irá permitir que Portugal
convirja na direção dos países mais desenvolvidos.

351.999,99

FSE

176.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

Formação modular para empregados e desempregados

A AEDL tem vindo a trabalhar com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
pessoal, profissional e social, de ativos empregados e desempregados. Neste sentido
este projeto vai ao encontro da nossa missão, pelo que consideramos reunir as
condições para o seu desenvolvimento, reforçando competências por via da formação,
respondendo assim às necessidades de qualificação dos ativos empregados e reforço da
qualificação dos ativos desempregados.

275.549,99

FSE

137.775,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/09/30

Portugal

Formação modular para empregados e desempregados

O reforço das competências dos ativos empregados (particularmente os em risco de
perda de emprego) e desempregados com habilitações iguais ou superiores ao nível
secundário, incluindo os DLD, proporcionando oportunidades de qualificação habilita-os
a acompanharem a evolução das exigências dos mercados e das organizações para
potenciarem a empregabilidade. São desenvolvidas 2450 horas, em 7 áreas CNAEF
alinhadas estrategicamente com o RIS3 Lisboa

141.899,99

FSE

70.950,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/09/14

Portugal

Formação modular para empregados e desempregados

Projeto de formação modular certificada em áreas estratégicas do tecido
socioeconómico da região Lisboa, dirigida a ativos empregados e desempregados.
Projeto focado na qualificação profissional de ativos, na manutenção do seu nível de
emprego (empregados), no fomento de um regresso mais célere e sustentado ao
trabalho (desempregados), via desenvolvimento/reforço das competências técnicas,
relacionais e sociais requeridas pelo mercado de trabalh

74.800,00

FSE

37.400,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/03

2018/09/30

Portugal

Formação modular para empregados e desempregados

A DEKRA propõe-se desenvolver um projeto que potencie a empregabilidade da
população ativa, empregados e desempregados, disponibilizando respostas consistentes
e adequadas às necessidades formativas e de qualificação detetadas, favorecendo a
qualidade e melhoria dos desempenhos profissionais, em áreas consideradas
estratégicas para o desenvolvimento da Região de Lisboa, nomeadamente do ponto de
vista dos domínios prioritários da EREIL.

235.400,00

FSE

117.700,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/19

2018/09/28

Portugal

Formação modular para empregados e desempregados

O projeto visa potenciar a empregabilidade da população ativa (empregados,
desempregados e em risco de desemprego), através do aumento da sua adaptabilidade
por via do desenvolvimento de competências requeridas pelo mercado de trabalho,
nomeadamente através da realização de percursos de FMC, tendo por base a Estratégia
Regional de Especialização Inteligente de Lisboa e as AEF prioritárias para 2016-2017
identificadas pelo IEFP.

140.799,99

FSE

70.400,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/09/30

Portugal

Formação modular para empregados e desempregados

O objetivo geral do Projeto da EDUGEP é focalizar a sua intervenção formativa em duas
áreas de formação estratégicas (Ciências Informáticas e Gestão) para os concelhos do
BARREIRO, MOITA, PALMELA E SETÚBAL, de modo a colmatar a atual falta de
competências em TIC e o défice de quadros intermédios especializados nas Empresas
dos Setores da Hotelaria, Restauração, Turismo e na Indústria bem como na criação de
novos empregos qualificados.

325.600,00

FSE

162.800,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/26

2018/09/28

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE SINTRA

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICÍPIO DO SEIXAL

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

TURISFORMA-FORMAÇÃO CONSULTADORIA LDA

TALENTUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
FORMADORES E TÉCNICOS DE FORMAÇÃO

RFACONSULTING, UNIPESSOAL LDA

AEDL - ACTIVIDADES EDUCATIVAS LDA

PROFIFORMA-GABINETE DE CONSULTADORIA E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS
EMPRESARIOS

DEKRA PORTUGAL, S.A.

ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO

EDUGEP - CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO E
GESTÃO DE PROJECTOS DE NATUREZA
EDUCACIONAL, SOCIAL E CULTURAL LDA

Nome da Operação | Operation Name

8.152.208,16

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

249

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-05-3524-FSE-000049

LISBOA-05-3524-FSE-000050

LISBOA-05-3524-FSE-000054

LISBOA-05-3524-FSE-000059

LISBOA-05-3524-FSE-000091

LISBOA-05-3524-FSE-000131

LISBOA-05-3524-FSE-000140

LISBOA-05-3524-FSE-000141

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE-000163

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-007208

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-008829

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-009966

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-011548

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-012143

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-012273

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-012725

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-012728

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-012976

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-013162

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-013310

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-013367

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-013443

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-013468

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-013502

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-013524

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-013748

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-013969

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-014047

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-014297

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-014406

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-014655

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-014753

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-014878

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação modular para empregados e desempregados

O projeto da Academia BC contempla formação em áreas consideradas estratégicas
(Gestão e Administração, Eletrónica e Automação) de referenciais ambiciosos por elevar
os níveis de empregabilidade do concelho de Loures e região de Lisboa, proporcionando
o desenvolvimento de competências e a qualificação aos ativos empregados e
desempregados, e correspondentes às competências requeridas pelas entidades
empregadoras.

87.999,13

FSE

43.999,57

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Formação modular para empregados e desempregados

A operação visa a qualificação dos ativos da região alinhado com as competências
requeridas pelo tecido empresarial mais dinâmico, competitivo e empregador. O Projeto
está alinhado com as prioridades estratégicas regionais e nacionais, e está consonante
com as áreas de formação prioritárias conforme indicação do IEFP. As UFCD escolhidas
permitem colmatar os gaps identificados pelos empregadores.

187.017,60

FSE

93.508,80

Formação modular para empregados e desempregados

Metodologias de diagnóstico implementação acompanhamento avaliação inclusão de
novos conceitos na esfera empresarial e comunidade e interação bottom-up. Incutir a
persecução das políticas de IG e IO na gestão e desenvolvimento económico e
territorial, adaptação a conceitos e políticas de gestão modernos, trabalhar a
comunidade empresarial para a alteração de mentalidades de gestão, preconceitos,
adaptação às metas e políticas públicas 2014-2020.

188.540,00

FSE

Formação modular para empregados e desempregados

A operação proposta tem por objetivo contribuir para a elevação e reforço das
competências da população empregada e desempregada da região de Setúbal, através
do desenvolvimento de ações de formação modulares certificadas nível 2 e 4, nas áreas
de formação 481/521/523 e nas temáticas identificadas como prioritárias e
estratégicas no RIS 3 Lisboa, e assim adequadas às necessidades dos agentes
económicos e, geradoras de novos empregos.

213.510,00

Formação modular para empregados e desempregados

O projeto da Congrega propõe a realização de UFCDs em referenciais de 3 áreas do CNQ
(345, 729, e 812). Pretendemos promover a valorização efetiva dos ativos empregados
prioritariamente em risco de desemprego e desempregados, promovendo e reforçando
a manutenção dos postos de trabalho, a empregabilidade e possibilitando o regresso à
vida ativa de forma sustentada e com valor acrescentado.

Formação modular para empregados e desempregados

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/09/28

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/11

2018/09/28

Portugal

94.270,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/09/30

Portugal

FSE

106.755,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/27

2018/09/30

Portugal

160.600,00

FSE

80.300,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/02

2018/09/30

Portugal

Operação a desenvolver em 7 Concelhos de Lisboa, com o apoio do Lisb@a 2020,
permitirá aumentar a adaptabilidade à mudança dos adultos por via do
desenvolvimento das suas competências, em 9 áreas prioritárias constantes da EREIL,
abrangendo 7.200 formandos/as. A GTI garante metas realização e resultados- 90%
certificação, considerando o seu histórico, recursos afetos, sistema de informação e de
gestão (certificado ISO 9001, NP4512 e ISO20121)

386.650,01

FSE

193.325,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/05

2018/09/28

Portugal

SULFORMA, CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL
Formação modular para empregados e desempregados
LDA

Pretende-se com este projeto, responder a necessidades de qualificação dos ativos
empregados e desempregados, com habilitações iguais ou superiores ao ensino
secundário, com vista a aumentar competências e níveis de qualificação,
fomentandouma maior oportunidade de emprego. Este projeto reforça a qualificação
profissional, ajustando as formações modulares às suas necessidades e perfil,
facilitando o regresso e integração no mercado de trabalho

174.820,92

FSE

87.410,46

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/03

2018/09/28

Portugal

PARTNER-HOTEL - FORMAÇÃO, CONSULTORIA E
PROJECTOS PARA SERVIÇOS HOTELEIROS LDA

Formação modular para empregados e desempregados

A Partnerhotel é uma entidade com grande envolvimento na região onde está inserida,
tem parcerias com as entidades empregadoras da região e realizou um DNF junto
destas, dos colaboradores e dos adultos do Centro Qualifica (CQEP) Partnerhotel
Corroios. Com esta operação pretendemos contribuir para a sustentabilidade e a
qualidade do emprego, apoiar a mobilidade laboral e contribuir para atingir os objetivos
da Estratégia RIS3 da Região de Lisboa.

187.808,92

FSE

93.904,46

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/10

2018/09/28

Portugal

13.200,00

FSE

6.600,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/03

2018/09/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/12

2017/08/11

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/01

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/18

2017/09/17

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/12

2018/01/11

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2017/12/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2017/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/31

2017/12/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/18

2017/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2017/04/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/28

2017/12/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2018/01/02

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ACADEMIA BERNARDO DA COSTA - FORMAÇÃO E
CONSULTORIA, LDA

CAFE - CENTRO DE APOIO E FORMAÇÃO
EMPRESARIAL LDA

IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

PROFOC - PROJECTOS DE FORMAÇÃO E
CONSULTORIA LDA

CONGREGA, LDA

GTI - GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

50%

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PORTUGAL (CCP)

Formação modular para empregados e desempregados

A CCP representa as associações empresariais comércio e serviços,pretende com esta
candidatura fomentar o envolvimento dos activos do sector em iniciativas de formação
modular certificada consentânea com as suas reais necessidades vai dirigir a sua oferta
formativa aos desempregados e empregados e que assenta numa óptica de valorização
de competências, com objectivo de potenciar as qualificações dos profissionais do
sector.

50%

PORTUGALTRAILS - VIAGENS E TURISMO,
UNIPESSOAL, LDA

Marketing Internacional PortugalTrails

--

8.590,00

FSE

6.013,00

50%

AIRFREE - PRODUTOS ELECTRÓNICOS, S.A.

Projeto de Internacionalização da AIRFREE

--

4.610,40

FSE

3.227,28

50%

ULTIMATE POWER, LDA

Especialização na Qualidade e Certificação de Produtos

--

3.371,54

FSE

2.360,08

50%

DELTRAIN, S.A.

Projeto de Internacionalização DELTRAIN

--

1.841,67

FSE

1.289,17

50%

NAVALTIK MANAGEMENT - ORGANIZAÇÃO DA
MANUTENÇÃO LDA

Projecto de expansão internacional

--

11.390,27

FSE

7.973,19

50%

ERICH BRODHEIM, S.A.

Erich Brodheim Qualificação 2020

--

19.665,00

FSE

11.799,00

50%

NEOPARTS - EQUIPAMENTOS, S.A.

NEOPARTS a exportar

--

31.958,52

FSE

19.175,11

50%

MOTOXPLORERS, LDA

Internacionalização da MotoXplorers

--

5.586,87

FSE

3.910,81

50%

ASK BLUE, LDA

Qualificação da empresa ASKBLUE para aumento da sua
competitividade, diversificação segmentos e internacionalização.

--

25.214,37

FSE

17.650,06

50%

SÓ APRESENTAÇÕES, LDA

Aumento da capacidade exportadora da SOAP

--

9.950,00

FSE

6.965,00

50%

GSD, SERVIÇOS MÉDICOS, LDA

Internacionalização da GSD Dental Clinics

--

3.532,08

FSE

2.472,46

50%

GLOBALSEVEN, LDA

Projeto Empresarial Criativo e Inovador de Internacionalização

--

8.459,36

FSE

5.921,55

50%

QUIDGEST-CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.

Quidgest no Mercado Global

--

19.193,91

FSE

11.516,35

50%

PRENSO - METAL, LDA

Prenso Metal - Expansão Internacional

--

10.555,90

FSE

6.333,54

50%

HAKKENIT, S.A.

Reforço da presença internacional da Hakken nos mercados do
Médio Oriente e Norte da Europa

--

9.302,25

FSE

5.581,35

50%

TRUEWIND, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

TRUEWIND EXPORT

--

28.834,37

FSE

17.300,62

50%

BELOURATOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
Beloura Travel & Golf ? Especialização em Turismo de Golfe
LDA

--

3.000,00

FSE

2.100,00

50%

ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO
GEOGRÁFICA S.A.

Qualificar para globalizar

--

61.225,25

FSE

36.735,15

50%

EUROTRIALS - CONSULTORES CIENTÍFICOS S.A.

Projecto de qualificação interna para suporte à estratégia de
internacionalização

--

19.584,64

FSE

11.750,78

50%

SOL DE DÍAL PORTUGAL, LDA

Diversificação da produção do estabelecimento da Sol de Dial

--

3.105,60

FSE

2.173,92

50%

CASR.CO, CIVIL AVIATION SOFTWARE, LDA

CASR

--

34.440,00

FSE

24.108,00

50%

METALURGICA LURGA LDA

LURGA: Processo fabrico punções low-cost

--

41.761,00

FSE

29.232,70

50%

METALÚRGICA PINTO & GUERREIRO - MPG, LDA

Construção de uma nova unidade de produção

--

7.629,31

FSE

5.340,52

50%

MIGUEL SARAIVA & ASSOCIADOS - ARQUITECTURA E
Inovação Produtiva Saraiva + Associados
URBANISMO S.A.

--

59.768,00

FSE

41.837,60

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Prioridade de Investimento | Investment Priority

250

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

LISBOA-05-3560-FSE-015090

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

INDUMA-MAQUINAS INDUSTRIAIS LDA

Inovação produtiva e tecnológica

--

4.200,00

FSE

2.940,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2017/10/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-015209

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

ACD PRINT, S.A.

Desenvolvimento da inovadora gama de produtos assentes em
tecnologias avançadas 3D direcionados aos setores das indústrias
culturais e criativas, da publicidade e do turismo cultural.

--

5.706,80

FSE

3.994,76

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/04

2018/02/28

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-017255

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

JUNCOR - ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS
S.A.

ECO-JUNCOR soluções amigas do ambiente

--

20.548,84

FSE

12.329,30

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/14

2017/11/13

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-018049

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

SHAMIR OPTICAL, LDA

SHAMIR 2020

--

3.128,37

FSE

1.564,19

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-018109

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

BEL 2000, S.A.

Inovação tecnológica e organizacional.

--

25.259,47

FSE

10.103,79

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-018591

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

TECHNOEDIF - ENGENHARIA, S.A.

Alteração fundamental no processo de produção para criação de
novas valências e aumento de eficiência.

--

5.520,00

FSE

2.208,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-018836

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

GO4MOBILITY - TECNOLOGIA E SERVIÇOS PARA A
MOBILIDADE LDA

SkySMS Plus - Nova Tecnologia Operacional

--

13.850,00

FSE

5.540,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-019192

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

SUPERVEDA, LDA

SUPERVEDA INOVAÇÃO PRODUTIVA

--

8.746,66

FSE

3.498,66

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/03/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-019255

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

MOXO IS BLUE STUDIO, LDA

Empreendedorismo qualificado e criativo para a implementação de
-atividades de inovação para a produção de vídeos Ultra HD 4K

5.400,00

FSE

2.160,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/01/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-019403

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

SIDEFARMA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE
EXPANSÃO FARMACEUTICA S.A.

Sidefarma - Desenvolvimento de medicamentos mais seguros

--

48.680,29

FSE

19.472,12

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-019742

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

ESTÚDIO DIDÁCTICO - PRODUTOS EDUCATIVOS E
CIENTIFICOS LDA

Estúdio Didáctico Global

--

2.710,00

FSE

1.355,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-019791

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

METALÚRGICA PINTO & GUERREIRO - MPG, LDA

Internacional MPG

--

43.821,42

FSE

21.910,71

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/22

2018/07/21

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-019845

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO
QUALISEG: QUALificação imaterial e competitiva da PDM&FC para
-MANUTENÇÃO FORMAÇÃO E CONSULTADORIA LDA Serviços de SEGurança da Informação

38.657,78

FSE

19.328,89

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/09

2019/03/08

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-019901

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

VTM - CONSULTORES EM ENGENHARIA E
PLANEAMENTO LDA

GOGLOBAL

--

35.177,39

FSE

17.588,70

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/03

2018/05/02

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-020084

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

MANUEL GONZALEZ MARTINEZ & FILHOS S.A.

Extensão de mercado externo

--

11.962,32

FSE

5.981,16

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-020126

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

MELODIC REVOLUTION, LDA

Internacionalização da Farmcloud

--

17.853,04

FSE

8.926,52

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-020429

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

SPLW, LDA

Qualificação da SPLW

--

956,64

FSE

478,32

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-020436

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

NOBRE GUEDES, MOTA SOARES & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

Internacionalização da NGMS e Promoção de Fatores Imateriais de
-Competitividade

7.350,00

FSE

3.675,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-020491

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

CENTRALITY - CONSULTORIA INFORMÁTICA LDA

Centrality Global

--

14.503,75

FSE

7.251,88

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-020496

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

METALÚRGICA PINTO & GUERREIRO - MPG, LDA

MPG - Qualification

--

12.531,70

FSE

6.265,85

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-020524

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

LINESYSTEMS - SISTEMAS DE DIVISÓRIAS, LDA

Projeto de Internacionalização da LINE SYSTEMS

--

2.468,00

FSE

1.234,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-020530

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

GENIBET BIOPHARMACEUTICALS S.A.

QUALIFARM - QUALIficação imaterial e competitiva da GenIbet
-para produção de produtos BioFARMacêuticos em condições GMP

5.560,26

FSE

2.780,13

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-020551

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

NG5 - AGÊNCIA DE MEIOS E PRODUÇÕES
PUBLICITÁRIAS, S.A.

NG5 - World

--

25.000,00

FSE

12.500,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-020573

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSORIOS
PROFOR - Qualificação Competitiva
ELECTRICOS LDA

--

2.500,00

FSE

1.250,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-020726

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

TMS - TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.

TMS Qualificação P2020

--

16.025,89

FSE

8.012,95

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-020846

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

BTOCONCEPT, UNIPESSOAL LDA

Qualificaçaõ e Inovação BTOC

--

38.984,28

FSE

19.492,14

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/14

2019/02/13

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021029

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

DISTRIBUTION BRAZILIAN INNOVATIONS, LDA

Internacionalização da Atividade no Mercado Europeu, Sul e Centro
-Americano

22.776,15

FSE

11.388,08

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021038

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

PRONOISE - SOLUÇÕES DE ACÚSTICA, S.A.

Pronoise - Internacionalização

--

5.952,83

FSE

2.976,42

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021075

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

COMBINAÇÃO PURA - UNIPESSOAL, LDA

ZUMBU- INTERNACIONALIZAÇÃO

--

18.825,00

FSE

9.412,50

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021084

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

EXAGO VENTURES, S.A.

EXAGO - INTERNACIONALIZAÇÃO E VALOR ACRESCENTADO

--

2.761,38

FSE

1.380,69

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021157

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

AQUALOGUS - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA

Designação do ProjetoExpansão Internacional 2018

--

28.448,06

FSE

14.224,03

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021177

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

PMC - IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LDA

PMC One World

--

8.150,40

FSE

4.075,20

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/13

2018/05/12

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021200

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

TEJO BRINDE-COMERCIO DE BRINDES
PROMOCIONAIS, LDA

Internacionalização da Tejobrinde

--

5.000,00

FSE

2.500,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021215

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

SINTIMEX - SOCIEDADE INTERNACIONAL DE
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, LIMITADA

Projeto de Internacionalização da SINTIMEX

--

34.097,66

FSE

17.048,83

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021281

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

UMBIGO - EDIÇÕES, LDA

U-UMBIGO MAGAZINE - UNIVERSAL ART & LIFESTYLE

--

5.816,00

FSE

2.908,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/16

2018/08/15

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021299

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

GREENSENSE - IMAGEM, COMUNICAÇÃO E
RELAÇÕES PÚBLICAS, UNIPESSOAL LDA

Green Media International

--

7.000,00

FSE

3.500,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021382

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

DATABOX - INFORMÁTICA S.A.

Qualificação da Databox

--

35.756,75

FSE

17.878,38

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021387

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

DATABOX - INFORMÁTICA S.A.

Internacionalização da Databox

--

11.077,94

FSE

5.538,97

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021439

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

RESUL, EQUIPAMENTOS DE ENERGIA, S.A.

RESUL EXPORT+

--

32.965,77

FSE

16.482,89

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/24

2018/08/23

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021479

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

DONAUER SOLAR SYSTEMS LDA

Donauer Solar Systems, Lda - Internacionalização

--

10.714,00

FSE

5.357,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021480

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

SIDEFARMA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE
EXPANSÃO FARMACEUTICA S.A.

Projecto Internacionalização da Sidefarma

--

40.622,80

FSE

20.311,40

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021487

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

EDOTNEAR - NEARSHORE DEVELOPMENT
TECHNOLOGIES, LDA

E.Near no Mercado Global

--

12.750,00

FSE

6.375,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/14

2018/06/13

Portugal

LISBOA-05-3560-FSE-021491

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

SIDEFARMA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE
EXPANSÃO FARMACEUTICA S.A.

Projecto Qualificação da Sidefarma

--

2.651,72

FSE

1.325,86

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/15

2018/10/14

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

LISBOA-05-3560-FSE-021536

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-021562

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-021741

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-021796

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-022366

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2018/01/02

2019/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/04/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/30

2018/06/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/10

2018/10/09

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Internacionalização da GrowingCity

--

19.041,66

FSE

9.520,83

50%

SOFTCONCEPT, CONSULTORIA EM ENGENHARIA
INFORMÁTICA LDA

Projecto Internacionalização Softconcept

--

26.194,00

FSE

13.097,00

50%

HOTEL STª MARTA, S.A.

Internacionalização nos mercados prioritários

--

39.450,00

FSE

19.725,00

50%

SUCESSO 24 HORAS, S.A.

SUCESSO INTERNACIONALIZAÇÃO PME

--

6.875,10

FSE

3.437,55

50%

QUIZCAMP - FABRICO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES S.A.

Projecto de expansão internacional Minigarden

Este projecto pretende ser a continuidade de expansão internacional da Quizcamp com
uma taxa de exportação actual atingindo os 84%.

10.597,23

FSE

5.298,62

50%

ECOSPHERE - CONSULTORES EM AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO LDA

500,22

FSE

250,11

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/12

2018/09/11

Portugal

1.328,25

FSE

664,13

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/15

2018/03/14

Portugal

8.215,59

FSE

4.107,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

3.441,67

FSE

1.720,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/07/14

Portugal

1.800,00

FSE

900,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

31.527,70

FSE

15.763,85

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/11

2019/06/10

Portugal

26.814,00

FSE

13.407,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

4.761,29

FSE

2.380,65

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

6.560,00

FSE

3.280,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

9.310,00

FSE

4.655,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

8.000,00

FSE

4.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

1.200,00

FSE

600,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

3.620,29

FSE

1.810,15

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

9.207,04

FSE

4.603,52

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

18.602,52

FSE

9.301,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/29

Portugal

25.466,67

FSE

12.733,34

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

11.420,00

FSE

5.710,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

14.524,46

FSE

7.262,23

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

36.000,00

FSE

18.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

3.200,00

FSE

1.600,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/30

2019/06/29

Portugal

10.227,20

FSE

5.113,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2.052,53

FSE

1.026,27

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

45.000,00

FSE

22.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

6.160,00

FSE

3.080,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

4.000,00

FSE

2.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

13.230,00

FSE

6.615,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

10.480,00

FSE

5.240,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

31.456,00

FSE

15.728,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/18

2019/04/17

Portugal

A ECOSPHERE pretende com o presente projeto apostar e reforçar o seu
posicionamento nos seus mercados atuais e nos segmentos-alvo, e capitalizar as
Projeto de Internacionalização da ECOSPHERE
referências para a conquista de novos mercados, nomeadamente Brasil e Timor Leste,
aumentando o seu posicionamento competitivo e sua quota de mercado.
Projeto de inovação de produto, para posicionamento da
Projeto de inovação de produto, para posicionamento da TENSATOR Technology Centre
TENSATOR Technology Centre como player fabricante internacional como player fabricante internacional de soluções de fila de espera, com vista à
de soluções de fila de espera.
diversificação produtos, países e penetração no setor do Retalho.
O crescimento sustentável da MBD como gestora de investimentos hoteleiros, foca um
Aposta própria em Economia Digital projetando a atuação em
alinhamento estratégico de internacionalização, compilado em aposta diversificada em
mercados externos diversidicados (Asiático e Norte-Americano)
mercados Asiáticos, Norte-Americanos e Europeus, firmando uma aposta global
ancorada às unidades hoteleiras do grupo (Lisboa).
A Arestel comercializa cabos de fibra ótica ou soluções de Transmissão sem fios que são
o suporte das Redes de Telecomunicações. Estes cabos terão de ter um conjunto de
Reforço da componente de Engenharia da Arestel
componentes de conexão ou de acondicionamento para que as redes possam funcionar
? tomadas, fichas, bastidores, caixas, etc.
Este projecto tem como objectivo central a entrada da Ambilogy, uma empresa que se
Ambilogy - Internacionalização para os principais mercados
dedica à concepção e desenvolvimento de equipamentos que usam técnicas de
Europeus
reciclagem, nomeadamente, equipamentos de lavagem, nos principais mercados da
Europa.

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE-022734

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

GPTECH - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.

LISBOA-05-3560-FSE-023176

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

MBD - GESTÃO DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS,
LDA

LISBOA-05-3560-FSE-023226

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

ARESTEL - COMPONENTES E EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, S.A.

LISBOA-05-3560-FSE-023308

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

AMBILOGY - ENVIRONMENT MACHINES
TECNOLOGY, LDA

LISBOA-05-3560-FSE-023590

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO
Play In Art Inovation
E PAISAGISMO, LDA

LISBOA-05-3560-FSE-023595

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

EDULAB - LABORATÓRIO DE EDULCORANTES LDA

Introdução de um conjunto de inovações de processo, marketing e Elevação do potencial técnico e tecnológico por via da internalização e investimento na
organizacionais na empresa, com o qual se pretende que esta eleve criação de processos de I&DT, linha produtiva dedicada à produção de edulcorantes e
o seu posicionamento externo em segmentos de elevado potencial adoçantes destinados ao mercado internacional e ao segmento de grande consumo.

LISBOA-05-3560-FSE-023998

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

SCMS PORTUGAL, S.A.

SCMS - Inovação de Produto e Tecnológica e Aumento de
Capacidade Produtiva no Fabrico de Mobiliário

LISBOA-05-3560-FSE-024481

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

VERDINVULGAR - LDA

Verde invulgar Global

LISBOA-05-3560-FSE-024586

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

MAKER TOOLBOX, LDA

The inventors Global

LISBOA-05-3560-FSE-024615

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

PLANDITE LDA

Plandite Global

LISBOA-05-3560-FSE-024650

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

WULMET, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da WULMET

LISBOA-05-3560-FSE-024792

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

MÁRIO J. PIRES LDA

Internacionalização das PME

LISBOA-05-3560-FSE-024800

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

CLEVERTI TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO LDA

CLEVERTI ITO - Novos Mercados Nearshore e Offshore

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

LISBOA-05-3560-FSE-025086

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

ADVENTURE PARK - PARQUES DE ARBORISMO, LDA Qualificação Adventure Park

LISBOA-05-3560-FSE-025198

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

SCMS PORTUGAL, S.A.

SCMS - Inicio da sua estratégia de diversificação geográfica

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

SCMS PORTUGAL, S.A.

SCMS ? Aposta no desenvolvimento de fatores imateriais de
competitividade

LISBOA-05-3560-FSE-025252

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

VIATECLA - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E
COMUNICAÇÕES S.A.

LISBOA-05-3560-FSE-025293

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

PLANETACONTENTE, LDA

LISBOA-05-3560-FSE-025306

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

SOCIEDADE DE VINHOS E SABORES, LIMITADA

LISBOA-05-3560-FSE-025559

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

BIOCOL COMERCIAL, S.A.

LISBOA-05-3560-FSE-025701

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

GIANTSTEP, LDA

GSTEP - Novas práticas, Novo Modelo Organizacional

LISBOA-05-3560-FSE-025734

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

AHP - ALLIED HEALTHCARE PROFESSIONALS, LDA

AHP - Projeto de internacionalização

LISBOA-05-3560-FSE-025788

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

CONDI - ALIMENTAR S.A.

CONDI :: Projeto de Internacionalização 2020

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

VIATECLA - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E
COMUNICAÇÕES S.A.

LISBOA-05-3560-FSE-025979

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

MICROMIL - SISTEMAS MÉDICOS E INDUSTRIAIS,
S.A.

Intensificação da atividade internacional da Micromil

LISBOA-05-3560-FSE-026001

Programa Operacional Regional de Lisboa

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

50%

TLINE SOLUTIONS, SOCIEDADE UNIPESSOAL

Internacionalização da TLINE SOLUTIONS

LISBOA-05-3560-FSE-025871

Objetivo Temático | Thematic
Objective

GROWINGCITY, LDA

LISBOA-05-3560-FSE-022505

LISBOA-05-3560-FSE-025207

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

50%

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores

LISBOA-05-3560-FSE-024926

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

50%

BRANDZ INTELLIGENCE UNIPESSOAL LDA

GoodBed

A Play Planet, empresa do setor do mobiliário urbano, construção e paisagismo,
orientada para a conceção de produtos e espaços inovadores, modernos e dinâmicos,
pretende com o presente projeto criar o seu próprio estabelecimento produtivo,
visando a sua independência no fabrico dos seus produtos.

A SCMS promove a criação e produção de produtos inovadores - em conjugação com a
ESAD - uma linha de produtos de decoração baseados num «solid surface» de última
geração. Trata-se de produtos inexistentes no mercado internacional.
Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da VERDINVULGAR
através da entrada nos mercados de Espanha, USA e Índia.Para tal irá apostar em
politicas de fidelização do cliente, na melhoria da qualificação dos processos
administrativos e no investimento na formação.
O Projeto de internacionalização da Inventors, visa, numa primeira fase a entrada nos
mercados dos EUA, China, Itália e Alemanha.Para tal irá apostar em politicas de
fidelização do cliente, no reforço da sua imagem, qualidade do produto e na melhoria
da qualificação dos processos administrativos.
A Plandite tem como principal atividade a comercialização de calçado apropriado às
mais variadas patologias do pé. Com o presente projeto, a empresa visa a
internacionalização para os mercados da Moçambique e Cabo Verde, Guiné Bissau,
Angola a São Tomé e Príncipe.
A WULMET pretende com o projeto apostar e a reforçar o seu posicionamento nos
mercados e segmentos-alvo, alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
internacional, nos mercados onde atua e na conquista de novos mercados, reforçando o
seu posicionamento competitivo e sua quota de mercado.
Tem como objectivo a obtenção de apoio para a criação de valor, aumentar e
diversificar o volume de negócios para novos e actuais mercados internacionais,
mantendo uma estrutura financeira equilibrada, de modo a alcançar padrões de
produtividade, que permitam assegurar um crescimento sustentado.
O projeto CLEVERTI ITO - Novos Mercados Nearshore e Offshore é um projeto de
internacionalização suportado em investimentos imateriais ao nível da imagem da
empresa, da presença em mercados externos e em certificações relevantes para o
negócio.
O projeto da Seven Black nasceu da identificação de uma oportunidade enquadrada
com criatividade gráfica, produção digital e decoração de ambientes.O foco são forras
de cabeceira de cama personalizáveis, substituíveis, que podem ser trocadas com a
mesma frequência com que se trocam outros elementos.
Criação de um novo produto e serviço com uma inovadora oferta agregada, englobando
várias valências turísticas, tendo por base a conjugação da prática de arborismo, com o
potencial turístico da cidade de Lisboa, visando a captação de turistas nacionais e
internacionais.
A SCMS promove a criação e produção de produtos de decoração inovadores baseados
num «solid surface» de última geração. Com apenas um ano de atividade, a Empresa
pretende dar início ao seu processo de internacionalização por via dos investimentos
apresentados na presente candidatura.
A SCMS promove a criação e produção de produtos de decoração inovadores baseados
num «solid surface» de última geração. Com apenas um ano de atividade, a Empresa
pretende apostar no desenvolvimento de fatores imateriais de competitividade no
sentido de aumentar a sua resposta ao mercado global.

A VIATECLA pretende investir na sua qualificação competitiva, por forma a gerar
diferenciação, visibilidade e notoriedade nos mercados externos, com uma forte aposta
Viatecla - Requalificar para o sucesso
na inovação, na gestão de equipas, na orientação para o cliente, na eficiência de
processos e na melhoria de informação para a gestão.
Projeto de criação e dinamização de uma empresa agregadora de informação relevante
de países CPLP, vocacionada para a veiculação de conteúdos e prestação de serviços
CPLP Friend
que facilitem a aproximação de pessoas e empresas com o objetivo de promover
turismo e negócios nesse espaço económico-social.
Captação do mercado internacional para os vinhos portugueses, com uma abordagem
V&S:CLUBE VINHOS EUROPEU - Dos mercados de proximidade para baseada nas tecnologias e num conhecimento profundo do mercado, permitindo
a Europa
progressivamente à V&S, mas principalmente às suas marcas, fazer parte do
paranorama de compras vínicas internacional.
Internacionalizar para divulgar a marca e os produtos com a
finalidade de aumentar as vendas

EXPAND MARKETS

A Biocol investe no reforço da sua competência empresarial para a internacionalização,
com a finalidade de divulgar a marca e linhas de produtos, aumentar as suas
exportações, conquistar competitividade e prosseguir na inovação
Para complementar o seu projeto de internacionalização, aposta na qualificação em
fatores críticos imateriais.Visando o crescimento contínuo(global e internacional)
apresenta-se um projeto de rutura nas práticas organizacionais e de gestão,
simplificando, sistematizando e orientando para resultados.
Este projeto está alinhado com o plano estratégico da empresa, direcionado para as
áreas críticas de competitividade, com vista a expandir a presença internacional da
AHP. Com investimentos em inovação de Marketing e organizacional ao nível da
empresa.
Este projeto está alinhado com o plano estratégico da CONDI, direcionado a áreas de
competitividade críticas com vista a expandir sua a presença internacional. Operação
visa reforçar a presença da CONDI nos mercados atuais e a penetração em novos
mercados estratégicos.
A Viatecla pretende dar continuidade à sua internacionalização, através da consolidação
da sua presença nas geografias onde já atua com a exploração de novos segmentos de
mercado e com a entrada em novas geografias, potenciando a sua competitividade,
visibilidade e notoriedade no mercado global.
Este projeto visa desenvolver o processo de internacionalização da Micromil, com
objetivo de intensificação das exportações e a diversificação dos mercados externos.
Para tal, pretende desenvolver várias atividades de divulgação da empresa, prospeção e
conhecimento de novos potenciais mercados.
O objetivo claro deste projeto resume-se a uma intensificação e alargamento da base
comercial da empresa, apostando em novos mercados e reforçando alguns mercados
onde já opera mas onde existe ainda uma quantidade enorme de oportunidades para
aproveitar. Queremos inovar e exportar!
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-05-3560-FSE-026025

LISBOA-06-4229-FSE-000001

LISBOA-06-4229-FSE-000002

LISBOA-06-4229-FSE-000003

LISBOA-06-4229-FSE-000004

LISBOA-06-4229-FSE-000005

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

5-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MAQUIGOMES - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE
MÁQUINAS INDUSTRIAIS UNIPESSOAL LDA

C.E.C.D. MIRA SINTRA - CENTRO DE EDUCAÇÃO
PARA O CIDADÃO COM DEFICIÊNCIA CRL

FUNDAÇÃO AFID-DIFERENÇA

ARIA - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO E
INTEGRAÇÃO AJUDA

FUNDAÇÃO LIGA

CERCIMA - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DO CIDADÃO INADAPTADO DE
MONTIJO E ALCOCHETE CRL

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Internacionalização da MAQUIGMES Lda

Expansão e consolidação da presença em mercados europeus (Espanha, França e
Bélgica) e africanos (Angola, Moçambique e Cabo Verde) com venda de Máquinas e
Equipamentos paras as Indústrias Alimentares.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

5.926,66

FSE

2.963,33

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

Esta operação constitui uma resposta efectiva para pessoas com deficiência intelectual,
multi-deficiência ou outras alterações das funções mentais, ao nível da sua qualificação,
preparação pessoal, social e técnica para o mundo do trabalho. Tem um forte objectivo
de inclusão, mobilizando parcerias publicas e privadas, para a promoção da sua
empregabilidade, invertendo a tendência assistencial e onerosa das soluções
ocupacionais.

1.217.407,61

FSE

608.703,81

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2017/12/29

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

A formação profissional na Fundação Afid Diferença, tem como base um modelo flexível
e individualizado, este enquadramento permite que se respeite o ritmo de aquisição de
competências profissionais, pessoais e sociais, como também as aprendizagens de cada
um dos formandos. A Formação utiliza metodologias activa dinamização de actividades
grupais, tarefas de pesquisa e exploração de informação, e por fim a coresponsabilização .

404.466,03

FSE

202.233,02

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/03/30

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

A Associação de Reabilitação e Integração Ajuda, é uma IPSS que trabalha com pessoas
com problemas de saúde mental, em desvantagem psicossocial. O Projecto de
Formação Profissional tem como objectivo dotar esta população de conhecimentos e
competências necessárias à obtenção de uma qualificação profissional que lhe permita
alcançar um emprego, através de um apoio ao nível da reabilitação psicossocial e
profissional.

497.603,73

FSE

248.801,87

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

Esta operação consiste no desenvolvimento de cursos de formação profissional inicial
assim como de formação continua para pessoas com deficiência e/ou incapacidade com
base em referenciais do CNQ. Pretendemos abranger diferentes áreas de educaçãoformação possibilitando o desenvolvimento de competências sociais e profissionais com
o objectivo de potenciar a qualificação e a empregabilidade desta população. Decorrerá
de 01/04/2016 a 28/03/2018.

2.768.106,17

FSE

1.384.053,09

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/03/28

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

A Formação Profissional enquadra-se no movimento internacional de Supported
Employment que propõe uma metodologia em contexto real de trabalho,
caracterizando-se pela participação das pessoas na construção e condução do seu
próprio projeto de vida (auto-determinação), pela valorização e conciliação das
aspirações e talentos individuais com os requisitos e necessidades das empresas (job
matching).

579.849,46

FSE

289.924,73

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/03/30

Portugal

894.351,13

FSE

447.175,57

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

LISBOA-06-4229-FSE-000006

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50%

FUNDAÇÃO RAQUEL E MARTIN SAIN

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

Este projeto responde à análise das necessidades formativas registadas no contato com
antigos formandos, solicitações e encaminhamento de utentes que contatam a
Fundação pela 1ª vez. A formação concretiza-se através de frequência de percursos
formativos organizados em base nos referenciais e UFCD's do CNQ propostos pela
Entidade de Reabilitação orientados para a pessoa com deficiência visual sem condições
para aceder a percursos regulares de EF.

LISBOA-06-4229-FSE-000007

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50%

CERCIMB-COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA
MOITA E BARREIRO CRL

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

O Centro de Formação e Reabilitação Profissional da Cercimb disponibiliza formação
profissional em 5 cursos distintos, para jovens e adultos portadores de deficiência e
incapacidade.

968.751,78

FSE

484.375,89

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2017/12/31

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

A AIPNE desde que iniciou a sua actividade formativa em 2003,pretende criar soluções
de Formação adaptadas a Pessoas com Necessidades Especiais,isto é, que contemplem
metodologias práticas, com enfoque no saber-fazer,que lhes permitam desenvolver
competências para o desempenho profissional nas Áreas de
interesse/aptidão/empregabilidade,desenvolvendo actividades suficientes para
assumirem as tarefas associadas a determinados postos trabalho.

523.708,25

FSE

261.854,13

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2017/12/29

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

Promoção da qualificação profissional de 298 pessoas com deficiências e incapacidades,
através de Formação Inicial ou Formação Contínua.A metodologia assenta na
autodeterminação, no uso de programas individuais de inserção, na dimensão da
inclusão profissional e comunitária.A formação segue os Referenciais de Formação
CNQ, articulando-se formação em sala com formação em contexto de trabalho.

2.156.062,13

FSE

1.078.031,07

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/03/29

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

A APPACDM LX é uma IPSS que apoia a pessoa com deficiência, nas suas diversas
dimensõesEste Projeto, pretende responder a uma meta estatutária: a integração social
e profissional do Cidadão com Deficiência Mental.Temos como objetivos destas ações a
preparação dos formandos para a integração em mercado normal de trabalho ou outras
formas de integração na comunidade. As pessoas com deficiência devem ter acesso a
todos os recursos da socied

964.707,66

FSE

482.353,83

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

Os cursos de Formação Profissional destinam-se a pessoas com deficiência intelectual e
ou incapacidade,a partir dos 18 anos,residentes nos concelhos de Almada e Seixal.Os
cursos são Jardinagem,Operador Manutenção,S.A.D. e S.A.C,funcionam em regime
diurno e são subsd pelo POR Lisboa 2016/2018.Comp. programáticas:Form
Integração,Form Tecn e FPCT.Usufruem de bolsa de formação, seg. escolar,subsd
alim,transporte,certificado final de curso.

729.235,46

FSE

364.617,73

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

Sendo a formação profissional um importante instrumento de combate à pobreza e
exclusão social, foram escolhidos os cursos de Massagem para o Relaxamento e o Bem
– Estar e o de Operador de Jardinagem porque , a par de conjugarem necessidades
sentidas no mercado, procuram atender às limitações físicas dos seus destinatários,
num equilíbrio que se quer saudável entre oferta-procura.

312.402,10

FSE

156.201,05

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/11/02

2018/10/31

Portugal

421.690,72

FSE

210.845,36

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

398.444,38

FSE

199.222,19

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/03/29

Portugal

APPACDM DE SETÚBAL - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade
MENTAL

O projeto pretende prestar serviços de formação profissional inicial e contínua a 114
participantes com deficiência e incapacidade dos concelhos de Setúbal e de Palmela, em
cursos de operadores/as de jardinagem e empregados/as de andares e de formação de
base. Localmente existe uma boa rede de unidades hoteleiras e de empresas da área da
jardinagem que irão elevar a empregabilidade e diminuir a pobreza dos participantes
certificados.

743.112,58

FSE

371.556,29

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

CERCI - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS COM INCAPACIDADE, Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade
C.R.L.

O Centro de Formação Profissional implementa ações, organizadas em função das
caraterísticas e perfis individuais dos/as formandos/as, que visam a aquisição e o
desenvolvimento de competências profissionais orientadas para o exercício de uma
atividade laboral. A sua ação tem em vista potenciar a empregabilidade das pessoas
com deficiência e incapacidade, dotando-as de competências que promovam o
(re)ingresso ou permanência no mundo laboral.

922.071,90

FSE

461.035,95

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2017/12/31

Portugal

1.818.012,24

FSE

909.006,12

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2017/12/22

Portugal

LISBOA-06-4229-FSE-000008

LISBOA-06-4229-FSE-000009

LISBOA-06-4229-FSE-000010

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

LISBOA-06-4229-FSE-000013

LISBOA-06-4229-FSE-000014

LISBOA-06-4229-FSE-000011

LISBOA-06-4229-FSE-000012

LISBOA-06-4229-FSE-000015

LISBOA-06-4229-FSE-000016

50%

50%

50%

50%

AIPNE - ASSOCIAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO DE
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

RUMO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
CRL

APPACDM DE LISBOA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL

CERCISA - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE
SEIXAL E ALMADA CRL

50%

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50%

CERCITEJO - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS CRL

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50%

INSTITUTO S.JOÃO DE DEUS

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50%

50%

A operação encontra-se bem estruturada, cumprindo com custo/benificio, conferindo
centralidade ao formando, sendo uma expressão de mais valia global para a Instituição
e regiao.Assegura a igualdade,não discriminação e acessibilidade,sendo relevante para a
consecução da estratégia do POR.
O Projecto destina-se a pessoas com doença mental internadas ou integradas na
Comunidade. O objectivo é dar continuidade ao processo de reabilitação psicossocial
dos formandos com vista à sua integração no mercado de trabalho.

LISBOA-06-4229-FSE-000017

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50%

CERCICA - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE
CASCAIS, CRL

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

O projeto visa aumentar as condições de empregabilidade dos jovens com deficiência
intelectual, através de uma instrução e práticas sistematizadas em formação simulada e
prática em contexto de trabalho e do reforço de competências académicas de base.
Prevê desenvolver, para 155 formandos, 17 cursos de formação profissional inicial ou
contínua distribuídos pelas áreas profissionais prioritárias nos Concelhos de Oeiras e
Cascais.

LISBOA-06-4229-FSE-000018

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50%

ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE LISBOA APCL

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

A preencher

845.484,47

FSE

422.742,24

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/03/30

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

Numa perspetiva de habilitação e reabilitação profissional, a CPL propõe, através desta
candidatura, o desenvolvimento de ações de formação inicial e contínua,
maioritariamente incluídas no CNQ, orientadas para o exercício de uma atividade
profissional no mercado de trabalho, que visam dotar as pessoas com deficiência e
incapacidade dos conhecimentos e competências pessoais, sociais e profissionais,
necessários à obtenção de uma qualificação.

157.871,11

FSE

78.935,56

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/10/03

2018/07/31

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

Esta operação pretende contribuir para a melhoria das competências pessoais, sociais e
profissionais das pessoas com experiência de doença mental, assegurando condições de
igualdade de oportunidades no acesso à formação e emprego, de equidade social e
territorial, de controlo e prevenção dos fatores de exclusão, constituindo assim uma
resposta para a inclusão social.

383.638,62

FSE

191.819,31

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/03/30

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

Desenvolve FP, promove a empregabilidade, apoia a sustentabilidade do emprego. A
qualidade é fundamental numa ótica de melhoria continua. Área de influência.
Sesimbra, seixal, Setúbal e Almada. Práticas formativas reconhecidas pela DGERT e
certificada pela APCER NP EN ISO 9001.O SGQ abrange todas as respostas sociais

884.840,40

FSE

442.420,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/05

2017/12/31

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

As acções de formação têm como objectivo melhorar as qualificações profissionais e os
níveis de empregabilidade das pessoas com doença mental. Serão desenvolvidas acções
de formação contínua na área das TIC e acções de formação inicial, em diferentes áreas,
organizadas em percursos individualizados de formação, de acordo com os interesses e
competências dos/as formandos/as, e com uma forte componente de formação prática
em contexto de trabalho.

355.548,15

FSE

177.774,08

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/09/19

2018/09/04

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

No centro de formação profissional a APEDV promove ações, especificamente para
pessoas portadoras de deficiência visual, que visam a aquisição e o desenvolvimento de
competências profissionais orientadas para o exercício de uma atividade no mercado de
trabalho, tendo em vista potenciar a sua empregabilidade, dotando-as de competências
ajustadas para o ingresso, reingresso ou permanência no mundo laboral.

824.864,78

FSE

412.432,39

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2017/12/31

Portugal

LISBOA-06-4229-FSE-000019

LISBOA-06-4229-FSE-000020

LISBOA-06-4229-FSE-000021

LISBOA-06-4229-FSE-000022

LISBOA-06-4229-FSE-000023

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50%

CASA PIA DE LISBOA

50%

CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA

50%

CERCIZIMBRA - COOPERATIVA PARA EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE
SESIMBRA CRL

50%

50%

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E INTEGRAÇÃO
PSICOSOCIAL

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE EMPREGO DE
DEFICIENTES VISUAIS

253

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-06-4229-FSE-000024

LISBOA-06-4229-FSE-000026

LISBOA-06-4229-FSE-000027

LISBOA-06-4230-FSE-000001

LISBOA-06-4232-FSE-000001

LISBOA-06-4232-FSE-000002

LISBOA-06-4232-FSE-000003

LISBOA-06-4232-FSE-000004

LISBOA-06-4232-FSE-000005

LISBOA-06-4232-FSE-000006

LISBOA-06-4232-FSE-000007

LISBOA-06-4232-FSE-000008

LISBOA-06-4232-FSE-000009

LISBOA-06-4232-FSE-000010

LISBOA-06-4232-FSE-000011

LISBOA-06-4232-FSE-000012

LISBOA-06-4232-FSE-000013

LISBOA-06-4232-FSE-000014

LISBOA-06-4232-FSE-000015

LISBOA-06-4233-FSE-000001

LISBOA-06-4437-FSE-000001

LISBOA-06-4437-FSE-000002

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/03/30

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

O projeto tem como objetivo promover a facilitação do acesso ao emprego e progressão
na carreira de pessoas com Deficiência Visual. A formação Profissional constitui-se
como uma meta estruturante de um projeto integrado, cujas ações se direcionam para
as modalidades de formação Inicial e continua, nas vertentes da reabilitação, aquisição
e desenvolvimento de competências técnicas e socioprofissionais.

335.279,53

FSE

167.639,77

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2017/12/31

Portugal

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

A Associação Portuguesa de Surdos foi pioneira no ensino da Língua Gestual Portuguesa
(LGP), na formação profissional de formadores surdos de LGP e de intérpretes de LGP. A
partir dos anos 90 interveio na orientação, formação e integração profissional de surdos
em geral. Nos últimos anos, tem actuado na formação profissional contínua de surdos,
nas áreas de multimédia, línguas, competências de base, pessoais e sociais e formação
de professores.

387.299,84

FSE

193.649,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/07/04

2018/06/29

Portugal

Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)

Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.

10.000.000,00

FSE

5.000.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/02/13

2016/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projeto “ SAI e Age “ é desenvolvido em dois bairros clandestinos, com uma
população heterogénea, predominantemente jovem, cujas problemáticas são:
habitação e envolvente degradada, desemprego elevado, baixas qualificações, famílias
com baixos rendimentos, pouca participação cívica. O projeto prioriza a capacitação e
criação de respostas de apoio às famílias, formação, emprego/empreendedorismo e
apoio à organização autónoma dos moradores.

434.700,00

FSE

217.350,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS 3G visa promover a inclusão social dos cidadãos, de forma multisetorial e
integrada, através de ações em parceria, que permitam contribuir para o aumento da
empregabilidade, para o combate a situações críticas de pobreza. Visamos as dinâmicas
sociais as atividades económicas e múltiplas formas de manifestações sociais e culturais
da população. Esta intervenção assenta num planeamento estratégico com
instrumentos locais e regionais.

416.191,00

FSE

208.095,51

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/07/29

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O modelo de trabalho assenta numa gestão partilhada e inclusiva, em dinâmicas
participativas por forma a garantir e potenciar a concertação dos diversos organismos e
entidades envolvidas de modo a reforçar estratégias de cooperação. O objetivo é
potenciar o envolvimento de todos os atores fundamentais ao desenvolvimento das
freguesias alvo e maximizar as dinâmicas de intervenção, de forma a garantir que estas
se mantêm pós-projeto.

417.710,87

FSE

208.855,44

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS 3G visa promover a inclusão social dos cidadãos de forma multissetorial e
integrada,através de ações em parecia,que permitam contribuir para o aumento da
empregabilidade,para o combate a situações criticas de pobreza. Visamos as dinâmicas
sociais,as atividades económicas e múltiplas formas de manifestações sociais e culturais
da população. Esta intervenção assenta num planeamento estratégico com
instrumentos locais e regionais.

433.495,80

FSE

216.747,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/07/29

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projeto SIGA – Setúbal Interinstitucional Gera Ação, com um núcleo promotor de 3
IPSS e 1 ONGD, visa gerar condições âncora de sustentabilidade e inovação com a
constituição de Conselhos Locais de Parceiros por freguesia e uma Rede para a
Empregabilidade. Com a diversidade de mulheres e homens, crianças e jovens de cada
microterritório são geradas autonomias, inter-relações e iniciativas, com suporte à sua
apropriação e disseminação

434.687,86

FSE

217.343,93

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O “K’CIDADE Vale de Alcântara – Recursos e Desenvolvimento” pretende promover o
aumento da qualidade de vida da população residente através do reforço em rede das
condições de empregabilidade e da capacitação da comunidade para a participação
ativa na criação de respostas sociais, que valorizem os recursos existentes e que sejam
mais adaptadas às necessidades de cada bairro.

433.104,05

FSE

216.552,04

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Pretende consolidar e criar novas respostas lideradas por comunidade e parceiros
locais garantindo a adequabilidade aos problemas e às oportunidades, mobilizando
recursos locais e exógenos de forma a facilitar a sustentabilidade futura dos processos
iniciados. Para que tal aconteça há um forte investimento no fortalecimento da
comunidade, organizações, redes de parceiros e envolvimento do tecido empresarial.

434.025,44

FSE

217.012,73

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projeto Porto Salvo.Com ambiciona contribuir para a melhoria da qualidade de vida
da população de Porto Salvo, promovendo um desenvolvimento local liderado pelas
pessoas, assente no reforço das condições de empregabilidade, na sinergia, união e
valorização dos recursos locais, na participação ativa e no trabalho em parceria de
todos/as enquanto agentes de mudança.

434.420,73

FSE

217.210,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Potenciar a economia local, através da implementação de estruturas de apoio e
qualificação dos desempregados, com vista à criação de novos postos de trabalho
sustentáveis e duradouros. Promover a inclusão social das famílias de forma
multissetorial e integrada, através do desenvolvimento de estratégias de intervenção
para a sua capacitação. Reforçar a cultura de parceria através de projetos sustentáveis
com vista à revitalização das associações.

429.310,62

FSE

214.655,32

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Uma intervenção que envolve uma entidade coordenadora e tres entidades executoras ,
que promove a inclusão social, atraves da Arte , promove circuitos de produção e
divulgação das potencialidades de cada territorio.Uma intervenção das entidadades nos
tres territorios, na concretização das ações dos tres eixos, que visam a sustentabilidade,
promoção da qualidade de vida. Anexo doc. merito da operação.

433.562,91

FSE

216.781,47

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

CLDS 3G-CONSIGO estabelece uma dupla valência, associando o consigo (pessoa,
proximidade, em conjunto) com o outro significado (capacitação dos intervenientes,
sucesso) promovendo a integração dos cidadãos nas disponibilidades e potencialidades
do território, criando sinergias de diferentes entidades, no emprego,
empreendedorismo, divulgação de produtos locais, empowerment social e
associativismo, de forma a melhorar a qualidade de vida.

434.700,00

FSE

217.350,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/09/12

2018/11/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Roda Livre 3G, tem como principal objetivo promover atividades e ações que
privilegiem intervenções integradas das diversas abordagens associadas ao fenómeno
da exclusão social, potenciando os territórios e a capacitação dos cidadãos e das
famílias.

434.582,38

FSE

217.291,19

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/12/01

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Trata-se de um CDLS 3ª Geração que visa promover a inclusão social e combater a
pobreza e a discriminação numa determinada área urbana em crise, no Conselho da
Amadora, presente na Freguesia Falagueira Venda-Nova, através da disposição de
condições e de instrumentos favoráveis à capacitação deste território, através de ações
focadas nas necessidades e características da sua comunidade, das organizações da
economia social e do tecido empresarial.

434.699,99

FSE

217.350,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Projeto cujo objetivo é promover a inclusão social e qualidade de vida dos residentes no
território abrangido pela intervenção, através da implementação de ações capazes de
potenciarem a capacitação individual e coletiva, o exercício dos direitos, da cidadania
ativa e da parentalidade informada, o empreendedorismo, a empregabilidade e o
desenvolvimento sustentado.

434.700,00

FSE

217.350,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Invest3Gerações ambiciona promover de forma integrada o desenvolvimento
sócioeconómico local, apostando no fortalecimento de processos que contribuam para
o aumento da empregabilidade no território. Pretende-se, em parceria com
organizações concelhias, combater situações de exclusão, capacitando indivíduos,
famílias,grupos e organizações, rentabilizando recursos e serviços tendo em vista a
igualdade de oportunidades, a inclusão e coesão social

434.267,79

FSE

217.133,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

ACM, I.P. , GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS

Programa Escolhas

A RCM nº 68/2012 de 9 de agosto que renovou o Programa Escolhas (PE) para o período
de 2013/2015, bem como a RCM nº 101/2015 de 23 de dezembro, definem que o PE
visa promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos
socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente dos descendentes de migrantes e
de grupos étnicos, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão
social.

9.913.963,77

FSE

4.956.981,89

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/07/01

2018/12/31

Portugal

DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS
PRISIONAIS

A RCM nº 68/2012 de 9 de agosto que renovou o Programa Escolhas (PE) para o período
de 2013/2015, bem como a RCM nº 101/2015 de 23 de dezembro, definem que o PE
Instrumentos específicos de proteção das vítimas e de
visa promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos
acompanhamento dos agressores na violência doméstica - Sistema
socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente dos descendentes de migrantes e
de vigilância eletrónica
de grupos étnicos, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão
social.

160.000,00

FSE

80.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2015/07/01

2018/12/31

Portugal

COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE
GÉNERO

O sistema de teleassistência a vítimas de violência doméstica surgiu da necessidade de
Instrumentos específicos de proteção das vítimas e de
garantir proteção e segurança às vítimas e diminuir o seu risco de revitimação. A Lei n.º
acompanhamento dos agressores na violência doméstica - sistema 112/2009 de 16 Setembro, com última alteração introduzida pela Lei nº 129/2015, de 3
de teleassistência
de setembro, prevê à utilização deste sistema que assegura à vítima de violência
doméstica proteção e apoio psicossocial, por um período até 6 meses (prorrogáveis).

123.133,64

FSE

61.566,82

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

ACAPO-ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLIOPES DE
PORTUGAL

50%

50%

Objetivo Temático | Thematic
Objective

562.326,92

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

50%

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade

A Crinabel intervém junto de jovens com deficiência intelectual, apoiando a tomada de
decisões vocacionais adequadas à definição de um projeto profissional integrado num
projeto de vida realista com o envolvimento da família e das estruturas de apoio à
mesma. Este desenvolve-se após uma avaliação inicial seguindo-se a intervenção
formativa inicial estruturada numa vertente tecnológica (áreas de Serviço-Auto,
Carpintaria, Jardinagem, Manutenção e

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS

50%

Resumo | Summary

1.124.653,84

CRINABEL - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL E DE ENSINO ESPECIAL, CRL

50%

50%

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALMADA

RUMO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
CRL

ASSOCIAÇÃO LUIZ PEREIRA MOTTA

RUMO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
CRL

SEIES - SOCIEDADE DE ESTUDOS E INTERVENÇÃO
EM ENGENHARIA SOCIAL, CRL

FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL

FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL

FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL

FUNDAÇÃO COI

ASSOCIAÇÃO DOS REFORMADOS E IDOSOS DA
FREGUESIA DE AMORA

IRMANDADE DA MISERICÓRDIA DA VENDA DO
PINHEIRO

CENTRO SOCIAL DE S.PEDRO DO AFONSOEIRO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA AMADORA

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE FAMÕES

SEACOOP - SOCIAL ENTREPRENEURS AGENCY, CRL

254

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-06-4740-FSE-000001

LISBOA-06-4740-FSE-000002

LISBOA-06-4740-FSE-000003

LISBOA-06-4740-FSE-000004

LISBOA-06-4740-FSE-000005

LISBOA-06-4740-FSE-000006

LISBOA-06-4740-FSE-000007

LISBOA-06-4740-FSE-000008

LISBOA-06-4740-FSE-000010

LISBOA-06-4740-FSE-000011

LISBOA-06-4842-FEDER-000001

LISBOA-06-4842-FEDER-000002

LISBOA-06-4842-FEDER-000003

LISBOA-06-4842-FEDER-000004

LISBOA-06-4842-FEDER-000005

LISBOA-06-4842-FEDER-000006

LISBOA-06-4842-FEDER-000007

LISBOA-06-4842-FEDER-000008

LISBOA-06-4842-FEDER-000009

LISBOA-06-4842-FEDER-000010

LISBOA-06-4842-FEDER-000015

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Custos operacionais para a gestão da execução da estratégia de
desenvolvimento local de base comunitária

Metodologias de diagnóstico, implementação, acompanhamento e avaliação; inclusão
de novos conceitos na comunidade e interação bottom-up. Incutir a persecução das
políticas de IG e IO na gestão e desenvolvimento económico e territorial, adaptação a
conceitos e políticas de gestão modernos, trabalhar a comunidade empresarial para a
alteração de mentalidades de gestão, preconceitos, adaptação às metas e políticas
públicas 2014-2020.

164.042,34

FSE

82.021,17

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/08/01

2020/03/31

Portugal

Custos operacionais para a gestão da execução da estratégia de
desenvolvimento local de base comunitária

Metodologias de diagnóstico, implementação, acompanhamento e avaliação; inclusão
de novos conceitos na comunidade e interação bottom-up. Incutir a persecução das
políticas de IG e IO na gestão e desenvolvimento económico e territorial, adaptação a
conceitos e políticas de gestão modernos, trabalhar a comunidade empresarial para a
alteração de mentalidades de gestão, preconceitos, adaptação às metas e políticas
públicas 2014-2020.

246.063,50

FSE

123.031,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/08/01

2020/03/31

Portugal

Custos operacionais para a gestão da execução da estratégia de
desenvolvimento local de base comunitária

A presente operação tem como objetivo geral “Proporcionar o desempenho das funções
do GAL ADREPES URBANO na implementação e execução da sua estratégia DLBC” e
como objetivos específicos: i) desenvolver atividades de apoio à gestão e
funcionamento do GAL; ii) fomentar o trabalho em rede através do envolvimento das
comunidades; iii) desenvolver ações específicas de capacitação e formação e iv)
implementar mecanismos de avaliação da estratégia.

268.909,72

FSE

134.454,86

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

Custos operacionais para a gestão da execução da estratégia de
desenvolvimento local de base comunitária

O Envol20 Almada assume-se como suporte ao desenvolvimento territorial, suportado
na inserção profissional como meio de combate à exclusão e promotor de acesso a
direitos. Será desenvolvida uma estratégia de capacitação, divulgação, partilha e de
monitorização e avaliação de resultados e impactos, de forma a criar uma rede de
instituições e empresas que potencia o desenvolvimento sustentável e igualdade de
oportunidades a todos os cidadãos.

149.340,18

FSE

74.670,09

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/03/01

2020/02/29

Portugal

Custos operacionais para a gestão da execução da estratégia de
desenvolvimento local de base comunitária

A estratégia de desenvolvimento de Benfica, tem como alvo romper o ciclo da exclusão
social associado à pobreza, baixa escolaridade e qualificação profissional e desemprego,
tornando a freguesia um pólo atrativo de pessoas, de emprego, potenciando os recursos
existentes na freguesia, nomeadamente o tecido comercial e associativo, tendo como
base o combate à pobreza e exclusão social, a educação/formação e o emprego.

76.601,40

FSE

38.300,70

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/09/01

2019/08/30

Portugal

Custos operacionais para a gestão da execução da estratégia de
desenvolvimento local de base comunitária

Pretende-se executar a EDL com rigor, transparência e postura cooperante, propondose se que a gestão da sua execução aconteça através da capacitação da estrutura
técnica e de gestão para o pleno exercício das suas competências, e através de apoio
técnico ao funcionamento do modelo de governação definido na EDL e no âmbito das
candidaturas e projectos a implementar pelos potenciais beneficiários, visando o seu
acompanhamento e avaliação.

49.985,00

FSE

24.992,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/07/03

2020/03/31

Portugal

Custos operacionais para a gestão da execução da estratégia de
desenvolvimento local de base comunitária

A operação visa suportar a execução do Cascais DesEnvolve com vista a contribuir para
o aumento do número pessoas empregadas e o número de jovens com percursos
educativos e formativos completos quebrando a reprodução do ciclo de pobreza,
através da articulação do trabalho em rede assente nos pressupostos de uma
abordagem ascendente, intersetorialidade, otimização dos recursos, transparência e
investimento em estratégias comuns entre stakeholders

188.053,77

FSE

94.026,89

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/01/09

2018/12/31

Portugal

REDE DLBC LISBOA - ASSOCIAÇÃO PARA O
Custos operacionais para a gestão da execução da estratégia de
DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA
desenvolvimento local de base comunitária
DE LISBOA

Reforçar a capacidade dos agentes locais para desenvolver, executar e otimizar a gestão
dos projetos, respeitando a coerência com a EDL urbana, estabelecendo prioridades de
acordo com o seu contributo para os objectivos e metas, focada nos territórios e
comunidades desfavorecidas de Lisboa nas áreas do emprego, formação e inclusão. Os
procedimentos de seleção das operações regem-se por critérios objetivos,
transparentes e não discriminatórios.

589.790,05

FSE

294.895,03

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

ACISVFXAV - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DOS
CONCELHOS DE VILA FRANCA DE XIRA E ARRUDA
DOS VINHOS

Custos operacionais para a gestão da execução da estratégia de
desenvolvimento local de base comunitária

Esta operação destina-se a capacitar de meios humanos e físicos a estrutura
técnica/administrativa do GAL EMPREENDER VILA FRANCA.Os meios humanos do GAL
serão constituídos por um administrativo, 3 técnicos e um responsável. Os meios físicos
serão constituídos por equipamentos e mobiliários para equipar a incubadora de
empresas sita no local de POVOS, freguesia de Vila Franca de Xira e que constituirá a
base de desenvolvimento da operação.

45.626,40

FSE

22.813,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/10/02

2019/09/30

Portugal

Custos operacionais para a gestão da execução da estratégia de
desenvolvimento local de base comunitária

O GAL tem como mais valia a longa experiência de intervenção nos territórios através
do apoio social, educação formal e não-formal, formação, habitação, animação cultural,
entre outras. O emprego é uma necessidade premente nas áreas abrangidas pelo que o
GAL virá contribuir para a criação de postos de trabalho nos territórios através de
estratégias definidas em parceria com as empresas, o município a sociedade civil.

383.609,45

FSE

191.804,73

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

06-Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

2017/11/01

2020/05/31

Portugal

Instalação da unidade de saúde de Queluz

O projecto do novo Centro de Saúde de Queluz foi elaborado seguindo as linhas
orientadoras do Programa Funcional e em estreita colaboração com a ARS de Lisboa. O
edifício da antiga escola básica da rua D. Fernando II em Queluz, será reconvertido e
ampliado para instalar as duas Unidades de Saúde Familiar e o Serviço de
Pedopsiquiatria que terão ligação física interna mas autonomia de gestão.

623.661,25

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/01/01

2017/12/31

Portugal

Construção da Unidade de Saúde de Mafra Leste

A Unidade de Saúde de Mafra Leste destina-se à instalação de 2 Unidades de Saúde
Familiar de 11.400 Utentes para assistir a 3 freguesias do leste do concelho de Mafra,
com um n.º de utentes que ultrapassa já os 23.000 e cujos 3 pólos da UCSP de Mafra
Leste se encontram degradados e desajustados. Terá: Entrada/Receção, USF 1 e USF 2,
Apoio Admin., Módulo Polivalente e Módulo Fisioterapia. Acresce arrumos e
estacionamento em cave e no exterior.

909.532,48

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/03/16

2018/03/15

Portugal

Construção da Unidade de Saúde de Mafra Norte

O projeto da Unidade de Saúde Mafra-Norte destina-se à construção de um novo
equipamento de saúde para a instalação de duas unidades de saúde familiar de 15.000
e 25.000 utentes e de uma unidade de atendimento permanente, destinado a suprir as
necessidades atuais da freguesia de Mafra. Será um edifício inovador, com impacto na
comunidade, moderno, promovendo uma melhoria nos cuidados a prestar à população.

1.287.818,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/08/23

2018/08/30

Portugal

USF - Centro de Saúde de Carnaxide

Em resposta à carência verificada e tendo por objetivo garantir a prestação de Cuidados
de Saúde Primários a operação consubstancia-se na construção de duas USF com
capacidade para 30.000 utentes, composto por três pisos: o piso 0 corresponde ao
estacionamento com 32 lugares; o piso 1 corresponde aos serviços de saúde e o piso 2
destina se aos serviços administrativos.

1.010.571,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/05/04

2016/12/30

Portugal

USF - Centro de Saúde de Barcarena

A operação consubstancia-se na construção de uma USF com capacidade para 18.000
utentes, composta por dois pisos: o piso 0 corresponde à USF e a uma cave técnica e a
reabilitação do piso 1 do edifício existente corresponde aos serviços de serviços
administrativos com uso exclusivo dos funcionários do centro.

519.400,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/03/31

2017/10/02

Portugal

550.975,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/10/03

2018/03/31

Portugal

758.050,51

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

802.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/11/30

2018/12/30

Portugal

828.267,41

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/05/15

2018/12/28

Portugal

726.586,66

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/09/27

2018/12/31

Portugal

4.420.680,34

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/07/01

2018/04/30

Portugal

IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

ADREPES - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DA PENÍNSULA DE SETÚBAL

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALMADA

+BENFICA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E
CO-GOVERNANÇA LOCAL

TUNA ECONÓMICAS

TESE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
PELA TECNOLOGIA, ENGENHARIA, SAÚDE E
EDUCAÇÃO

OLHO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA DO
PATRIMÓNIO, AMBIENTE E DIREITOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE SINTRA

MUNICÍPIO DE MAFRA

MUNICÍPIO DE MAFRA

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICÍPIO DE PALMELA

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

MUNICÍPIO DE SINTRA

Unidade de Saúde Familiar do Pinhal Novo

A operação consiste na construção da nova Unidade de Saúde Familiar do Pinhal Novo,
com base no contrato programa estabelecido entre o Município de Palmela e a ARSLVT.

Unidade de Saúde de Odivelas

A operação a candidatar incide na construção e instalação da Unidade de Saúde de
Odivelas em edifício construído de raiz para a prestação de cuidados de saúde. A nova
unidade de saúde irá ser dimensionada, de acordo com os programas funcionais
vigentes, e abrangerá cerca de 40.000 utentes.

Unidade de Saúde de Agualva

O projecto da unidade de saúde de Agualva foi elaborado seguindo as linhas
orientadoras do Programa Funcional e em estreita colaboração com a ARS de Lisboa.A
operação candidata pretende a construção e instalação da Unidade de Saúde de
Agualva, em edifício construído de raiz para a prestação de cuidados de saúde.A nova
unidade de saúde irá incluir duas USF que , no conjunto,irão permitir atender cerca de
30000 utentes.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E
Unidade de Saúde de Corroios (Santa Marta do Pinhal)
VALE DO TEJO, I.P.

A operação visa a construção de um novo equipamento de saúde para a instalação de
duas unidades de saúde familiar e que abrangerá um total de 30 000 utentes da
freguesia de Corroios, com elevada densidade populacional, por forma a responder às
necessidades das populações no âmbito dos cuidados de saúde primários.Prevê-se a
obtenção de ganhos em saúde, através do reforço da proximidade e da melhoria
assistencial deste universo de utentes.

50%

MUNICÍPIO DA AMADORA

Construção, em edifício de raiz, da Unidade de Saúde da Venteira, na Freguesia da
Venteira, Amadora. A nova unidade de saúde irá ser dimensionada, de acordo com os
programas funcionais vigentes, com infraestrutura para duas Unidades de Saúde
Familiar, para um total de cerca de 22 mil utentes, contemplando, ainda, espaços para
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados e Unidade de Cuidados na Comunidade.

50%

O projeto Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Modernização e Inovação
Tecnológica em Unidades de Diagnóstico e Tratamento integra um conjunto de
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Modernização e Inovação equipamentos de tecnologia avançada, essenciais ao bom funcionamento do IPOLFG,
FRANCISCO GENTIL;E.P.E.
Tecnológica em Unidades de Diagnóstico e Tratamento
assegurando a modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente
especializada na área da oncologia, permitindo a prestação de cuidados efetivos com
qualidade, em tempo adequado.

50%

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Unidade de Saúde da Venteira

1.247.322,50

1.819.064,95

2.575.637,83

2.021.142,00

1.038.800,00

1.101.950,01

1.516.101,01

1.605.000,00

1.656.534,81

1.453.173,32

8.841.360,68

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-06-4842-FEDER-000016

LISBOA-06-4842-FEDER-000017

LISBOA-06-4842-FEDER-000018

LISBOA-06-4842-FEDER-000019

LISBOA-06-4842-FEDER-000020

LISBOA-06-4842-FEDER-000022

LISBOA-06-4842-FEDER-000024

LISBOA-07-5266-FSE-000036

LISBOA-07-5266-FSE-000047

LISBOA-07-5266-FSE-000048

LISBOA-07-5266-FSE-000049

LISBOA-07-5266-FSE-000050

LISBOA-07-5266-FSE-000051

LISBOA-07-5266-FSE-000052

LISBOA-07-5266-FSE-000053

LISBOA-07-5266-FSE-000054

LISBOA-07-5266-FSE-000055

LISBOA-07-5266-FSE-000056

LISBOA-07-5266-FSE-000057

LISBOA-07-5266-FSE-000058

LISBOA-07-5266-FSE-000059

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

6-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE EPE

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, E.P.E.

HOSPITAL GARCIA DE ORTA , E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, EPE

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Aquisição de equipamento de tecnologia avançada para
modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente
especializada.

Os equipamentos são imprescindíveis para melhorar a qualidade de diagnóstico e
tratamento no CHLN e na região com uma resposta atempada e mais eficaz às
necessidades atuais e emergentes da população, que exigem uma atuação diferenciada
nas áreas de oncologia, cardiologia e medicina intensiva. Permitem ultrapassar
fragilidades com resposta terapêutica integrada, com redução dos tempos de espera,
diagnósticos mais precoces e seguros para o doente.

Aquisição de equipamento de tecnologia avançada que permita a
modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente
especializada

Esta operação é fundamental para melhorar a qualidade do diagnóstico e tratamento
com equipamentos tecnologicamente avançados para melhor resposta às necessidades
atuais e emergentes da população, com uma atuação diferenciada nas áreas de
oftalmologia, oncologia, neurocirurgia e cardiologia de intervenção. Estes equipamentos
permitem ultrapassar as fragilidades com resposta integrada, redução dos tempos de
espera e diagnósticos mais precoces.

Inovar para melhor cuidar

A candidatura Inovar para melhor Cuidar visa a aquisição de um conjunto de
equipamentos de tecnologia avançada destinados às áreas da Oftalmologia, Cardiologia
e Oncologia, com o objetivo de, através da modernização tecnológica de diagnóstico
pretendida, se garantir uma melhor cobertura e acesso da população servida pelo
CHBM, com qualidade acrescida e em tempo adequado.

+ Acesso, Melhor Qualidade

Atualmente HGO depara-se com uma elevada dificuldade em acompanhar o
desenvolvimento tecnológico, tendo tais implicações a nível de recursos, quer
financeiros quer humanos, a nível da qualidade dos serviços prestados e a nível da
capacidade de resposta, perante as necessidades dos utentes. Assim, o HGO pretende
investir na modernização, substituindo os equipamentos obsoletos identificados e
contornando as diversas implicações suprareferidas.

Plano integrado de aquisição de equipamentos de tecnologia
avançada CHS

A operação engloba um conjunto de investimentos em tecnologia avançada que
assegurará a modernização tecnológica e de diagnóstico e terapêutica altamente
especializadas do CHS, nas especialidades de Cardiologia, Oftalmologia e Oncologia,
entre outras. Com esta plano pretende-se assegurar a melhoria na acessibilidade dos
doentes, melhorar os níveis de eficácia, eficiência e qualidade dos serviços prestados ao
doentes pelo CHS.

50%

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Tecnologia Avançada em
FRANCISCO GENTIL;E.P.E.
Imagem Tomográfica de Medicina Nuclear

O projeto Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Tecnologia Avançada em Imagem
Tomográfica de Medicina Nuclear integra a aquisição de um equipamento de tecnologia
avançada, essencial ao bom funcionamento do IPOLFG, assegurando a modernização
tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente especializada na área da oncologia e
permitindo a prestação de cuidados efetivos com qualidade, em tempo adequado.

50%

Aumento da Inclusão Social Através da Melhoria da Qualidade do
Diagnóstico e Terapêutica dos Utentes nas Unidades Hospitalares
do CHLO, E.P.E.

O projeto visa a aquisição de equipamentos de tecnologia avançada essenciais ao
funcionamento do CHLO, nomeadamente nas áreas da Cardiologia, Oftalmologia,
Unidades de Cuidados Intensivos e Radiologia, que permita a modernização tecnológica
de diagnóstico e terapêutica altamente especializada.

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

Ações que contemplam a diferenciação pedagógica, com dinâmicas diferenciadoras e
promotoras do sucesso escolar. Equipas com funções de despiste precoce e
acompanhamento de alunos e famílias com comportamentos disruptivos, envolvendo a
mediação de conflitos no exterior da sala de aula e compromisso com a assiduidade dos
alunos. Acompanhamento da operação através de indicadores de processo e resultados.
Atividades com a comunidade.

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

A operação visa consolidar o Projeto Educativo Municipal, através da criação de uma
equipa multidisciplinar para prevenção e acompanhamento de situações de risco,
iniciativas para sinalização e recuperação de jovens em situação de abandono escolar
precoce e diversificação de respostas sociais e/ ou educativas/ formativas de modo a
garantir igualdade de oportunidades de sucesso a todas as crianças e jovens do
Concelho.

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

O PEMO terá interesse para as publicações do FSE a cinco níveis: divulgação de
resultados das ações de formação (pais/EE) e de capacitação (docentes/alunos) e sua
possível replicação; disseminação do manual de boas práticas (Cidadania digital) e sua
replicação; divulgação da metodologia de avaliação aplicada; divulgação de resultados
para fins de investigação científica/académica; divulgação e eventual
adaptação/replicação do PEMO noutros países

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

A Câmara Municipal de Loures, em convergência/complementaridade com os
Agrupamentos de Escolas e com as Associações de Pais e Encarregados de Educação do
concelho e numa lógica educativa territorial em prol da promoção do sucesso e
integração sócio escolar, assim como de combate ao abandono escolar, definiu uma
Intervenção Municipal Integrada de Promoção do Sucesso Escolar, para o horizonte
temporal 2017-2020.

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

O projeto 12-15 é um piloto local de transformação do paradigma educativo, de
combate ao AEP e exclusão social. Assenta numa abordagem escolar integrada centrada
no aluno, suas necessidades educativas e condicionantes socioeconómicas. Envolve
uma amostra de cerca de 250 indivíduos donde se extrairá o grupo de controlo e de
teste usando um RCT. Fomenta a cooperação em rede a partilha de soluções e
conhecimento. Visa a certificação do 2º ciclo.

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

A Operação converge com o PNPSE. Pretende minimizar as assimetrias territoriais,
socioeconómicas e culturais do Município e promover a igualdade de oportunidades aos
alunos, através de ações de diagnóstico precoce e apoio multidisciplinar e de promoção
do conhecimento científico, tecnológico e empreendedor, envolvendo as famílias na
escola e contribuindo para capacitar docentes para práticas colaborativas e pedagogias
diferenciadas e inovadoras.

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

O Plano Educativo Municipal, no seu papel de coadjuvação e complementaridade à
actividade lectiva, contribui para a educação e o ensino de crianças e jovens do
Município do Seixal e apoia de diversas formas e com recurso a várias propostas, a
prevenção do abandono precoce da vida escolar e a promoção do sucesso educativo.

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

A Operação Candidata CALEIDOSCÓPIO pretende desenvolver estratégias de promoção
do sucesso escolar, de combate ao insucesso escolar precoce e à exclusão social das
crianças, jovens e famílias do concelho de Vila Franca de Xira, em sinergia com as
unidades orgânicas escolares e entidades locais, através de atividades estruturantes e
contentoras, perspetivando a capacitação e o empoderamento da comunidade
educativa.

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

Este projeto representa um trabalho de articulação e participação da comunidade
educativa de Sintra, organizado em sete grandes áreas de intervenção, com várias ações
do município e todas as unidades educativas da rede pública, com vista à melhoria do
sucesso educativo dos alunos, através da transformação e inovação das práticas dos
diferentes parceiros educativos: docentes, não docentes, técnicos, famílias e outras
entidades da comunidade.

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de
competências e na aprendizagem ao longo da vida. Redução e prevenção do abandono
escolar precoce e estabelecimento de condições de igualdade no acesso à educação
infantil primária e secundário, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais, para a reintegração no ensino e formação.

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

A operação visa apoiar percursos escolares bem-sucedidos, apostando na prevenção do
insucesso e na melhoria do desempenho através de uma intervenção precoce, que
abrange os Agrupamentos de Escolas nos diferentes Ciclos do Ensino Básico, com o
objetivo de reduzir taxas de retenção e desistência mediante atividades de reforço e
apoio aos primeiros sinais de dificuldades, seja de potenciação no 1.º ciclo ou de
capacitação no 2.º e 3.º Ciclos.

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

A proposta insere-se no tipo de “acções de informação, monitorização e avaliação”,
com vista à criação de um Observatório para a promoção do sucesso escolar e da
construção de um referencial comum aos projectos educativos obrigando à
Implementação de acções de capacitação, dos actores escolares e da articulação de
estratégias em função das prioridades e objectivos consensualizados e de espaços
permanentes de participação e divulgação.

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

A operação visa o envolvimento e sensibilização da comunidade educativa para a
importância da educação e da relação escola-comunidade, como meio de alcançar o
sucesso pessoal, social e profissional, consolidando as sinergias necessárias para a
implementação de um projeto comum, baseado num diagnóstico fidedigno da realidade
educativa, que permita uma avaliação e reajuste contínuos.

Cursos educação e Formação de jovens (CEF)

O projeto visa proporcionar aos jovens um percurso escolar, com um currículo em que
as diversas componentes de formação (Sociocultural, Científica e Técnica) se
desenvolvem de forma articulada em contexto escolar e de empresa, usando
metodologias e estratégias de ensino ajustadas às suas expectativas e necessidades,
garantindo-lhes uma formação sólida que lhes abra caminho para o prosseguimento de
estudos e/ou a integração no mercado de trabalho

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL EPE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LUÍS ANTÓNIO
VERNEY

MUNICÍPIO DE MAFRA

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICÍPIO DA AMADORA

MUNICIPIO DE MONTIJO

MUNICÍPIO DO SEIXAL

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

MUNICÍPIO DE SINTRA

MUNICÍPIO DE ALMADA

MUNICIPIO DE SESIMBRA

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICIPIO DE SETUBAL

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO DE JESUS
CARAÇA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

14.712.474,24

14.535.358,60

790.425,86

2.989.596,72

1.240.314,78

821.025,00

611.310,00

230.809,04

470.607,21

395.100,00

1.715.452,90

703.566,10

459.742,21

998.554,79

1.166.477,76

1.953.783,46

966.802,00

749.177,01

273.109,94

250.448,75

106.188,52

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

7.356.237,12

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/12/21

2017/11/30

Portugal

7.267.679,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/09/29

2017/12/30

Portugal

395.212,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/08/01

2017/11/30

Portugal

1.494.798,36

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/02/03

2017/11/30

Portugal

620.157,39

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/09/17

2017/12/20

Portugal

410.512,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/09/30

2017/12/31

Portugal

305.655,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/08/01

2017/11/15

Portugal

115.404,52

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

235.303,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/11/16

2020/08/31

Portugal

197.550,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

857.726,45

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

351.783,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/10/02

2020/09/30

Portugal

229.871,11

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

499.277,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

583.238,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/10/02

2020/08/31

Portugal

976.891,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/06/01

2020/05/31

Portugal

483.401,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/12/07

2020/05/31

Portugal

374.588,51

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/18

2020/08/14

Portugal

136.554,97

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/10/10

2019/12/31

Portugal

125.224,38

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/07/03

2019/12/27

Portugal

53.094,26

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2017/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-07-5266-FSE-000060

LISBOA-07-5266-FSE-000062

LISBOA-07-5266-FSE-000063

LISBOA-07-5266-FSE-000064

LISBOA-07-5266-FSE-000065

LISBOA-07-5266-FSE-000066

LISBOA-07-5266-FSE-000067

LISBOA-07-5266-FSE-000068

LISBOA-07-5571-FSE-000001

LISBOA-07-5571-FSE-000002

LISBOA-07-5571-FSE-000003

LISBOA-07-5571-FSE-000004

LISBOA-07-5571-FSE-000005

LISBOA-07-5571-FSE-000006

LISBOA-07-5571-FSE-000007

LISBOA-07-5571-FSE-000008

LISBOA-07-5571-FSE-000009

LISBOA-07-5571-FSE-000010

LISBOA-07-5571-FSE-000011

LISBOA-07-5571-FSE-000012

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

50%

EPAR - DESENVOLVIMENTO, ENSINO, FORMAÇÃO E
Cursos educação e Formação de jovens (CEF)
INSERÇÃO CRL

As operações a apoiar ao abrigo do presente aviso referem-se aos Cursos de Educação e
Formação de Jovens (CEF), que têm por objetivos criar condições para o cumprimento
da escolaridade obrigatória, impulsionando medidas que promovam a qualidade do
ensino, o sucesso escolar e a redução do abandono escolar; criar ofertas mais
adaptadas aos jovens que procuram um ensino mais prático, mais técnico e mais ligado
ao mundo das empresas.

50%

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM
TRANSPORTES E LOGISTICA

Curso de Educação Formação de Tipo 3, visando qualificar, em dupla certificação,
jovens possuidores do 9º ano de escolaridade, conferindo-lhes, num ano letivo, uma
qualificação profissional de nível 2 e o 9º ano de escolaridade. Trata-se de meia turma
de Acompanhante de Crianças e meia turma de Operador de Informática.

50%

50%

50%

50%

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, COOPERATIVA DE
Cursos educação e Formação de jovens (CEF)
ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

Na EPGE acreditamos que todos os jovens merecem aceder a projetos formativos de
qualidade, adaptados às suas características e ambições pessoais e que cumpram o seu
potencial de aprendizagem. Os Cursos CEF constituem uma importante medida de
promoção do sucesso escolar, prevenindo o abandono escolar e promovendo a
empregabilidade futura dos jovens. Este projeto surge do compromisso com os nossos
parceiros e conta com o seu reconhecimento social.

AULA DE COMERCIO-ESTUDOS TECNICOS E
PROFISSIONAIS LDA

Cursos educação e Formação de jovens (CEF)

O CEF - Tipo 3 de Empregado de Restaurante-Bar tem por objetivo criar condições para
o cumprimento da escolaridade obrigatória, impulsionando medidas que promovam a
qualidade do ensino, o sucesso escolar e a redução do abandono escolar; criar oferta
mais adaptada aos jovens que procuram um ensino mais prático, mais técnico e mais
ligado ao mundo das empresas, sem prejuízo da sua sólida formação geral.

Cursos educação e Formação de jovens (CEF)

Assumimos que é da Escola,cada vez mais,o cumprimento de funções sociais,que não se
esgotam nos conteúdos a ensinar/aprender e deve ampliar-se às dimensões do ser,do
formar-se,do transformar-se,do decidir,do intervir e do viver e conviver com os
outros,principalmente se os intervenientes são jovens e se encontram em risco de
abandono escolar. Cabe-nos assim,promover a integração e a educação/formação,para
a construção de percursos de vida válido

Cursos educação e Formação de jovens (CEF)

A estética é hoje considerada uma área em grande crescimento: em primeiro lugar, pelo
aumento da diversidade de serviços prestados; em segundo lugar, por estar associada a
uma maior procura do bem-estar físico e psicológico. Ao contrário de outros países,
Portugal só muito recentemente começou a investir nesta área, por isso muitas são as
oportunidades de construir um percurso profissional ligado à Estética.

Cursos educação e Formação de jovens (CEF)

1.Estudos de levantamento de necessidades de formação que tenham sido
desenvolvidos, nomeadamente sobre as taxas de abandono escolar, saída antecipada e
saída precoce na escola / concelho e outros estudosForam feitos contactos com centros
de emprego, consulta de emprego em jornais e contactos directos do público-alvo em
escolas da área circundante.2.Harmonização com a rede de oferta concelhia – indicar,
no respectivo concelho / região,

Cursos educação e Formação de jovens (CEF)

Curso CEF Nível 2 Tipo 2 - Assistente Administrativo/a - Aumentar o sucesso escolar e
reduzir o abandono, melhorando a qualidade e eficiência do sistema de educação e de
formação e das condições de aprendizagem ao nível da educação do ensino básico

Cursos Profissionais - LISBOA

A operação presente nesta candidatura consiste na criação de quatro turmas de ensino
profissional (nível 4 do QNQ/QEQ) que procuram ir ao encontro das necessidades
locais, regionais e nacionais no que respeita à qualificação e empregabilidade de jovens,
uma vez que as ofertas de educação e formação a que a EPM se propõe desenvolver
foram selecionadas de acordo com as Saídas Profissionais Prioritárias identificadas na
oferta de Dupla Certificação

Cursos Profissionais - LISBOA

A EPCI- Escola de Comunicação e Imagem foi pioneira no ensino profissional desde em
Portugal,leccionando os cursos profissionais objecto da presente candidatura (turmas
de 1º ano do ciclo de formação 20015/18) que têm em comum, serem nível 4 CNQ. e
pertencerem à área da Comunicação, embora em diferentes vertentes da mesma: Téc.
de Comunicação- Marketing, Relações Públicas e Publicidade;Téc de Audiovisuais;Téc de
Multimédia

Cursos Profissionais - LISBOA

Procuramos um sistema baseado em princípios. Garantimos aos alunos um ensino de
excelência. Promovemos a dignidade humana, a autoestima. Valorizamos a integridade,
a ética, o respeito pela diferença, a liberdade individual, a cidadania, a política de
proximidade e a responsabilidade social. Motivamos os alunos; envolvemos os pais;
estimulamos as interações com parceiros e a empregabilidade, cumprindo a Visão,
Missão e Valores da escola.

TECLIFORM - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
CONSULTORIA LDA

FUNDAÇÃO MONSENHOR ALVES BRÁS

50%

LUSO-FORMATAR S.A.

50%

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Cursos educação e Formação de jovens (CEF)

ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO

FORMAR 2000 - FORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E
IMAGEM LDA

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
LDA

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, COOPERATIVA DE
Cursos Profissionais - LISBOA
ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

O projeto visa a formação de profissionais qualificados para a intervenção
fundamentada no mercado de trabalho, fator essencial para a sua integração
profissional e dotando o tecido empresarial de um capital humano apto a enfrentar os
desafios atuais. Este é o contributo da EPGE que ao longo dos anos tem desenvolvido
um modelo próprio de educação / formação, assente na criação de condições que
permitam o cumprimento do potencial de cada jovem.

AEMAR - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E ENSINO PARA
Cursos Profissionais - LISBOA
O MAR

A oferta formativa do Instituto de Tecnologias Náuticas tem por base não só a procura
por parte de alunos, pais e respetivos Encarregados de Educação, mas também das
empresas dos diversos setores, bem como os indicadores existentes e divulgados pela
tutela, relativamente às áreas profissionais que apresentam maiores carências, em
termos de mão-de-obra qualificada.

ESCOLA TECNICA DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO
APLICADA LDA

Cursos Profissionais - LISBOA

A EPI é uma escola de abrangência regional, especializada nas áreas da imagem,
comunicação, som, produção e artística, assente na utilização das novas tecnologias e
um índice de criatividade muito elevado. A oferta formativa apresentada neste projeto
integra-se nos objetivos da EIRL de Lisboa, nomeadamente na vertente dos meios
criativos e indústrias culturais, promovendo a qualificação dos jovens para a realização
de conteúdos inovadores.

Cursos Profissionais - LISBOA

O objectivo da Escola Digital e desta candidatura consiste no desenvolvimento de um
projecto educativo e formativo, nomeadamente de ensino, formação e integração
profissional de recursos humanos na área das Tecnologias de Informação e
Comunicação, tendo como missão social o ensino, a formação e a valorização dos
recursos humanos Portugueses, incrementando pela sua envolvência a capacidade e
competitividade da Sociedade de Informação Nacional.

EDURUMOS, EDUCAÇÃO LDA

FORPRO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

PROFORAL - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ALMADA

CONVERGENCIA - FORMADORES ASSOCIADOS LDA

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE SETÚBAL

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA

Cursos Profissionais - LISBOA

Promoção da empregabilidade dos jovens nas áreas das TICE; Equilíbrio entre a oferta e
a procura de competências e qualificações dos jovens; acesso inclusivo ao Ensino e
Formação Profissional

Cursos Profissionais - LISBOA

Formação inicial de jovens desempregados à procura de primeiro emprego.

Cursos Profissionais - LISBOA

A EPHTL surgiu para colmatar a escassez de recursos humanos qualificados. Apostamos
numa oferta formativa que responda às necessidades do tecido empresarial,
cuidadosamente definida em conjunto com todos os stakeholders. Candidatamo-nos a 6
cursos profissionais e dispomos de todas as condições técnicas e pedagógicas,
laboratórios e equipamentos, e uma equipa pedagógica comprometida com o nosso
projeto educativo.

Cursos Profissionais - LISBOA

A Escola Profissional de Setúbal, propriedade da Fundação Escola Profissional de
Setúbal, foi criada no ano de 1990, ao abrigo do contrato-programa assinado entre o
Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Setúbal.A Escola funciona num edifício
projetado pelo arq. Manuel Salgado com excelentes condições e desenvolve um projeto
educativo que fomenta um vasto leque de atividades nos domínios da formação inicial e
da qualificação de adultos

Cursos Profissionais - LISBOA

A região de Lisboa é apontada pelas principais consultoras económico-financeiras como
a cidade europeia que mais crescerá em todas as vertentes do Turismo nos próximos
anos.O curso de Turismo em geral e o curso de Restauração em particular, enquadramse neste objectivo. Em relação ao curso misto de Animador Sociocultural e de
Multimédia ambos se integram indirectamente nos objectivos acima expostos.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

52.856,89

52.380,25

497.681,81

54.573,52

181.600,72

90.761,60

146.000,00

128.663,24

399.592,20

322.336,85

433.658,93

434.920,83

307.585,56

767.071,77

501.654,00

556.781,88

426.559,39

652.339,79

417.461,20

517.775,20

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

26.428,45

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2017/08/24

Portugal

26.190,13

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

248.840,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

27.286,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/13

2017/08/31

Portugal

90.800,36

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2018/07/31

Portugal

45.380,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/19

2018/06/29

Portugal

73.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/07/31

Portugal

64.331,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/18

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/17

2016/08/26

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/14

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/18

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/10

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/11

2016/08/31

Portugal

199.796,10

161.168,43

216.829,47

217.460,42

153.792,78

383.535,89

250.827,00

278.390,94

213.279,70

326.169,90

208.730,60

258.887,60
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-07-5571-FSE-000013

LISBOA-07-5571-FSE-000014

LISBOA-07-5571-FSE-000015

LISBOA-07-5571-FSE-000016

LISBOA-07-5571-FSE-000017

LISBOA-07-5571-FSE-000018

LISBOA-07-5571-FSE-000019

LISBOA-07-5571-FSE-000023

LISBOA-07-5571-FSE-000024

LISBOA-07-5571-FSE-000025

LISBOA-07-5571-FSE-000026

LISBOA-07-5571-FSE-000027

LISBOA-07-5571-FSE-000028

LISBOA-07-5571-FSE-000029

LISBOA-07-5571-FSE-000030

LISBOA-07-5571-FSE-000031

LISBOA-07-5571-FSE-000032

LISBOA-07-5571-FSE-000033

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MAGENSINUS - EMPRESA PROMOTORA DE
SERVIÇOS DE ENSINO, S.A.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O
SECTOR ALIMENTAR (CFPSA)

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

CITEFORMA - CENTRO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DE
ESCRITÓRIO, COMÉRCIO, SERVIÇOS E NOVAS
TECNOLOGIAS

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA ELECTRÓNICA, ENERGIA,
TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
REPARAÇÃO AUTOMOVEL (CEPRA)

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

MAGENSINUS - EMPRESA PROMOTORA DE
SERVIÇOS DE ENSINO, S.A.

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO DE JESUS
CARAÇA

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE SETÚBAL

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais - LISBOA

A Magestil há 26 anos ao serviço da educação tem sido reconhecida pela atribuição de
prémios quer a nível nacional quer internacional. Nos Cursos Profissionais propõe uma
abordagem inovadora à educação, apostando na qualificação profissional e na ligação
ao tecido empresarial, contribuindo para o sucesso na empregabilidade. No âmbito do
seu plano de desenvolvimento europeu tem contribuído para a internacionalização dos
seus alunos e professores

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

A ainda elevada taxa de desemprego verificada no público jovem a nível nacional e de
modo particular na região de Lisboa e Vale do Tejo leva-nos a estruturar uma oferta
formativa que vá, por um lado, ao encontro das necessidades das empresas, e, por
outro lado, vá também ao encontro da qualificação pós-secundária dos jovens.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais necessidades do sector do
Turismo, Hotelaria e Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano lectivo de 2013/ 2014- Taxa de actividade registada em 2013 de 71,5%

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais necessidades do sector do
Turismo, Hotelaria e Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano lectivo de 2013/ 2014- Taxa de actividade registada em 2013 de 71,5%

Cursos Profissionais - LISBOA

A Magestil há 27 anos ao serviço da educação tem sido reconhecida pela atribuição de
prémios quer a nível nacional quer internacional. Nos Cursos Profissionais propõe uma
abordagem inovadora à educação, apostando na qualificação profissional e na ligação
ao tecido empresarial, contribuindo para o sucesso na empregabilidade. No âmbito do
seu plano de desenvolvimento europeu tem contribuído para a internacionalização dos
seus alunos e professores.

Cursos Profissionais - LISBOA

O projeto visa proporcionar aos jovens um percurso escolar com um currículo em que as
diversas componentes de formação (Sociocultural, Científica e Técnica) se desenvolvem
de forma articulada em contexto escolar e de empresa, usando metodologias e
estratégias de ensino ajustadas às suas expectativas e necessidades, garantindo-lhes
uma formação sólida que lhes abra caminho para o prosseguimento de estudos e/ou a
integração no mercado de trabalho.

Cursos Profissionais - LISBOA

A Escola Profissional de Setúbal, propriedade da Fundação Escola Profissional de
Setúbal, foi criada no ano de 1990, ao abrigo do contrato-programa assinado entre o
Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Setúbal.A Escola funciona num edifício
projetado pelo arq. Manuel Salgado com excelentes condições e desenvolve um projeto
educativo que fomenta um vasto leque de atividades nos domínios da formação inicial e
da qualificação de adultos

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, COOPERATIVA DE
Cursos Profissionais - LISBOA
ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

O projeto visa a formação de profissionais qualificados para a intervenção
fundamentada no mercado de trabalho, fator essencial para a sua integração
profissional e dotando o tecido empresarial de um capital humano apto a enfrentar os
desafios atuais. Este é o contributo da EPGE que ao longo dos anos tem desenvolvido
um modelo próprio de educação / formação, assente na criação de condições que
permitam o cumprimento do potencial de cada jovem.

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, COOPERATIVA DE
Cursos Profissionais - LISBOA
ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

O projeto visa a formação de profissionais qualificados para a intervenção
fundamentada no mercado de trabalho, fator essencial para a sua integração
profissional e dotando o tecido empresarial de um capital humano apto a enfrentar os
desafios atuais. Este é o contributo da EPGE que ao longo dos anos tem desenvolvido
um modelo próprio de educação / formação, assente na criação de condições que
permitam o cumprimento do potencial de cada jovem.

FORMAR 2000 - FORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E
IMAGEM LDA

Cursos Profissionais - LISBOA

A Escola de Comunicação e Imagem foi pioneira no ensino profissional desde 1989 em
Portugal,com um projeto educativo já consolidado e uma estratégia pedagógica de
futuro. Leccionamos os cursos profissionais objecto da presente candidatura para o
prosseguimento do financiamento do ciclo de formação 15/18. Os cursos são de nível 4
CNQ e da área da Comunicação - Téc.Com.-Marketing,Relações Públicas e
Publicidade;Téc de Audiovisuais;Téc de Multimédi

Cursos Profissionais - LISBOA

A Escola de Comunicação e Imagem foi pioneira no ensino profissional desde 1989 em
Portugal,com um projeto educativo já consolidado e uma estratégia pedagógica de
futuro. Leccionamos os cursos profissionais objecto da presente candidatura para o
ciclo de formação 2016/2018. Os cursos são de nível 4 CNQ e da área da Comunicação Téc.Com.-Marketing,Relações Públicas e Publicidade;Téc de Audiovisuais;Téc de
Multimédia.

FORMAR 2000 - FORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E
IMAGEM LDA

PROFORAL - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ALMADA

ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO

Cursos Profissionais - LISBOA

Cursos Profissionais - LISBOA

Formação Inicial de jovens desempregados à procura do primeiro emprego

A operação presente nesta candidatura consiste na manutenção de quatro turmas de
ensino profissional (nível 4 do QNQ/QEQ) que iniciaram no ano lectivo de 2015/2016.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

781.738,43

339.596,94

108.450,00

1.474.639,49

351.013,17

920.858,67

87.788,00

697.441,46

1.400.848,03

1.562.297,32

960.062,77

867.233,42

846.774,47

1.279.267,45

644.623,20

967.116,60

860.056,68

789.312,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

390.869,22

169.798,47

54.225,00

737.319,75

175.506,59

460.429,34

43.894,00

348.720,73

700.424,02

781.148,66

480.031,39

433.616,71

423.387,24

639.633,73

322.311,60

483.558,30

430.028,34

394.656,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/14

2017/03/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/24

2016/10/28

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/14

2017/12/11

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/12/02

2017/11/10

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/28

2017/12/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/11/16

2016/10/07

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/28

2017/09/04

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/24

2017/09/08

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

258

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-07-5571-FSE-000034

LISBOA-07-5571-FSE-000035

LISBOA-07-5571-FSE-000036

LISBOA-07-5571-FSE-000037

LISBOA-07-5571-FSE-000038

LISBOA-07-5571-FSE-000039

LISBOA-07-5571-FSE-000040

LISBOA-07-5571-FSE-000041

LISBOA-07-5571-FSE-000042

LISBOA-07-5571-FSE-000043

LISBOA-07-5571-FSE-000044

LISBOA-07-5571-FSE-000045

LISBOA-07-5571-FSE-000046

LISBOA-07-5571-FSE-000047

LISBOA-07-5571-FSE-000048

LISBOA-07-5571-FSE-000049

LISBOA-07-5571-FSE-000050

LISBOA-07-5571-FSE-000051

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais - LISBOA

A EPI é uma escola de abrangência regional, especializada nas áreas da imagem,
comunicação, som, produção e artística, assente na utilização das novas tecnologias e
um índice de criatividade muito elevado. A oferta formativa apresentada neste projeto
integra-se nos objetivos da EIRL de Lisboa, nomeadamente na vertente dos meios
criativos e indústrias culturais, promovendo a qualificação dos jovens para a realização
de conteúdos inovadores.

Cursos Profissionais - LISBOA

A EPI é uma escola de abrangência regional, especializada nas áreas da imagem,
comunicação, som, produção e artística, assente na utilização das novas tecnologias e
um índice de criatividade muito elevado. A oferta formativa apresentada neste projeto
integra-se nos objetivos da EIRL de Lisboa, nomeadamente na vertente dos meios
criativos e indústrias culturais, promovendo a qualificação dos jovens para a realização
de conteúdos inovadores.

AEMAR - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E ENSINO PARA
Cursos Profissionais - LISBOA
O MAR

A oferta formativa do Instituto de Tecnologias Náuticas tem por base não só a procura
por parte de alunos, pais e respetivos Encarregados de Educação, mas também das
empresas dos diversos setores, bem como os indicadores existentes e divulgados pela
tutela, relativamente às áreas profissionais que apresentam maiores carências, em
termos de mão-de-obra qualificada

ESCOLA TECNICA DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO
APLICADA LDA

ESCOLA TECNICA DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO
APLICADA LDA

PROFORAL - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ALMADA

FORPRO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

FORPRO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
LDA

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
LDA

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE SETÚBAL

CONVERGENCIA - FORMADORES ASSOCIADOS LDA

CONVERGENCIA - FORMADORES ASSOCIADOS LDA

EDURUMOS, EDUCAÇÃO LDA

EDURUMOS, EDUCAÇÃO LDA

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA

Cursos Profissionais - LISBOA

Cursos Profissionais - LISBOA

Formação Inicial de jovens desempregados à procura do primeiro emprego

Promoção da empregabilidade do jovens nas áreas da tICE; Equilíbrio entre a oferta e a
procura de competências e qualificações dos jovens; Acesso inclusivo ao Ensino e
Formação Profissional

Cursos Profissionais - LISBOA

Promoção da empregabilidade dos jovens nas áreas das TICE; Equilíbrio entre a oferta e
a procura de competências e qualificações dos jovens; acesso inclusivo ao Ensino e
Formação Profissional.

Cursos Profissionais - LISBOA

A operação presente nesta candidatura consiste na criação de quatro turmas de ensino
profissional (nível 4 do QNQ/QEQ) que procuram ir ao encontro das necessidades
locais, regionais e nacionais no que respeita à qualificação e empregabilidade de jovens,
uma vez que as ofertas de educação e formação a que a EPM se propõe desenvolver
foram selecionadas de acordo com as Saídas Profissionais Prioritárias identificadas na
oferta de Dupla Certificação

Cursos Profissionais - LISBOA

Apostamos na inovação, na construção de uma escola de valores. Queremos iniciar o
projeto de vida dos alunos. Promovemos a dignidade humana, a autoestima.
Valorizamos a integridade, a ética, o respeito pela diferença, a liberdade individual, a
cidadania, a política de proximidade e a responsabilidade social. Motivamos os alunos;
envolvemos os pais; estimulamos as interações com parceiros e a empregabilidade,
cumprindo a Visão, Missão e Valores.

Cursos Profissionais - LISBOA

Apostamos na inovação, na construção de uma escola de valores. Queremos iniciar o
projeto de vida dos alunos. Promovemos a dignidade humana, a autoestima.
Valorizamos a integridade, a ética, o respeito pela diferença, a liberdade individual, a
cidadania, a política de proximidade e a responsabilidade social. Motivamos os alunos;
envolvemos os pais; estimulamos as interações com parceiros e a empregabilidade,
cumprindo a Visão, Missão e Valores.

Cursos Profissionais - LISBOA

A Escola Profissional de Setúbal, propriedade da Fundação Escola Profissional de
Setúbal, foi criada no ano de 1990, ao abrigo do contrato-programa assinado entre o
Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Setúbal.A Escola funciona num edifício
projetado pelo arq. Manuel Salgado com excelentes condições e desenvolve um projeto
educativo que fomenta um vasto leque de atividades nos domínios da formação inicial e
da qualificação de adultos

Cursos Profissionais - LISBOA

A EPHTL surgiu para colmatar a escassez de recursos humanos qualificados. Apostamos
numa oferta formativa que responda às necessidades do tecido empresarial,
cuidadosamente definida em conjunto com todos os nossos stakeholders. A EPHTL
dispõe de todas as condições técnicas e pedagógicas, laboratórios e equipamentos, e
uma equipa pedagógica comprometida com o projeto educativo.

Cursos Profissionais - LISBOA

A EPHTL surgiu para colmatar a escassez de recursos humanos qualificados. Apostamos
numa oferta formativa que responda às necessidades do tecido empresarial,
cuidadosamente definida em conjunto com todos os nossos stakeholders. A EPHTL
dispõe de todas as condições técnicas e pedagógicas, laboratórios e equipamentos, e
uma equipa pedagógica comprometida com o projeto educativo.

Cursos Profissionais - LISBOA

O objectivo da Escola Digital e desta candidatura consiste no desenvolvimento de um
projecto educativo e formativo, nomeadamente de ensino, formação e integração
profissional de recursos humanos na área das Tecnologias de Informação e
Comunicação, tendo como missão social o ensino, a formação e a valorização dos
recursos humanos Portugueses, incrementando pela sua envolvência a capacidade e
competitividade da Sociedade de Informação Nacional.

Cursos Profissionais - LISBOA

O objectivo da Escola Digital e da presente candidatura é o desenvolvimento de um
projecto educativo e formativo, nomeadamente de ensino, formação e integração
profissional de recursos humanos na área das Tecnologias de Informação e
Comunicação, tendo como missão social o ensino, a formação e a valorização dos
recursos humanos Portugueses, incrementando pela sua envolvência a capacidade e
competitividade da Sociedade de Informação Nacional.

Cursos Profissionais - LISBOA

A região de Lisboa é apontada pelas principais consultoras económico-financeiras como
a cidade europeia que mais crescerá em todas as vertentes do Turismo nos próximos
anos.O curso de Turismo em geral e o curso de Restauração em particular, enquadramse neste objectivo. Em relação ao curso de Multimédia o mesmo se integra
indirectamente nos objectivos acima expostos.

AEMAR - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E ENSINO PARA
Cursos Profissionais - LISBOA
O MAR

A oferta formativa do Instituto de Tecnologias Náuticas tem por base não só a procura
por parte de alunos, pais e respetivos Encarregados de Educação, mas também das
empresas dos diversos setores, bem como os indicadores existentes e divulgados pela
tutela, relativamente às áreas profissionais que apresentam maiores carências, em
termos de mão-de-obra qualificada.

ETPM - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DE
MAFRA, S.A.

Cursos Profissionais - LISBOA

A ETPM privilegia a relação de abertura ao meio através de parcerias com empresas e
instituições nacionais e internacionais. Atende à inovação científica e tecnológica, ao
empreendedorismo, ao avanço em todos os campos do saber e à cidadania
globalizante, em diversas parcerias nomeadamente, com a ACISM (Associação
Empresarial de Mafra), Município de Mafra, CSCR da Ericeira. A nível Regional salientamse as parcerias com o IPAM ,ISEL e o IADE.

Cursos Profissionais - LISBOA

A região de Lisboa é apontada pelas principais consultoras económico-financeiras como
a cidade europeia que mais crescerá em todas as vertentes do Turismo nos próximos
anos.O curso de Turismo em geral e o curso de Restauração em particular, enquadramse neste objectivo. Em relação ao curso de Multimédia o mesmo se integra
indirectamente nos objectivos acima expostos.

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.436.769,27

2.151.080,40

628.242,86

1.301.004,51

1.631.608,48

1.096.561,95

1.227.384,00

1.285.964,40

869.501,52

1.308.990,00

1.350.639,82

2.005.753,27

1.356.987,10

890.307,15

1.556.115,54

926.308,56

1.723.797,87

1.035.702,84

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

718.384,64

1.075.540,20

314.121,43

650.502,26

815.804,24

548.280,98

613.692,00

642.982,20

434.750,76

654.495,00

675.319,91

1.002.876,64

678.493,55

445.153,58

778.057,77

463.154,28

861.898,94

517.851,42

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/08

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/05

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/05

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/05

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

259

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-07-5571-FSE-000052

LISBOA-07-5571-FSE-000053

LISBOA-07-5571-FSE-000054

LISBOA-07-5571-FSE-000055

LISBOA-07-5571-FSE-000056

LISBOA-07-5571-FSE-000057

LISBOA-07-5571-FSE-000058

LISBOA-07-5571-FSE-000059

LISBOA-07-5673-FEDER-000001

LISBOA-07-5673-FEDER-000002

LISBOA-07-5673-FEDER-000003

LISBOA-07-5673-FEDER-000004

LISBOA-07-5673-FEDER-000005

LISBOA-07-5673-FEDER-000006

LISBOA-07-5673-FEDER-000007

LISBOA-07-5673-FEDER-000008

LISBOA-07-5673-FEDER-000009

LISBOA-07-5673-FEDER-000010

LISBOA-07-5673-FEDER-000011

LISBOA-07-5673-FEDER-000012

LISBOA-07-5673-FEDER-000013

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CITEFORMA - CENTRO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DE
ESCRITÓRIO, COMÉRCIO, SERVIÇOS E NOVAS
TECNOLOGIAS

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA ELECTRÓNICA, ENERGIA,
TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O
SECTOR ALIMENTAR (CFPSA)

Nome da Operação | Operation Name

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Resumo | Summary

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais necessidades do sector do
Turismo, Hotelaria e Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano lectivo de 2013/ 2014- Taxa de actividade registada em 2013 de 71,5%

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais necessidades do sector do
Turismo, Hotelaria e Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano lectivo de 2013/ 2014- Taxa de actividade registada em 2013 de 71,5%

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais necessidades do sector do
Turismo, Hotelaria e Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano lectivo de 2013/ 2014- Taxa de actividade registada em 2013 de 71,5%

Ampliação da escola EB1/JI n.º2, Alhos Vedros

A intervenção dotará a escola do nº de salas de 1º CEB igual ao nº de turmas permitindo
acabar com os regimes duplos e criar condições para a instalação de recursos
educativos complementares (instalação de um CRE). A construção do refeitório e de um
espaço polivalente de refeições/atividades, comum ao pré-escolar e ao 1.º ciclo,
permite o fornecimento de refeições a todos os alunos interessados e a sua utilização
em atividades complementares.

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Reconstrução e Ampliação da EB1 N.º2 e Jardim de Infância de
Vialonga

A operação candidata visa ampliar a cobertura da rede pública de educação pré-escolar
e ensino básico do 1º ciclo na freguesia de Vialonga e melhorar as condições de
desempenho, construindo um equipamento que garanta uma cobertura de horário a
tempo inteiro, dotando-o das necessárias infraestruturas, equipando-o e criando
espaços polivalentes para o desenvolvimento de atividades físicas e desportivas, serviço
de biblioteca e refeitório.

MUNICÍPIO DO BARREIRO

A realização do objeto desta candidatura permitirá resolver os problemas da elevada
degradação de dois estabelecimentos de ensino básico e pré-escolar do Concelho do
Escola EB1 nº 3 do Barreiro (c/ integração da EB1 n.º4 do Barreiro) - Barreiro, através da reabilitação/ampliação da Escola Eb1 n.º3 do Barreiro e
Ampliação
desativação da Escola n.º4 do Barreiro.O investimento incide na execução das obras e
apetrechamento da escola e inclui as ações de publicidade e divulgação essenciais para
o envolvimento da população.

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

MUNICÍPIO DA MOITA

Ampliação da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclo da Venda do Pinheiro

A EB da Venda do Pinheiro encontra-se na sua lotação máxima (28 turmas), e por falta
de mais capacidade, encaminha anualmente 2-3 turmas para um colégio privado (em
contrato de associação).A preconizada ampliação do edifício (construção de mais 13
salas de aula) permitirá receber todos os alunos da sua área de influência e também,
procedendo à alteração de tipologia da escola, dar resposta à procura de Cursos
Profissionais.

Escola EB1/JI dos Fidalguinhos

A realização do objeto desta candidatura permitirá assegurar o funcionamento das
turmas em regime normal e a prática de atividades de enriquecimento curricular
através da ampliação da escola. O investimento incide na execução das obras e
apetrechamento da escola e inclui as ações de publicidade e divulgação essenciais para
o envolvimento da população.

Escola Básica do Alto da Eira - reabilitação do edificio

Remodelação/ampliação do edifício escolar de acordo com a legislação em vigor,
incluindo a remoção de fibrocimento, a melhoria do conforto térmico e a redução de
emissão de gases com efeitos estufa.

Ampliação e Requalificação da EB Aires

Com uma taxa de ocupação no 1.º ciclo do ensino básico de 126,4 (bastante superior à
da freguesia de Palmela, de 108,6), a ampliação da EB de Aires é uma operação
prioritária para o município. A construção de 4 novas salas e dos respetivos espaços
complementares permitirá o funcionamento da escola a tempo inteiro para todas as
turmas. Proceder-se-á ainda a uma intervenção na cozinha para que este espaço
obedeça às disposições legais em vigor.

Requalificação Parque Escolar - 1º fase

Considerando a realidade do Parque Escolar concelhio torna-se imprescindível a
realização de intervenções a nível de reabilitação das infraestruturas, através da
substituição de coberturas em fibrocimento, a reparação de infiltrações, fissuras,
pinturas de tetos e paredes, a remodelação de cozinhas e refeitórios assim como de
instalações sanitárias e a requalificação de espaços exteriores e campos de jogos.

MUNICÍPIO DE MAFRA

Requalificação da escola Básica 2.º e 3.º Ciclo Prof. Armando de
Lucena (Malveira)

A intervenção consiste na requalificação e ampliação da referida Escola, através da
construção de mais 8 salas de aula, para que esta possa ficar, no ano letivo 2017/2018,
com todos os alunos da sua área de influência (correspondente às freguesias da
Azueira, Enxara do Bispo, Vila Franca do Rosário, Gradil e Malveira), contabilizando uma
capacidade total de 799 alunos (33 turmas).

MUNICÍPIO DE ALMADA

Substituição de Coberturas de Fibrocimento com Amianto por
Chapa Lacada com Isolamento Térmico em 10 Escolas do Ensino
Básico e 1 Jardim de Infância

Abrange 11 escolas. Implica a substituição das coberturas em chapa de fibrocimento
por outra cobertura lacada com isolamento térmico, montagem de algerozes e tubos de
queda em pvc, ventiladores, elementos de sombreamento nas fachadas e montagem de
coberturas em policarbonato nos telheiros dos logradouros.

Ampliação e Requalificação da EB Águas de Moura 1

Inserida numa freguesia rural afastada dos principais centros urbanos, esta operação é
prioritária para o Município de Palmela com vista à qualificação e à valorização dos
espaços da EB de Águas de Moura 1, otimizando as suas condições físicas e de conforto,
bem como alguns espaços funcionais (p.e., cozinha e refeitório). Esta operação concorre
ainda para a melhoria da eficiência energética e para a inclusão de pessoas com
mobilidade reduzida.

Reabilitação da Escola EB nº3 Luís de Camões

É uma renovação das instalações, que são antigas e apresentam um desgaste
significativo, apesar da manutenção efetuada ao longo dos anos, e um aumento da
eficiência energética. A intervenção no exterior irá permitir um aumento significativo do
isolamento térmico do edifício, a nível da cobertura e da caixilharia. A intervenção nos
sistemas de energia elétrica e solar de aquecimento de água, reduzirá o consumo de
energia elétrica e de gás.

Ampliação e Requalificação da EB de Cabanas

Intervindo sobre o interior e o exterior da EB de Cabanas, a operação concorre para o
aumento da qualidade e do conforto deste equipamento, permitindo terminar com o
funcionamento em regime duplo. Para tal, é construída uma sala desportiva/polivalente
e a área de refeições, requalificando-se os demais espaços e áreas existentes, incluindo
salas de aula e de atividades.

MUNICÍPIO DE MAFRA

MUNICÍPIO DO BARREIRO

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICÍPIO DE PALMELA

MUNICIPIO DE SETUBAL

MUNICÍPIO DE PALMELA

MUNICIPIO DE MONTIJO

MUNICÍPIO DE PALMELA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

495.169,94

438.902,04

303.265,18

1.899.584,83

296.198,55

315.217,02

218.811,90

1.135.899,55

660.000,00

2.149.034,74

1.600.000,00

617.947,86

326.650,01

753.017,56

500.000,00

358.879,80

1.200.000,00

611.654,11

540.004,00

204.750,00

379.850,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/03/14

2019/01/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/10/09

2019/02/08

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/11/27

2018/11/16

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/11/29

2018/11/15

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/05/16

2018/12/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/10/10

2018/04/06

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/10/12

2018/12/20

Portugal

567.949,78

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/03/14

2019/02/15

Portugal

330.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/07/01

2017/01/10

Portugal

1.074.517,37

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/07/04

2016/10/31

Portugal

800.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/03/04

2018/06/30

Portugal

308.973,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/05/02

2017/12/31

Portugal

163.325,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/01

2018/04/30

Portugal

376.508,78

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/11/26

2017/02/28

Portugal

250.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/03

2017/08/31

Portugal

179.439,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/04

2018/03/31

Portugal

600.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/01

2018/03/15

Portugal

305.827,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/09/01

2017/03/31

Portugal

270.002,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/08

2018/05/31

Portugal

102.375,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

189.925,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/06

2018/05/31

Portugal

247.584,97

219.451,02

151.632,59

949.792,42

148.099,28

157.608,51

109.405,95

Objetivo Temático | Thematic
Objective
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-07-5673-FEDER-000014

LISBOA-07-5673-FEDER-000015

LISBOA-07-5673-FEDER-000016

LISBOA-07-5673-FEDER-000018

LISBOA-07-5673-FEDER-000019

LISBOA-07-5673-FEDER-000020

LISBOA-07-5673-FEDER-000021

LISBOA-07-5673-FEDER-000022

LISBOA-07-5673-FEDER-000023

LISBOA-07-5673-FEDER-000024

LISBOA-07-5673-FEDER-000025

LISBOA-07-5673-FEDER-000026

LISBOA-07-5673-FEDER-000027

LISBOA-07-5673-FEDER-000028

LISBOA-07-5673-FEDER-000029

LISBOA-07-5673-FEDER-000030

LISBOA-07-5673-FEDER-000031

LISBOA-07-5673-FEDER-000032

LISBOA-07-5673-FEDER-000033

LISBOA-07-5673-FEDER-000034

LISBOA-07-5673-FEDER-000035

LISBOA-07-5673-FEDER-000036

LISBOA-07-5673-FEDER-000037

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

MUNICÍPIO DE PALMELA

Ampliação e Requalificação da EB António Matos Fortuna

A EB de António Matos Fortuna insere-se numa freguesia com elevada dinâmica
populacional, pelo que a operação proposta visa o aumento do número de salas de aula
para o 1.º ciclo do ensino básico e a requalificação de outras áreas do equipamento
escolar, tendo em conta os paradigmas da melhoria da eficiência energética e da
acessibilidade para todos.

MUNICÍPIO DO BARREIRO

Escola Básica nº 8 do Barreiro – Remoção da cobertura de
fibrocimento

A Escola Básica n.º8 do Barreiro carece de diversas intervenções, nomeadamente, a
remoção/ substituição das coberturas e telheiros existentes em fibrocimento,
intervenções em fachadas, substituição de vãos, tetos falsos em cortiça e a criação de
espaço de recreio coberto através da construção de telheiros.

MUNICIPIO DE LOURES

Escola Básica da Bobadela - reabilitação do edifício escolar

De forma sucinta objetivou-se com este projeto a valorização do espaço escola, do seu
ensino, da melhoria da sua salubridade e conforto, da sua implantação, da sua
arquitetura e do enquadramento do objeto construído enquanto elemento
referenciador de um lugar.

MUNICIPIO DE LOURES

Reabilitação do Parque Escolar Municipal - Remoção de
Fibrocimento - Escola Básica Nº3 de Unhos

MUNICÍPIO DE MAFRA

Requalificação da atual Escola Básica do Sobral da Abelheira, disponibilizando num
único edifício: 2 salas de aula para o 1.º ciclo (capacidade 52 alunos); 1 sala de
Requalificação do Jardim de Infância e da Escola Básica do 1.º ciclo atividades para a educação pré-escolar (capacidade 25 crianças); sala polivalente/sala
do Sobral da Abelheira
de estudo; cozinha e refeitório (com mobiliário adaptado às duas faixas etárias); e
outras valências (secretaria/ receção, arrumos, instalações sanitárias e recreios
coberto e descoberto).

Substituição da cobertura em chapa de fibrocimento por paineis de sandwich.

Inclui a construção de 4 salas de 1º ciclo e 2 salas de pré-escolar, apoios, sala
polivalente informal, sala para professores e respetivo apoio sanitário, Gabinete de
Trabalho, Sala de Apoio Educativo, Biblioteca, Arrumos, Área técnica e Guarita. Visa
responder às necessidades previstas na Carta Educativa, no âmbito do reordenamento e
redimensionamento da rede pública do parque escolar do Concelho, para 195 alunos 1º
ciclo e 61 do pré-escolar.

MUNICÍPIO DO SEIXAL

Ampliação da EB1/JI da Quinta de Santo António

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

O Projeto visa a requalificação/remodelação e ampliação do edificado da Escola B.dos
Castanheiros, Caneças, com remoção dos pavilhões pré-fabricados que a integram, e a
criação de uma Escola B.Integrada, com valências de pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos, e
Remodelação e ampliação da Escola dos Castanheiros em Caneças
outros espaços complementares de apoio ao ensino (laboratórios, salas de informática),
refeitório, centro de recursos e biblioteca, e instalações cobertas para a prática da
educação física.
Ampliação e requalificação da EB Aldeia Paio Pires, com construção de Portaria e JI,
concentrando no mesmo espaço físico do terreno duas valências educativas em regime
de partilha do espaço exterior que, por sua vez, será intervencionado globalmente,
visando dar resposta às necessidades básicas de funcionamento, para 200 alunos do 1º
ciclo do ensino básico e 75 alunos da educação pré-escolar.

MUNICÍPIO DO SEIXAL

Ampliação e Requalificação da EB1/JI da Aldeia de Paio Pires

MUNICIPIO DE LOURES

A presente operação é composta pelas componentes projeto e obra, sendo que estas se
dividem em edifício e logradouro. A obra do edifício visa a remodelação do espaço
Escola Básica da Quinta da Alegria - Reabilitação do edifício escolar
escolar. A obra do logradouro visa Integrar o edifício escolar, a biblioteca e espaços
e logradouro
exteriores, tornando a escola como uma unidade e Incorporar várias atividades que
proporcionam convívio, desporto, lazer e aprendizagem.

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

A operação corresponde à criação de 3 salas de aula, 1 sala de apoio do 1º ciclo da
E.B.1/J.I. da Restauração e requalificação do espaço exterior para recreio. Com esta
Operação de Reabilitação e Ampliação da E.B.1/J.I. da Restauração execução fica garantida, na Escola da Restauração, a oferta educativa em regime
normal, com as condições físicas previstas pelo sistema educativo, permitindo, ainda, a
colocação de mais 22 alunos no ano letivo seguinte ao termino da intervenção.

MUNICIPIO DE LOURES

Reabilitação do Parque Escolar Municipal - Remoção de
Fibrocimento - Escola Básica do Zambujal

Remoção da cobertura em fibrocimento e colocação de nova cobertura por painéis
sandwich da Escola Básica do Zambujal.

Reestruturação e Ampliação da EB Laranjeiro nº1

O presente investimento de Reestruturação e Ampliação da Escola Básica do Laranjeiro
nº 1, integra-se no programa de requalificação das infraestruturas do ensino préescolar, básico e secundário. Pretende-se realizar obras de beneficiação nos dois
edifícios escolares e espaços exteriores de forma a relocalizar, beneficiar e qualificar
espaços comuns a todos os seus utilizadores.

Requalificação das infraestruturas da educação da EB da Moita

A intervenção agora proposta preconiza a remoção dos telheiros e coberturas de
fibrocimento e a respetiva substituição, bem como a requalificação do logradouro da
Escola, o que proporcionará a criação de espaços diferenciados e funcionais, adequados
à prática de atividades de carácter curricular no domínio das expressões ou de
atividades lúdicas complementares.

MUNICÍPIO DA MOITA

Requalificação das infraestruturas da educação da EB n.º 5 da
Baixa da Banheira

A intervenção agora proposta preconiza a remoção das telhas de fibrocimento dos
telheiros e coberturas dos edifícios e sua substituição por isolamento térmico/acústico
em painel rígido de lã de rocha, além da requalificação do logradouro da escola, o que
proporcionará a criação de espaços diferenciados e funcionais, adequados à prática de
atividades de carácter curricular no domínio das expressões ou de atividades lúdicas
complementares.

MUNICÍPIO DA MOITA

A intervenção proposta preconiza para além da substituição da cobertura em
Requalificação das infraestruturas da educação da EB n.º 1 do Vale fibrocimento, a requalificação do logradouro da Escola, o que proporcionará a criação
da Amoreira
de espaços diferenciados e funcionais, adequados à prática de atividades de carácter
curricular no domínio das expressões ou de atividades lúdicas complementares.

MUNICÍPIO DE ALMADA

MUNICÍPIO DA MOITA

Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo, Miguel Torga

Execução de empreitada de requalificação das actuais instalações da Escola Básica do
2,º e 3.º Ciclo, Miguel Torga que implica, basicamente, intervenção ao nível das
coberturas (incluindo a remoção e substituição de coberturas revestidas a chapa de
fibrocimento), impermeabilizações, serralharias, pinturas e apoio de construção (cf.
consta nos documentos “Condições Técnicas” e “Orçamento” adicionados ao formulário
de candidatura).

MUNICÍPIO DA AMADORA

Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo, Roque Gameiro

Execução de empreitada de requalificação das actuais instalações da Escola Básica do
2,º e 3.º Ciclo, Roque Gameiro que implica, basicamente, intervenção ao nível das
coberturas (incluindo a remoção e substituição de coberturas revestidas a chapa de
fibrocimento), impermeabilizações, serralharias, pinturas e apoio de construção (cf.
consta nos documentos “Condições Técnicas” e “Orçamento” adicionados ao formulário
de candidatura).

MUNICÍPIO DA AMADORA

Execução de empreitada de requalificação das actuais instalações da Escola Básica do
2,º e 3.º Ciclo, Sophia de Mello Breyner Andresen, com intervenção ao nível das
coberturas (incluindo a remoção e substituição de coberturas revestidas a chapa de
Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo, Sophia de Mello Breyner Andresen
fibrocimento), de impermeabilizações, serralharias, pinturas e de apoio de construção
(cf. consta nos documentos “Condições Técnicas” e “Orçamento” adicionados ao
formulário de candidatura).

MUNICÍPIO DA AMADORA

MUNICÍPIO DA AMADORA

MUNICÍPIO DE ALMADA

MUNICIPIO DE LISBOA

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

MUNICIPIO DE SETUBAL

Escola Secundária Mães D'Água

Execução de empreitada de requalificação das actuais instalações da Escola Secundária
Mães D'Água, com intervenção ao nível das coberturas (incluindo a remoção e
substituição de coberturas revestidas a chapa de fibrocimento), de impermeabilizações,
serralharias e de apoio de construção (cf. consta nos documentos “Condições Técnicas”
e “Orçamento” adicionados ao formulário de candidatura).

Reestruturação e Ampliação da EB D. António da Costa

O presente investimento de requalificação da EB D. António da Costa integra-se no
programa de requalificação das infraestruturas do ensino pré-escolar, básico e
secundário. Pretende-se realizar obras para integração de 1º ciclo e educação préescolar através da abertura de salas de 1º ciclo e jardim-de-infância em espaços/salas
atualmente desocupados.

Escola Básica Quinta dos Frades

Incremento da capacidade de acolhimento da Escola Básica Quinta dos Frades através
da construção de quatro novas salas do 1º ciclo do ensino básico.

Reabilitação e Ampliação da EB1 N.º1 de Vialonga

A operação candidata visa ampliar a cobertura da rede pública de ensino básico do 1º
ciclo na freguesia de Vialonga e melhorar as condições de desempenho, construindo um
equipamento que garanta uma cobertura de horário a tempo inteiro, dotando-o das
necessárias infraestruturas, equipando-o e criando espaços polivalentes para o
desenvolvimento de atividades físicas e desportivas, serviço de biblioteca e refeitório.

Requalificação do Parque Escolar - 2ª Fase

Considerando a realidade do Parque Escolar concelhio torna-se imprescindível a
realização de intervenções a nível de reabilitação das infraestruturas, a reparação de
infiltrações, fissuras, pinturas de tetos e paredes, a remodelação de cozinhas e
refeitórios assim como de instalações sanitárias e a requalificação de espaços exteriores
e campos de jogos.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

878.642,55

200.000,00

481.563,02

90.000,00

273.402,14

897.035,98

1.861.088,14

781.481,90

607.598,86

415.006,11

42.400,00

376.101,00

187.109,20

132.817,72

207.586,62

458.925,00

713.942,00

713.950,00

346.553,00

167.556,56

455.199,12

325.313,36

596.128,40

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

439.321,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/06

2018/12/31

Portugal

100.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/04

2017/12/31

Portugal

240.781,51

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/11/26

2018/03/31

Portugal

45.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/06

2018/03/31

Portugal

136.701,07

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/03/01

2017/12/31

Portugal

448.517,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/04/28

2018/12/31

Portugal

930.544,07

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

390.740,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/04/28

2018/12/31

Portugal

303.799,43

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/11/27

2018/03/31

Portugal

207.503,06

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/25

2019/01/31

Portugal

21.200,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/03

2018/03/31

Portugal

188.050,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/07

2018/03/31

Portugal

93.554,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/01

2018/06/30

Portugal

66.408,86

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/05/01

2018/06/30

Portugal

103.793,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2019/02/28

Portugal

229.462,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

356.971,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

356.975,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

173.276,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

83.778,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/05/15

2017/12/31

Portugal

227.599,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/11/07

2018/02/28

Portugal

162.656,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/03/30

2017/12/31

Portugal

298.064,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2019/04/30

Portugal

261

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-07-5673-FEDER-000038

LISBOA-07-5673-FEDER-000039

LISBOA-07-5673-FEDER-000040

LISBOA-07-5673-FEDER-000041

LISBOA-07-5673-FEDER-000042

LISBOA-07-5673-FEDER-000043

LISBOA-07-5673-FEDER-000044

LISBOA-07-5673-FEDER-000045

LISBOA-07-5673-FEDER-000046

LISBOA-07-5673-FEDER-000047

LISBOA-07-5673-FEDER-000048

LISBOA-07-5673-FEDER-000049

LISBOA-07-5673-FEDER-000050

LISBOA-07-5673-FEDER-000051

LISBOA-07-5673-FEDER-000052

LISBOA-07-5673-FEDER-000054

LISBOA-07-5673-FEDER-000055

LISBOA-07-5673-FEDER-000057

LISBOA-07-5673-FEDER-000058

LISBOA-07-5673-FEDER-000060

LISBOA-07-5673-FEDER-000061

LISBOA-07-5673-FEDER-000062

LISBOA-07-5673-FEDER-000063

LISBOA-07-5673-FEDER-000064

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Reestruturação e Ampliação da EB Maria Rosa Colaço

Pretende-se realizar obras de beneficiação no edifício e espaços exteriores e aumentar
os espaços existentes comuns a todos os seus utilizadores, tais como cozinha,
refeitório, biblioteca, sala multiusos, instalações sanitárias, arrecadações e
requalificação do logradouro melhorando significativamente as condições de
funcionamento e atratividade deste estabelecimento de ensino.

Requalificação da Escola Básica do Arneiro

A futura escola será composta por 4 salas de aula de 1º ciclo, a apetrechar com
equipamento informático e mobiliário, duas salas de pré-escolar; um refeitório e
cozinha de confecção; biblioteca; ginásio polivalente, balneários e wcs em número
adequado à população escolar prevista. Os espaços exteriores incluem campo de jogos,
espaços cobertos, zonas relvadas, com equipamentos distintos para as duas faixas
etárias (infantil e 1º ciclo).

Escola Básica Dom Luís da Cunha

A concretização das obras de beneficiação geral e de arranjos exteriores da Escola
Básica Dom Luís da Cunha terá como consequência direta e imediata o incremento das
condições de escolarização da população utente do equipamento, sendo igualmente de
salientar a melhoria das condições de trabalho para docentes, assistentes operacionais
e responsáveis pelo serviço de refeições, que se traduzirá numa maior atratividade da
frequência desta escola.

Escola Básica Coruchéus

A presente intervenção tem como principal objetivo a significativa melhoria de
condições de funcionamento deste equipamento, que sofre uma profunda
requalificação ao nível dos seus espaços, quer interiores como do espaço exterior,
traduzindo-se num incremento da qualidade dos serviços prestados ao nível do ensino.

Escola Básica Bairro de São Miguel

A concretização das obras de beneficiação geral e de arranjos exteriores da Escola
Básica Bairro de São Miguel terá como consequência direta e imediata o incremento das
condições de escolarização da população utente do equipamento.

MUNICÍPIO DA MOITA

Requalificação das infraestruturas da educação da EB n.º 2 da
Moita

A intervenção agora proposta preconiza a remoção das telhas de fibrocimento dos
telheiros e coberturas dos edifícios bem como requalificação do logradouro da escola, o
que proporcionará a criação de espaços diferenciados e funcionais, adequados à prática
de atividades de carácter curricular no domínio das expressões ou de atividades lúdicas
complementares, bem como promover a melhoria das acessibilidades e das condições
de segurança.

MUNICIPIO DE MONTIJO

Recuperação do Edifício da EB n.º 2 Joaquim de Almeida e
Ampliação do Refeitório

Recuperação do edifício principal da escola, requalificação e ampliação do edifício do
refeitório, aumento da eficiência energética e requalificação do espaço exterior, com
reformulação das acessibilidades e execução de um sistema de drenagem adequado.

Escola Básica da Portela – Remodelação e Ampliação do Bloco do
Jardim de Infância

Remodelação e ampliação do edifício mais antigo da escola, substituição da cobertura e
revestimento total do exterior do edifício. Esta ampliação visa a criação de salas para
instalação de uma turma de JI e sala de ensino estruturado a funcionar em condições
provisórias.Adequação das condições sd salubridade e conforto e aos regulamentos
específicos em vigor.

MUNICÍPIO DE CASCAIS

Requalificação da Escola Básica de Santo António

A escola existente carece de uma requalificação e adequação às exigências
programáticas determinadas para as novas áreas edificadas que correspondem a uma
ampliação para alargar a resposta do pré-escolar e requalificação do existente (1º ciclo).
A futura escola será composta por 4 salas de aula de 1º ciclo, a apetrechar com
equipamento informático e mobiliário, 2 salas de pré-escolar, adequado à população
escolar prevista.

MUNICIPIO DE LOURES

Escola Básica de Bucelas - adaptação de salas para integração de
jardim de Infância

Adaptação do edificio da escola Básica de Bucelas para integração das salas de Jardim
de Infancia.

Escola Básica Teixeira de Pascoais

Atendendo às condições de degradação em que se encontram as instalações do edifício
central da Escola Básica Teixeira de Pascoais, a intervenção de beneficiação geral e de
arranjos exteriores programada tem como principal objectivo incrementar as condições
gerais de funcionamento do estabelecimento escolar através de uma profunda
remodelação dos seus espaços interiores e exteriores.

MUNICIPIO DE LISBOA

Escola Básica Lisboa N.º 36

Atendendo às condições de degradação em que se encontram as instalações desta
escola, a intervenção de beneficiação geral e arranjos exteriores prevista tem como
principal objetivo a significativa melhoria de condições de funcionamento deste
equipamento, que sofre uma profunda remodelação ao nível dos seus espaços, quer
interiores como do espaço exterior, traduzindo-se num incremento da qualidade dos
serviços prestados ao nível do ensino.

MUNICÍPIO DE SINTRA

A Requalificação de Escolas – Escola Básica Vila Verde, Escola Básica S. João das
Requalificação de Escolas – Escola Básica Vila Verde, Escola Básica
Lampas, Escola Básica Várzea de Sintra e Escola Básica de Ouressa – LOTE 2 é uma
S. João das Lampas, Escola Básica Várzea de Sintra e Escola Básica
operação prevista no PACTO/AML, financiado pela Prioridade de Investimento 10.5
de Ouressa – LOTE 2
(10a), no âmbito do Eixo Prioritário 7.

MUNICÍPIO DE SINTRA

Requalificação de Escolas - EB Massamá 2; EB Serra das Minas 1;
EB Casal da Barota e EB Rio de Mouro 1 - LOTE 3

A Requalificação destas Escolas é uma operação prevista no PACTO/AML, financiado
pela Prioridade de Investimento 10.5 (10a) , no âmbito do Eixo Prioritário 7 – Investir na
educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e
na aprendizagem ao longo da vida.

Reabilitação e Ampliação da E.B.1 n.º 2 de Alcochete (Escola do
Valbom)

Com a operação candidata pretende-se proceder à requalificação e ampliação das
actuais instalações da Escola do Valbom, com o objectivo de constituição de um Centro
Escolar que, de um modo integrado, venha a acolher as valências de ensino básico (1º
ciclo) e educação pré-escolar, contribuindo para o desenvolvimento e reforço da rede
municipal de infraestruturas educativas para o ensino escolar.

EB Sophia de Mello Breyner

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a ponte com os recursos que
existem para as crianças, para a comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa vivência escolar.

EB Sá de Miranda

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a ponte com os recursos que
existem para as crianças, para a comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa vivência escolar.

EB Jorge Mineiro

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a ponte com os recursos que
existem para as crianças, para a comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa vivência escolar.

EB Conde de Oeiras

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a ponte com os recursos que
existem para as crianças, para a comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa vivência escolar.

EB Alto de Algés

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a ponte com os recursos que
existem para as crianças, para a comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa vivência escolar.

EB Visconde de Leceia

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a ponte com os recursos que
existem para as crianças, para a comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa vivência escolar.

Requalificação do Parque Escolar - 4ª Fase - EB nº4 de Setúbal

Pretende-se com o presente projeto remodelar a cozinha da Escola Básica nº4 de
Setúbal, de modo a criar melhores condições para a confeção de alimentos do ponto de
vista higiénico e funcional.

MUNICIPIO DE OEIRAS

EB Beça Múrias

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a ponte com os recursos que
existem para as crianças, para a comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa vivência escolar.

MUNICÍPIO DE SINTRA

Requalificação de Escolas - EBJI Casal de Cambra 2; EB Quinta da
Fidalga; EB Eduardo Luna de Carvalho e EB Ribeiro de Carvalho LOTE 4

A empreitada tem por objecto a requalificação de cozinha e espaços complementares a
levar a cabo na Escolas Básica EB CASAL DE CAMBRA 2, com o objectivo de a dotar com
as melhores Práticas Internacionais Recomendadas e dos Princípios Gerais de Higiene
Alimentar, bem como do Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo e
Orientação para a sua aplicação “HACCP”.

MUNICÍPIO DE ALMADA

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICIPIO DE LISBOA

MUNICIPIO DE LISBOA

MUNICIPIO DE LISBOA

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICIPIO DE LISBOA

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICIPIO DE SETUBAL

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.055.041,57

799.500,00

1.110.900,00

806.725,00

1.293.750,00

190.291,63

307.742,15

1.142.952,48

1.002.100,00

46.424,64

1.023.500,00

1.097.675,00

821.196,54

939.450,00

837.251,89

125.253,81

87.882,84

46.074,00

30.420,00

66.781,77

77.108,00

50.852,94

34.672,60

897.459,23

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

527.520,78

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/14

2018/12/31

Portugal

399.750,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/10/01

2019/06/30

Portugal

555.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/10/30

2019/06/30

Portugal

403.362,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/11/25

2019/06/30

Portugal

646.875,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/11/20

2019/06/30

Portugal

95.145,82

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/12/01

2019/12/31

Portugal

153.871,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2018/01/02

2019/03/31

Portugal

571.476,24

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/11/01

2018/12/31

Portugal

501.050,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/11/01

2018/12/31

Portugal

23.212,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/05/23

2018/12/31

Portugal

511.750,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/11/20

2019/10/31

Portugal

548.837,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/08/24

2019/10/31

Portugal

410.598,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/27

2019/07/31

Portugal

469.725,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/18

2019/07/31

Portugal

418.625,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/05/15

2019/09/30

Portugal

62.626,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/01

2017/10/30

Portugal

43.941,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/01

2017/10/30

Portugal

23.037,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/01

2017/10/30

Portugal

15.210,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/01

2017/10/30

Portugal

33.390,89

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/01

2017/10/30

Portugal

38.554,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/01

2017/10/30

Portugal

25.426,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/03/20

2018/03/19

Portugal

17.336,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/08/01

2017/09/30

Portugal

448.729,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/03/08

2019/07/31

Portugal

262

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-07-5673-FEDER-000065

LISBOA-07-5673-FEDER-000066

LISBOA-07-5674-FEDER-000001

LISBOA-07-5674-FEDER-000002

LISBOA-07-5674-FEDER-000003

LISBOA-07-5674-FEDER-000004

LISBOA-07-5674-FEDER-000005

LISBOA-07-5674-FEDER-000006

LISBOA-07-5674-FEDER-000007

LISBOA-07-5674-FEDER-000008

LISBOA-07-5674-FEDER-000009

LISBOA-07-5674-FEDER-000010

LISBOA-07-5674-FEDER-000011

LISBOA-07-5675-FEDER-000001

LISBOA-07-5675-FEDER-000002

LISBOA-07-5675-FEDER-000003

LISBOA-07-5675-FEDER-000004

LISBOA-07-5675-FEDER-000007

LISBOA-07-5675-FEDER-000011

LISBOA-07-5675-FEDER-000015

LISBOA-07-5675-FEDER-000017

LISBOA-08-1406-FEDER-000001

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

7-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para a
aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE SINTRA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A empreitada tem por objecto a execução de um conjunto articulado de intervenções
Requalificação de Escolas - EB Mário da Cunha Brito; EB Pendão; EB
com vista à elevação da classificação energética dos edifícios escolares pertencentes à
Abrunheira e EB Dr António Torrado - LOTE 1
Escola Básica em processo de candidatura.

Ampliação das infraestruturas do Ensino Pré-Escolar e Básico na
Quinta do Conde | EB 2 Quinta do Conde

Ampliação das infraestruturas de ensino na Quinta do Conde com salas de aulas para o
pré-escolar e o 1.º ciclo, suprindo a carência na qualificação dos equipamentos
escolares e de apoio educativo com a valorização de medidas de sustentabilidade
ambiental e de eficiência energética, integrando as novas tecnologias e gerindo o
espaço partilhado com a comunidade local, valorizando a missão da Escola.

Tecnologias de sequenciação de nova geração aplicadas à saúde:
na fronteira da genómica humana

A operação envolve a modernização do laboratório de Genética Humana da ESTeSL,
com a aquisição do equipamento de Next Generation Sequencing. A aquisição deste
equipamento está associada à criação de: 1) um novo programa de ensino superior,
Mestrado em Diagnóstico Molecular em Saúde; 2) cursos especializados de curta
duração, destinados à actualização de profissionais; 3) novas linhas de investigação em
colaboração com outras instituições.

EQUIPED4TeSP - Equipamentos pedagógicos para um ensino
baseado na prática

EQUIPED4TeSP apresenta um projeto formativo e pedagógico, baseado na prática, para
os CTeSP do IPS, atualizando e adquirindo novos e mais adaptados
equipamentos/recursos e alavancando a aplicação de metodologias pedagógicas ativas
e fortalecendo os laços com as empresas e demais organizações da região que permitirá
melhorar de forma significativa a formação dos estudantes.

Equipamentos para Novos Programas de Formação Avançada na
área da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente

A presente operação consiste na aquisição de equipamentos de Simulação Avançada no
âmbito da Mulher, Criança e Adolescente, com o objetivo estratégico de qualificar e
reforçar a aprendizagem dos profissionais de saúde com base em evidência científica e
tecnologias inovadoras de simulação, proporcionando novos programas formativos que
permitirão reforçar a projeção da NMS-FCM ao nível da formação e ensino na área da
mulher, criança e adolescente.

Equipamentos para Novos Programas de Ensino Superior na área
da Saúde por Simulação Avançada Multidisciplinar

A presente operação consiste na aquisição de equipamentos de Simulação Avançada
Multidisciplinar, com o objetivo estratégico de qualificar e reforçar a aprendizagem dos
profissionais de saúde, proporcionando novos programas de ensino capazes de
responder de forma adequada às necessidades que a inovação científica coloca
permanentemente na prática clínica permitindo reforçar a projeção da FMUL como
instituição de referência.

ePEI - Equipamento Projeto Engenharia Informática

Aquisição de novo, hardware e software, de forma a capacitar a Universidade Aberta
dos meios necessários e atualizados que ofereçam as melhores condições de trabalho
possível aos alunos e corpo docente da UAb em geral e da nova Licenciatura em Eng.ª
Informática em particular, contribuindo assim para a promoção da empregabilidade
digital em Portugal.

ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

ENIDH

A ENIDH pretende oferecer outros cursos TeSP em áreas ainda não cobertas no setor
marítimo. Precisa de continuar a disponibilizar cursos de curta duração conducentes a
certificação marítima STCW, necessários para que os oficiais possam prosseguir a sua
atividade profissional na marinha. Tornando-se essencial realizar investimentos em
diversas áreas (simuladores, equipamentos, software, literatura especializada, etc.).

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

Desenvolvimento e Implementação de Oferta Formativa Pos
Graduada e Cursos Breves (Pós-graduações)

A diversificação da oferta formativa é uma consequência da produção científica de
excelência da FMH. A criação de cursos pós-graduados surge, também, como resposta
às exigências da chamada sociedade do conhecimento, respondendo de forma rápida,
eficaz e especializada ao mercado de trabalho e às necessidades da população ativa.

EQUIPS4INOV - Equipamentos pedagógicos para um ensino
baseado na prática e na inovação

EQUIPS4INOV apresenta um projeto formativo e pedagógico, baseado na prática, para
os CTeSP do IPS, atualizando e adquirindo novos e mais adaptados equipamentos e
alavancando a aplicação de metodologias pedagógicas ativas e fortalecendo os laços
com as empresas e demais organizações da região que permitirá melhorar de forma
significativa a formação dos estudantes, englobando ainda a aquisição de equipamentos
para a área da saúde e Bioinformática.

Criação de ambiente de computação para Pós-Graduação em
Ciência de Dados

A operação consiste na aquisição, instalação e configuração de um sistema de
armazenamento de dados modular, expansível, de baixo custo e com elevado grau de
independência do vendedor de equipamento informático. Este sistema irá reforçar a
capacidade de armazenamento da Faculdade de Ciências, dotando-a de uma
ferramenta pedagógica fundamental no âmbito da nova Pós-Graduação em Ciência dos
Dados.

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Reabilita

O ISEL decidiu criar um curso inovador conferente do grau de licenciado na área da
Conservação e Reabilitação Urbana, a lecionar a partir do ano letivo 2017/18. O
objetivo é formar profissionais para intervirem especificamente ao nível do parque
edificado em meio urbano, dispondo de conhecimentos sólidos bem como,
competências - conferidas por uma acentuada componente prática - para integrarem o
mercado de trabalho ao fim de três anos.

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Ambos os Mestrados visam a educação de especialistas, líderes de desenvolvimento e
Reforço e Atualização da Infraestrutura Informática de apoio ao
promotores de inovação, vindo criar novas oportunidades para a gestão de processos e
Mestrado Integrado em Engenharia Informática e ao Mestrado em otimização de produtos. Os diplomados irão adquirir competências técnicas, científicas
Análise e Engenharia de Big Data
e soft skills adequadas à resolução de problemas colocados pela transformação digital
da sociedade, tais como extração segura de informação em grandes volumes de dados.

MUNICIPIO DE SESIMBRA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE
LISBOA

UNIVERSIDADE ABERTA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE
LISBOA

O Projeto “Val do Rio na Industria 4.0” pretende potenciar a capacidade instalada e
permitir a evolução dos equipamentos de tecnologia avançada utilizada no Ensino
Profissional e ao dispor dos seus professores e alunos, no sentido de uma maior
adequação às exigências do mercado de trabalho.

FORPRO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Val do Rio na Industria 4.0

50%

CONVERGENCIA - FORMADORES ASSOCIADOS LDA

A presente Operação será promovida pela Convergência – Formadores Associados, Lda.
e visa a requalificação de equipamento tecnológico e da infraestrutura TIC de ensino
Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa - Investimento profissional da unidade existente, e o apetrechamento de um novo espaço de ensino
em novas TIC's
profissional que irá abrir em Póvoa de Santa Iria, pela primeira vez, com o arranque do
próximo ano letivo (2017/2018). O valor total elegível apresentado para
cofinanciamento totaliza 138 304,02€.

50%

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM
TRANSPORTES E LOGISTICA

50%

50%

50%

50%

50%

50%

COPEFAP - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

MAGENSINUS - EMPRESA PROMOTORA DE
SERVIÇOS DE ENSINO, S.A.

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE SETÚBAL

Modernizar para QUALIFICAR

Aquisição de:•37 computadores fixos - 2 salas * 16 c + 1 s professores * 2 c + 1
secretaria * 1 c + 1 s financeira * 2 c •15 Portáteis – destinados aos professores•1
impressora a cores com scanner•6 Switchs e 2 Access Points •2 videoprojetores •1
máquina fotográfica / de filmar •1 sistema de som portátil

Atualização de recursos tecnológicos

Esta operação consiste na aquisição dos seguintes elementos: . 33 PCs com tecnologia
AMD Ryzen e Intel Core i5; . 2 videoprojectores LED;. 1 polarímetro ZUZI 404;. 1
refratómetro ZUZI Abbe;. 1 bloco de digestão – termostato LT200 HACH;. 1
espectrofotómetro visível DR3900VIS HACH;. testes em cuvete Amónio, HACH;Azoto
total, HACH;Fósforo total, HACH;CQO, HACH.

Apetrechamento de Equipamento, Tecnologias de Informação e
Comunicação / Diversidade da Oferta Formativa

A EPMagestil pretende adquirir equipamento escolar para a Sala de Design Gráfico; A
aquisição de equipamento informático; A aquisição de computadores e acessórios para
o Curso Técnico de Design Gráfico; A aquisição de rede de informação, através da
aquisição de solução WIFI e de acesso a TIC; A aquisição de equipamento eletrónico,
através de aquisição de quadro interativo; A aquisição de equipamento e acessórios de
monitorização, de vigilância.

Escola Profissional de Setúbal: Equipamentos e Novas TIC

Com 26 anos, a Escola tem cerca de 400 alunos, 13 turmas e 8 cursos, e o
conhecimento do meio empresarial e das necessidades de adequação dos currículos à
evolução das ferramentas tecnológicas o que permite valorizar o interface com as
Empresas a nível nacional e comunitário por via do ERASMUS.

ENSINUS-ESTUDOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS S.A. INETE - Uma escola para o século XXI

A candidatura apresenta o investimento essencial na aquisição de equipamentos e
materiais necessários à formação técnica dos cursos que ministra, assim como uma
melhoria dos níveis de equipamento existentes. São contemplados equipamentos
informáticos, eletrónicos, mecânicos, vitais para uma formação pessoal e profissional
de qualidade.

LUSO-FORMATAR S.A.

Renovação do Parque informático e investimento em IoT

Implementação de Sala / Laboratório de TI no âmbito da IoT (Internet das Coisas).
Expansão da cobertura Wi-Fi da área escolar. Divulgação do curso relacionado com o
IoT. Renovação do parque de vídeo projetores de sala de aulas

Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Área
Metropolitana de Lisboa - PAMUS/AML

O PAMUS AML terá quatro fases: 1 - Caracterização e diagnóstico; 2 - Construção de
Cenários, Objetivos e Definição da Estratégia; 3 - Formulação e Avaliação das Propostas;
4 - Programa de Ação. O PAMUS será suportado em SIG para acompanhamento da
informação. Prevê-se que o acompanhamento seja feito pela Comissão Executiva da
AML; Grupo de Trabalho da Mobilidade e Transportes; CEDM.

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.486.283,37

1.237.353,73

498.296,42

998.884,23

1.411.407,00

1.389.266,55

182.845,67

340.998,02

318.782,70

812.906,58

103.140,26

25.329,36

53.400,00

285.096,56

138.304,02

59.787,88

26.442,50

75.671,00

171.688,41

219.150,00

10.038,00

92.188,50

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

743.141,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/08/05

2019/07/31

Portugal

618.676,87

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2018/03/01

2020/02/29

Portugal

249.148,21

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/02/01

2018/11/15

Portugal

499.442,11

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/03

2018/10/31

Portugal

705.703,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/02

2017/12/30

Portugal

694.633,27

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/02

2017/12/29

Portugal

91.422,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

170.499,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/02/01

2017/11/30

Portugal

159.391,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/04/01

2017/10/31

Portugal

406.453,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/08/01

2017/11/30

Portugal

51.570,13

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/05/01

2017/11/30

Portugal

12.664,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/09/01

2017/11/30

Portugal

26.700,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/05/01

2017/09/30

Portugal

142.548,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/08/29

2019/01/30

Portugal

69.152,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/02/21

2018/11/30

Portugal

29.893,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/09/04

2019/09/04

Portugal

13.221,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

37.835,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/04/30

2018/09/03

Portugal

85.844,21

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/11/19

2019/12/16

Portugal

109.575,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2014/01/01

2018/08/31

Portugal

5.019,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

46.094,25

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/01

2016/04/15

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-08-1406-FEDER-000002

LISBOA-08-1406-FEDER-000003

LISBOA-08-1406-FEDER-000004

LISBOA-08-1406-FEDER-000005

LISBOA-08-1406-FEDER-000006

LISBOA-08-1406-FEDER-000008

LISBOA-08-1406-FEDER-000009

LISBOA-08-1406-FEDER-000010

LISBOA-08-1406-FEDER-000011

LISBOA-08-1406-FEDER-000012

LISBOA-08-1406-FEDER-000013

LISBOA-08-1406-FEDER-000014

LISBOA-08-1406-FEDER-000015

LISBOA-08-1406-FEDER-000016

LISBOA-08-1406-FEDER-000017

LISBOA-08-1406-FEDER-000018

LISBOA-08-1406-FEDER-000019

LISBOA-08-1406-FEDER-000020

LISBOA-08-1406-FEDER-000021

LISBOA-08-1406-FEDER-000022

LISBOA-08-1406-FEDER-000023

LISBOA-08-1406-FEDER-000024

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Percurso Ciclável Portela de Sintra-Ouressa

A presente proposta promove uma rede ciclável adequada a este território, que
potencia a adopção dos modos suaves de forma consistente e gradual, face às
limitações actuais e futuras do transporte individual motorizado, esta intervenção
integra 2,7km de via segregada contínua para bicicletas e 2,7km de via segregada para
peões, como vias dedicadas às mobilidades suaves e à redução de emissões de carbono.

Construção de Passeio Pedonal Carapinheira - Mafra

A operação consistirá numa intervenção que abrange uma área de aproximadamente
3000 m2. Serão realizados trabalhos de construção de uma via pedonal entra a vila de
Mafra e a localidade de Carapinheira. Ao Empreiteiro compete a execução de todos os
trabalhos deste projecto, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais
com todos os trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

Construção de Passeio Pedonal Barril – Baleia

A operação consistirá numa intervenção que abrange uma área com aproximadamente
2,20m e 2Km de comprimento . Serão realizados trabalhos de construção de uma via
pedonal entre as localidades do Barril e a Baleia. Ao Empreiteiro compete a execução de
todos os trabalhos deste projecto, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os
materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

M3. Ligação intermodal Pinhal Novo Sul

A operação M3. Ligação Intermodal Pinhal Novo centra-se na zona sul de Pinhal Novo e
tem como finalidade a promoção da intermodalidade e a criação de condições de apoio
à rede ciclável local, numa lógica de interface, junto à estação de caminho-de-ferro, e,
concomitantemente, a requalificação de espaços degradados do centro da Vila de
Pinhal Novo, no contexto das acessibilidades e mobilidade.

MUNICÍPIO DE MAFRA

Parque Intermodal da Vila de Mafra - Alto da Vela

A área de intervenção apresenta uma configuração aproximadamente retangular com
uma extensão de 21.214,40m2, o parque intermodal contará com 17 lugares de
estacionamento para autocarros, 241 lugares para veículos ligeiros e 7 lugares para
caravanas e/ou autocaravanas, de modo a apoiar o turismo do centro da Vila, tratandose de uma operação que vai permitir o reforço da utilização do transporte público
coletivo e dos respetivos modos suaves.

MUNICÍPIO DE SINTRA

Rede Ciclável dos eixos Agualva-Queluz,Massamá-Casal da Barota
e Queluz-Belas/troço Agualva -Massamá

Esta ciclovia surge da necessidade de melhorar as condições de segurança rodoviária e
promover a melhoria da mobilidade através de outro meio de transporte (Bicicleta).A
intervenção situa-se na ligação da Estação ferroviária de Agualva-Cacém, a Massamá e
introdução na malha urbana da zona numa extensão aproximada de 4,5km.

Corredor Pedonal - Metro Amadora Este/Centro da
Amadora/Orçamento Participativo 2014

Criação de um corredor pedonal entre a estação de metropolitano Amadora-Este e o
Parque Central da Amadora, com 2,157 km de vias dedicadas à mobilidade suave.
Concorre para a redução global de gases com efeito de estufa no Município, estimandose uma redução em 13,4%. Contempla um conjunto de acções adaptadas à envolvente
existente, quer sejam os edifícios, estacionamentos, as vias rodoviárias, quer as árvores
e respectivas caldeiras.

Rua da Liberdade - Circulação Pedonal/Orçamento Participativo
2015

Melhoria da circulação pedonal ao longo de toda a Rua da Liberdade, Freguesia da
Encosta do Sol, com 1,36 km de vias dedicadas à mobilidade suave. Concorre para a
redução global de gases com efeito de estufa no Município, estimando-se uma redução
em 8,4%. Contempla uniformização de pavimentos, mobiliário urbano e equipamentos,
criação e reorganização de estacionamento, acréscimo de arborização e melhoria da
circulação pedonal.

Reafectar espaço canal da Ex-EN377 para os modos suaves,
através da requalificação funcional e reperfilamento da via

A candidatura enquadra-se na tipologia “mobilidade urbana sustentável” e integra
investimentos nos modos suaves (bicicleta e pedonal). Cria ao longo do traçado da via
corredores em sítio próprio para a bicicleta e /ou de circulação mista, garantindo o
ordenamento do estacionamento, a circulação e atravessamento pedonal e ciclável
numa extensão de 1.942m (troço 1 e 2).

Loures Ciclável - Troço Moscavide Portela Sacavém

A presente candidatura assenta em duas componentes: A componente Estudos,
Pareceres, Projetos e Consultoria refere-se ao levantamento topográfico realizado no
âmbito do projeto de execução.A Componente Construções diversas relativo à
empreitada de execução de um Percurso Ciclável Moscavide–Portela–Sacavém, no
concelho de Loures, com uma dimensão de cerca de 2.600 m.

M4. Soluções de transporte flexível em território periurbano

A operação candidata procura encontrar, ao abrigo da legislação vigente, soluções de
mobilidade e de informação em tempo real aos passageiros entre áreas urbanos,
interfaces de transportes públicos e áreas rurais. Assim, criar-se-ão condições para o
aumento de circulação às populações em territórios mais fragilizados, contribuindo para
o aumento da sua qualidade de vida e para o reforço da coesão e da atratividade
territoriais.

Plano de Mobilidade e Transportes de Odivelas | Fase I –
Implementação de projetos e intervenções prioritárias

O plano pretende ser doc. q visa implementação de 1sistema de transportes e
respetivas infraestruturas, cujas ações permitam diminuir o uso do transporte individual
e garanta a adequada mobilidade das populações, promovendo inclusão social,
qualidade de vida urbana e preservação do património histórico,edificado e ambiental,
designadamente através da implementação de projetos prioritários numa área
c/mudanças territoriais profundas (Pontinha).

Construção de Passeio Pedonal e Ciclovia Achada-Mafra

A operação consistirá numa intervenção que abrange um troço de via com
aproximadamente 4,6Km de comprimento . Serão realizados trabalhos de construção
de uma via pedonal entre as localidades da Achada e os Salgados (Mafra), contribuindo
para derradeira ligação Ericeira-Mafra através de modos suaves. Ao Empreiteiro
compete a execução de todos os trabalhos deste projeto, conforme desenhos e caderno
de encargos.

MUNICÍPIO DA AMADORA

Melhoria da Acessibilidade em Modos suaves aos Interfaces de
Transportes Públicos

Criação de rede pedonal que contempla um conjunto de acções adaptadas à envolvente
existente, num total de 8,139 Km de vias dedicadas à mobilidade suave distribuídas
pelos seguintes troços: Biblioteca Fernando Piteira Santos – Av. Com. Luís António da
Silva; Damaia – Qt. Grande; Interface St. Cruz/Damaia – Br. do Zambujal; Rua Aurélio
Ferreira – Av. D. José I; Av. Dr. José Pontes – Parque Central; Interface Reboleira –
Interface St. Cruz/Damaia.

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Requalificação da EN 10 - Ciclovia/Percurso Pedonal - Póvoa de
Santa Iria, Forte da Casa e Alverca do Ribatejo

Construção de um percurso pedonal e ciclável num troço da EN10 com cerca de 7km,
incluindo reformulação do traçado existente, reposicionamento de infraestruturas e
implementação de medidas de acalmia de tráfego por forma a garantir a segurança e o
conforto dos utilizadores da mobilidade suave.

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Requalificação do Terminal Rodo-Ferroviário/Estacionamento
Dissuasor - Alverca do Ribatejo

A área de intervenção referente à REQUALIFICAÇÃO DO TERMINAL RODOFERROVIÁRIO/ ESTACIONAMENTO DISSUASOR- ALVERCA DO RIBATEJO, apresenta uma
área de 39.572,00 m2. Visa reforçar a sua inserção na malha urbana e introduzir
melhorias das suas condições físicas e funcionais, potenciando a utilização e fruição ao
Interface de modo promover as deslocações pendulares das populações e
consequentemente contribuir para a diminuição de emissões de carbono.

MUNICÍPIO DE PALMELA

A operação candidata faz parte da ação estratégica para a criação da Rede Ciclável da
Península de Setúbal e liga o Pinhal Novo e ao Montijo, através da EN252 (no limite
M1. CICLOP7 - Rede clicável da Península de Setúbal - Concelho de
Norte do concelho de Palmela / início do concelho do Montijo), coincidente em parte
Palmela (Pinhal Novo - 2.ª fase)
com o antigo corredor ferroviário intermunicipal, e confina com o troço Sul da ecopista
do Pinhal Novo (em funcionamento e cofinanciada pelo QREN).

MUNICÍPIO DE PALMELA

M2. HUB10 – Plataforma Humanizada de Conexão Territorial –
Concelho de Palmela (1ª fase – Troço Norte da Estrada dos 4
Castelos)

A operação candidata promove a Península de Setúbal como uma área privilegiada e
dinâmica de expansão da região metropolitana de Lisboa, numa candidatura
intermunicipal, através da melhoria do Troço Norte da Estrada dos 4 Castelos,
designadamente do reperfilamento da faixa de rodagem e de novo enquadramento
paisagístico, bem como inclusão de via para peões e ciclistas.

Criação do serviço de mobilidade inclusiva “Circuito da Saúde” de
Almada

A Câmara Municipal de Almada pretende implementar um serviço de mobilidade
inclusiva, “Circuito da Saúde”. A presente candidatura prevê a instalação de
equipamentos de validação e sistemas de bilhética integrada nos veículos afetos a este
serviço, assim como painéis de informação ao público em tempo real. A adoção destas
medidas potenciará a utilização do serviço e garantirá a integração modal com os
restantes transportes coletivos de Almada.

PAMUS 04 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão
Territorial - Concelho de Setúbal

Reforçar ligações intermunicipais promover intermodalidade-Promover mobilidade
territorial sustentável,eficiência,qualidade nas deslocações pendulares-Facilitar acesso
e mobilidade metropolitana-(Re)vitalizar atividades económicas, inovação e o
empreendedorismo-Desenvolver a fruição das vias estruturantes-Diminuição do CO2Promover redes de trabalho a partir de soluções comuns q permitam a conceção,gestão
de modelos de governação local/regional.

PAMUS 01 – Interface de Setúbal

O Interface de Setúbal contempla um terminal rodoviário implementado à superfície,
junto à estação ferroviária de Setúbal com uma área aproximada de 3.468 m2, com
espaço para estacionamento de 14 autocarros, bem como zonas de apoio à exploração
e zona de apoio ao público e bilheteiras e um parque de estacionamento subterrâneo
com uma área de 3.000m2 para uma capacidade de 117 lugares de estacionamento
distribuídos por um único piso.

Parque Intermodal da Venda do Pinheiro

A presente intervenção consiste na construção de um parque de estacionamento para
autocarros, automóveis ligeiros e interface dos autocarros, como resposta às
necessidades de estacionamento provocadas pelas viagens pendulares entre a União de
Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Galés/Lisboa e União de
Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Galés/Mafra/Ericeira.

MUNICÍPIO DE SINTRA

MUNICÍPIO DE MAFRA

MUNICÍPIO DE MAFRA

MUNICÍPIO DE PALMELA

MUNICÍPIO DA AMADORA

MUNICÍPIO DA AMADORA

MUNICÍPIO DE ALMADA

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICÍPIO DE PALMELA

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

MUNICÍPIO DE MAFRA

MUNICÍPIO DE ALMADA

MUNICIPIO DE SETUBAL

MUNICIPIO DE SETUBAL

MUNICÍPIO DE MAFRA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

226.366,21

128.255,36

95.000,00

170.750,71

1.076.207,84

1.032.840,90

317.184,79

158.980,66

485.792,04

223.182,98

141.536,00

568.278,58

295.000,00

974.524,93

2.899.786,00

635.000,00

350.000,00

613.669,91

80.965,34

463.474,00

2.250.000,00

497.442,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

113.183,11

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/02/13

2017/12/31

Portugal

64.127,68

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/03/14

2016/11/30

Portugal

47.500,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/09/05

2017/03/31

Portugal

85.375,36

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/10/30

2017/09/08

Portugal

538.103,92

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/02/25

2017/10/31

Portugal

516.420,44

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/07/08

2018/12/31

Portugal

158.592,39

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/12/01

2017/04/30

Portugal

79.490,33

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/07/20

2017/04/30

Portugal

242.896,02

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/02/26

2019/06/30

Portugal

111.591,49

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/23

2017/12/31

Portugal

70.768,01

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/08/01

2019/03/29

Portugal

284.139,29

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/05/31

2018/05/31

Portugal

147.500,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/05/22

2018/12/30

Portugal

487.262,46

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/02/14

2018/12/31

Portugal

1.449.893,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/10/25

2019/09/15

Portugal

317.500,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/10/11

2019/09/30

Portugal

175.000,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/12/30

2018/06/29

Portugal

306.834,96

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/05/23

2018/09/28

Portugal

40.482,67

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/05/02

2018/12/31

Portugal

231.737,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2018/03/01

2019/02/28

Portugal

1.125.000,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2018/02/01

2019/12/31

Portugal

248.721,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/07/15

2018/08/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-08-1406-FEDER-000025

LISBOA-08-1406-FEDER-000026

LISBOA-08-1406-FEDER-000028

LISBOA-08-1406-FEDER-000032

LISBOA-08-1406-FEDER-000033

LISBOA-08-1406-FEDER-000034

LISBOA-08-1406-FEDER-000036

LISBOA-08-2316-FEDER-000001

LISBOA-08-2316-FEDER-000002

LISBOA-08-2316-FEDER-000003

LISBOA-08-2316-FEDER-000004

LISBOA-08-2316-FEDER-000005

LISBOA-08-2316-FEDER-000006

LISBOA-08-2316-FEDER-000007

LISBOA-08-2316-FEDER-000008

LISBOA-08-2316-FEDER-000009

LISBOA-08-2316-FEDER-000010

LISBOA-08-2316-FEDER-000011

LISBOA-08-2316-FEDER-000012

LISBOA-08-2316-FEDER-000013

LISBOA-08-2316-FEDER-000014

LISBOA-08-2316-FEDER-000015

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICIPIO DE SESIMBRA

MUNICIPIO DE SESIMBRA

MUNICIPIO DE SESIMBRA

MUNICIPIO DE SESIMBRA

MUNICIPIO DE SESIMBRA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

PAMUS Loures Acessível - Troço 2

O presente projeto aproveita as zonas de parqueamento existentes junto ao Parque da
Cidade e do Pavilhão Paz e Amizade, o que permite a implementação de modos de
circulação suaves.Componente Construções diversas: execução do projeto de
requalificação do Troço da Rua da República/EN8 entre a entrada do Parque Adão
Barata e a rua Augusto Marques Raso, em Loures

Ação 1. Alfarim - Caixas | CICLOP 7 - Sesimbra

Pretende-se criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os
utentes do espaço público, promovendo uma rede favorável a modos suaves nas
deslocações de proximidade, complementar às vias rodoviárias e interfaces públicos,
melhorando as condições de circulação, garantindo a continuidade entre aglomerados e
interligando os principais espaços urbanos.

Ação 3. Sampaio | CICLOP 7 - Sesimbra

Pretende-se no lugar de Sampaio, polo de equipamentos escolares e envolvente
periurbana, criar condições para mobilidade mais universal e inclusiva a todos os
utentes do espaço público, promovendo uma rede favorável a modos suaves nas
deslocações de proximidade, complementar às vias rodoviárias e paragens de TPC,
melhorando as condições de circulação, garantindo a continuidade entre aglomerados e
interligando os principais espaços urbanos.

Ação 7. Maçã-Santana | CICLOP 7 - Sesimbra

Pretende-se no troço Maçã – Santana criar condições para uma mobilidade mais
universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público, promovendo uma rede
favorável a modos suaves nas deslocações de proximidade, complementar às vias
rodoviárias e interfaces públicos, melhorando as condições de circulação, garantindo a
continuidade entre aglomerados e interligando os principais espaços urbanos.

Ação 8. Santana - Sesimbra | CICLOP 7 - Sesimbra

Pretende-se criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os
utentes do espaço público, promovendo uma rede favorável a modos suaves nas
deslocações de proximidade, complementar às vias rodoviárias e interfaces públicos,
melhorando as condições de circulação, garantindo a continuidade entre aglomerados e
interligando os principais espaços urbanos.

Ação 9. Sesimbra | CICLOP 7 - Sesimbra

Pretende-se criar condições para uma mobilidade mais inclusiva a todos os utentes do
espaço público, promovendo uma rede favorável a modos suaves, valorizando a
componente pedonal, nas deslocações de proximidade e em complementaridade com a
rede urbana de TP, melhorando as condições de circulação e garantindo a continuidade
de percursos de encosta mais acessíveis no espaço urbano.

Criação de Abrigos e Recortes para tomada e largada de
Passageiros na Extensão da Rede de Transportes Públicos ao Vale
da Amoreira, Baixa da Banheira e Alhos Vedros

Procede-se através da presente operação à Criação de 32 Abrigos e Recortes para
tomada e largada de Passageiros na Extensão da Rede de Transportes Públicos ao Vale
da Amoreira, Baixa da Banheira e a Alhos Vedros dotando assim este corredor de
ligação ao concelho do Barreiro e à Estação Ferroviária de Alhos Vedros de condições
atractivas à utilização generalizada dos meios de transporte público colectivo em
detrimento do transporte individual.

50%

MUNICÍPIO DA MOITA

50%

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
- Eixo 8 - OT6 - PI 6.5
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
CENTRAL
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

50%

Requalificação do Espaço Público da Zona Poente da Frente
Ribeirinha da Baixa Pombalina - CAIS DO SODRÉ / CORPO SANTO

Esta intervenção enquadra-se num conjunto de alterações que a CML vem promovendo
com o objetivo de proporcionar condições de utilização pública dos espaços da frente
ribeirinha. Implica uma profunda alteração no sistema de circulação desta zona, através
do reordenamento da circulação rodoviária, da valorização do sistema de transportes
públicos e da preferência dada aos modos suaves com relevância para a circulação e
uso pedonal do espaço público

Reabilitar Edifícios de Utilização Coletiva e Requalificar o Espaço
Público Envolvente - Área de Reabilitação Urbana de Amora

Integra o quadro de investimentos do PEDU, situa-se na Área de Reabilitação Urbana de
Amora, Núcleo Urbano Antigo de Amora.A empreitada para a reformulação e adaptação
do edifício da Casa do Educador incide no piso superior, águas furtadas e acessibilidade
com objectivo de dignificar o espaço, reparar patologias da construção, compatibilizar
condições para as actividades, intervindo igualmente na requalificação do espaço
exterior.

Reabilitação do edifício dos antigos Serviços Municipalizados de
Água de Mafra

A operação é constituída por uma única componente de investimento - a empreitada da
remodelação do edifício dos antigos serviços municipalizados de água de Mafra, para
integração de três vertentes de prestação de serviços à comunidade, a Junta de
Freguesia de Mafra, Incubadora de Negócios e a loja social, conforme projeto e mapa de
trabalhos em anexo ao presente formulário. A área de implantação é de 892,90m2 e
área de construção de 1680,90m2.

Reabilitação do Complexo da Quinta da Raposa

A presente operação é constituída por uma componente que se traduz na remodelação
de edificado municipal já existente que comtempla uma área de construção de 743m2
agregando também o espaço envolvente com 709m2

Requalificação do Miradouro Amália Rodrigues

A Requalificação do Miradouro Amália Rodrigues corresponde a uma operação de
reabilitação do espaço público, a realizar na sequência e dando continuidade às
intervenções executadas no âmbito do PARFRA, cofinanciado pelo QREN, estando
também esta operação associada a ações de reabilitação efetuadas no conjunto
edificado envolvente à Av. dos Combatentes da Grande Guerra/Miradouro Amália
Rodrigues, em curso ou concluídas nos últimos 5 anos.

R7. Requalificação da Rua Serpa Pinto

A operação R7. Requalificação da Rua Serpa Pinto visa renovar e qualificar os
pavimentos do centro histórico da vila de Palmela, continuando os investimentos
efetuados no PorLisboa/QREN. A operação inclui a renovação das infraestruturas
existentes, nomeadamente da rede de águas e saneamento, e a melhoria das condições
de acessibilidade e circulação no espaço público (pedonal e automóvel), bem como a
qualificação do estacionamento automóvel.

Requalificação da Frente Marginal, Paço de Arcos

Este espaço corresponde a uma área de intervenção que liga a Praça Marques de
Pombal (Fase B) à Praça Guilherme Gomes Fernandes (Fase D), numa extensão com
aproximadamente 90m e numa área de 1.700m2. Os espaços exteriores a requalificar,
nomeadamente os espaços não viários e pedonais encontram-se bastante degradados,
impossibilitando totalmente á sua fruição, necessitando ser requalificados
urgentemente.

Qualificar o Espaço Público entre o Plano Edificado e o Plano de
Água da Baía do Seixal - Área de Reabilitação Urbana de Seixal

A operação integra o quadro de investimentos do PEDU, intervém na reabilitação de
espaço público, integrada na reabilitação da frente ribeirinha e do conjunto edificado
envolvente do Núcleo Urbano Antigo do Seixal contribuindo para a qualificação e
modernização do espaço e do ambiente urbano, concretamente através da
requalificação de espaço público e de espaços verdes e instalação de mobiliário urbano,
situando-se na ARU de Seixal.

Reabilitação da Ermida de Santo António da Quinta do Pátio
D'Água

Com a execução do projeto pretende-se reabilitar o monumento para que fique
novamente acessível ao público, servindo também como palco privilegiado para a
realização de eventos culturais compatíveis com aquele contexto patrimonial, numa
utilização regular que possa ser também sinónimo de preservação e legado às gerações
futuras.

R5. Requalificação do Salão Nobre dos Paços de Concelho

A operação R5. Requalificação do Salão Nobre dos Paços do Concelho integra um
projeto de reabilitação do edifício para sua conversação e preservação. Pressupõe a
intervenção na cobertura e nas fachadas, na zona do saguão coberto do “corpo novo” e
nas áreas contíguas, no remate da fachada Sul com o arruamento e na área do acesso
pelo exterior na fachada principal, constituída pelo conjunto das escadarias, terraço e
arcadas.

MUNICÍPIO DO BARREIRO

Intervenção Paisagística em Área da Quinta Braamcamp

As ações que se pretendem implementar, no âmbito da presente candidatura, surgem
na sequência da implementação de objetivos estratégicos municipais, designadamente
a regeneração urbana e a requalificação das frentes ribeirinhas, num trabalho contínuo
já iniciado, que pretende dotar o sítio de Alburrica, de algumas mudanças formais,
sempre com o objetivo de acrescentar valor à identidade patrimonial e defender o valor
paisagístico intrínseco.

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Pretende-se a reabilitação do espaço público a partir de um eixo de ligação entre Santa
Sofia/Quinta da Mina e o centro de Vila Franca, estendendo-se por uma Alameda
Reabilitação Urbana - Centro Histórico - Eixo Santa Sofia/Quinta da
arborizada na Travessa do Cerrado, passando pelo Largo do Monumento ao Campino,
Mina - Vila Franca de Xira
onde se propõe a reabilitação do Celeiro da Patriarcal, edifício classificado como Imóvel
de Interesse Público, reforçando o seu valor patrimonial.

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

EMEL - EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E
ESTACIONAMENTO DE LISBOA, E.M., S.A.

MUNICÍPIO DO SEIXAL

MUNICÍPIO DE MAFRA

MUNICÍPIO DE MAFRA

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

MUNICÍPIO DE PALMELA

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICÍPIO DO SEIXAL

MUNICIPIO DE MONTIJO

MUNICÍPIO DE PALMELA

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICÍPIO DE ALMADA

PARU – Reabilitação e Revitalização Urbana Loures

No âmbito do projeto de revitalização do centro urbano de Loures, concluir às
intervenções atualmente em curso na proposta adjudicada: Rua da República, Rua de
Olivença, Rua Frederico Tarré, Rua Augusto Marques Raso, Rua Antero de Quental,
Avenida Major Rosa Bastos, Rua Barbosa Resende, Avenida Dr. António Carvalho de
Figueiredo.

Requalificação do Núcleo Histórico da Cova da Piedade

A intervenção incide sobre uma área central do núcleo da Cova da Piedade, o Jardim e o
Chalet Ribeiro Teles, visando-se a qualificação e reabilitação integral e permitindo, no
caso do Chalet, refuncionalizar um edifício com valor histórico e patrimonial, atribuindolhe uma utilização pública, assegurada pelo programa da Associação de Professores de
Almada e da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

260.288,56

364.214,94

253.762,44

212.184,61

78.210,62

173.000,00

96.592,65

23.652.000,00

3.230.164,00

127.468,00

414.000,00

350.000,00

479.545,63

300.000,00

160.000,00

842.800,00

159.987,98

282.559,57

341.484,00

1.531.740,00

649.626,00

441.391,62

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

130.144,28

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/12/01

2018/10/31

Portugal

182.107,47

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

126.881,22

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

106.092,31

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

39.105,31

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

86.500,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

48.296,33

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/03/01

2017/10/31

Portugal

6.000.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

1.615.082,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/09/19

2017/09/20

Portugal

63.734,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/09/30

2017/09/29

Portugal

207.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/12/03

2016/11/15

Portugal

175.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/06/12

2016/12/22

Portugal

239.772,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/11

2018/10/16

Portugal

150.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/16

2018/02/28

Portugal

80.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/03/01

2017/07/01

Portugal

421.400,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/12/23

2017/12/22

Portugal

79.993,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/04/01

2017/07/31

Portugal

141.279,79

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/28

2018/12/31

Portugal

170.742,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/02/07

2019/06/20

Portugal

765.870,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/07

2019/03/30

Portugal

324.813,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/03

2017/09/30

Portugal

220.695,81

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/05

2019/06/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-08-2316-FEDER-000016

LISBOA-08-2316-FEDER-000017

LISBOA-08-2316-FEDER-000018

LISBOA-08-2316-FEDER-000019

LISBOA-08-2316-FEDER-000020

LISBOA-08-2316-FEDER-000021

LISBOA-08-2316-FEDER-000022

LISBOA-08-2316-FEDER-000023

LISBOA-08-2316-FEDER-000024

LISBOA-08-2316-FEDER-000025

LISBOA-08-2316-FEDER-000026

LISBOA-08-2316-FEDER-000027

LISBOA-08-2316-FEDER-000028

LISBOA-08-2316-FEDER-000029

LISBOA-08-2316-FEDER-000030

LISBOA-08-2316-FEDER-000031

LISBOA-08-2316-FEDER-000032

LISBOA-08-2316-FEDER-000033

LISBOA-08-2316-FEDER-000034

LISBOA-08-2316-FEDER-000035

LISBOA-08-2316-FEDER-000036

LISBOA-08-2316-FEDER-000037

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE ALMADA

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICIPIO DE MONTIJO

MUNICIPIO DE SETUBAL

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICÍPIO DE PALMELA

MUNICÍPIO DA AMADORA

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

MUNICÍPIO DA AMADORA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Regeneração e Fixação de Atividades no Caramujo/Romeira

Refuncionalização de um conjunto de edifícios de pendor industrial (3 edifícios total –
1.811m²) para a concretização de um programa que pretende criar condições para a
fixação de um mix ajustado à tipologia do edificado que possa contribuir para a
vivificação da área, hoje em declínio, nomeadamente restauração, comércio, ateliers de
artes visuais, atividades oficinais. Inclui-se também a requalificação dos espaços
públicos envolventes.

PARU – Reabilitação e Revitalização Urbana Camarate

No âmbito do projeto de revitalização do centro urbano de Camarate, dar sequência às
intervenções previstas no projeto de execução: Aumentar as áreas de circulação
pedonal ao longo da Rua Avelino Salgado de Oliveira e da Rua Guilherme Gomes
Fernandes, assim como a pavimentação em torno da Igreja de Santiago.

PARU – Reabilitação e Revitalização Urbana Moscavide

No âmbito do projeto de revitalização do centro urbano de Moscavide, dar sequência às
intervenções previstas no projecto de execução: Largo da Igreja, Rua 25 de Abril,
Praceta José Augusto Gouveia e Praceta Eng.º Adão Barata, assim como da reabilitação
do edifício do número 65 da Avenida de Moscavide.

Reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho

Reabilitação do edifício, conjugando as necessárias reparações, melhorando o
comportamento térmico e redução energética, desempenho e reduzindo custos de
utilização. Renovação integral da cobertura degradada, com isolamento térmico;
substituição dos vãos exteriores por unidades termicamente isoladas; reabilitação de
vãos interiores; requalificação térmica; instalação de sistema de deteção de incêndios e
renovação da pintura interior e exterior.

PARU 01 - Requalificação da Envolvente do Convento de Jesus

A intervenção Praça do Convento de Jesus visa garantir a preservação do valor do
conjunto do Convento classificado como Monumento Nacional tornando-o um espaço
convidativo e aprazível de vivência urbana. Na zona NO será reorganizado o
estacionamento com a inclusão de plantações criando zonas de sombra. Será garantida
mobilidade e acessibilidade em toda a área. Será realizada uma intervenção de
conservação e restauro no Cruzeiro e Hornaveque.

Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação
do conjunto edificado de São Domingos de Rana

A Operação “Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação do
conjunto edificado de São Domingos de Rana”, localizada na Freguesia de São Domingos
de Rana, consiste na requalificação do espaço público, no incremento da presença de
elementos verdes, na promoção da mobilidade suave e na melhoria das infraestruturas
urbanas, oferecendo uma resposta à necessidade premente de melhoria do ambiente
urbano.

Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação
do conjunto edificado de Alcoitão

A Operação de “Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação do
conjunto edificado de Alcoitão” pretende compatibilizar a circulação rodoviária e
pedonal, beneficiando as condições de acessibilidade universal e de mobilidade do local,
criando zonas de coexistência, contemplando a introdução de árvores e a requalificação
da rede de drenagem pluvial (rede de infraestrutura urbana).

Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação
do conjunto edificado do Estoril

A Operação “Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação do
conjunto edificado do Estoril” configura uma intervenção urbanística de requalificação e
redesenho do espaço público da malha antiga do Estoril, compatibilizando a circulação
rodoviária e pedonal, beneficiando as condições de mobilidade e de usufruto deste local
pela população e requalificando a rede pluvial (infraestruturas urbanas).

Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação
do conjunto edificado da Abóboda

A Operação de “Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação do
conjunto edificado da Abóboda” pretende compatibilizar a circulação rodoviária e
pedonal, beneficiar as condições de usufruto do Largo do Chafariz, as condições de
acessibilidade universal e contribuir para a melhoria da imagem urbana deste núcleo
urbano. Deste modo, esta operação oferece uma resposta à necessidade permanente
de melhoria do ambiente urbano.

Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação
do conjunto edificado da Vila de Cascais

A Operação “Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação do
conjunto edificado da Vila de Cascais” incide sobre o espaço público do Bairro da
Assunção que integra o centro histórico / tradicional de Cascais e visa a melhoria das
condições de mobilidade viária e pedonal, de estacionamento e de usufruto deste local
pela população, reforçando a arborização e intervindo nas redes de infraestruturas
urbanas.

Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação
do conjunto edificado Alcabideche

A Operação configura uma intervenção urbanística de requalificação e redesenho do
espaço público da malha mais antiga e central de Alcabideche. Compatibiliza a
circulação rodoviária e pedonal, beneficiando as condições de mobilidade suave e de
usufruto deste local pela população, necessidade acrescida pela localização neste local
da Igreja Matriz e de um estabelecimento do ensino básico.

Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação
do conjunto edificado de Carcavelos

A Operação configura uma intervenção urbanística de requalificação e redesenho do
espaço público centrada na envolvente norte da estação ferroviária de Carcavelos e na
articulação desta à área residencial na envolvente da Igreja Paroquial, compatibilizando
a circulação rodoviária e pedonal, beneficiando as condições de mobilidade e de
usufruto deste local pela população e requalificando a rede pluvial (infraestruturas
urbanas).

Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação
do conjunto edificado de Trajouce

A Operação, localizada na ARU de Trajouce, pretende compatibilizar a circulação
rodoviária e pedonal, beneficiar as condições de usufruto do largo da Ribeira,
potenciando a acessibilidade universal e a mobilidade suave do local, e contribuir para a
melhoria da imagem urbana. Projeta o reforço da estrutura ecológica local com a
introdução de árvores e melhora as infraestruturas urbanas, com a requalificação da
rede de drenagem pluvial.

Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação
do conjunto edificado de Caparide

A presente Operação, localizada na ARU de Caparide, consiste na requalificação do
espaço público, na criação de zona de coexistência, eliminação do estacionamento
abusivo e a requalificação das redes de drenagem pluvial e de águas para combate a
incêndios. Tem como principal objetivo melhorar a imagem urbana e as condições de
mobilidade e acessibilidade local, potenciar as funções do território e as condições de
habitabilidade da população.

Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação
do conjunto edificado da Galiza

A Operação “Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação do
conjunto edificado de Galiza” consiste na requalificação do espaço público,
compatibilizando a circulação rodoviária e pedonal e beneficiando as condições de
mobilidade suave e de usufruto deste local pela população e utilizadores deste
território, reforçando a centralidade da área envolvente ao Polo Comunitário da Galiza.

Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação
do conjunto edificado de Rebelva

A Operação “Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação do
conjunto edificado da Rebelva”, localizada na União de Freguesias de Carcavelos e
Parede, consiste na requalificação do espaço público, no incremento da presença de
elementos verdes, na promoção da mobilidade suave e na melhoria das infraestruturas
urbanas, oferecendo uma resposta à necessidade premente de melhoria do ambiente
urbano.

Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação
do conjunto edificado de Alvide

A Operação “Reabilitação de espaço público associado a ações de reabilitação do
conjunto edificado de Alvide” consiste na requalificação do espaço público, no
incremento da presença de elementos verdes, na promoção da mobilidade suave e na
melhoria das infraestruturas urbanas, oferecendo uma resposta à necessidade
premente de melhoria do ambiente urbano.

Requalificação e Valorização da Plataforma das Fontainhas

A requalificação deste espaço será uma grande mais-valia na melhoria da qualidade do
ambiente e de vida da população em Oeiras.Trata-se de um grande parque verde, junto
do Passeio Marítimo que possui como pano de fundo o rio Tejo. Permitirá a existência
de um grande espaço natural de lazer, recreio e contemplação, inexistente até hoje no
concelho.

R6. Requalificação do antigo edifício da GNR (Reservas
Arqueológicas Municipais)

A operação R6. Requalificação do antigo edifício da GNR (Reservas Arqueológicas
Municipais) visa a recuperação do referido edifício, com o intuito de aí instalar as
reservas arqueológicas municipais, as quais terão também as valências de laboratório e
um espaço de estudo de acervos. As Reservas Arqueológicas Municipais estão abertas
ao público em geral e aos demais interessados por estas matérias.

Requalificação Urbana da Rua das Fontainhas

Integra o Plano de Acção de Regeneração Urbana da Venda Nova (PARU-VN) e visa
melhorar o ambiente urbano promovendo e potencializando áreas de mobilidade,
regeneração e reconversão do espaço urbano, em articulação com a rede viária
envolvente e de acordo com as características do tecido urbano consolidado existente
na Venda Nova /Falagueira e a acessibilidade à zona empresarial, contribuindo para a
sua melhor funcionalidade e qualificação.

Reabilitação do Espaço Público e do Ambiente Urbano na ARU
(Promoção na Acessibilidade e Mobilidade para todos)

A operação candidata consubstancia-se numa intervenção de regeneração urbana, na
perspetiva de melhoria generalizada da qualidade de vida da população, do ambiente
urbano e de revitalização da atividade económica, contribuindo também para a
melhoria da imagem do espaço público, como uma forma de o democratizar e de o
aproximar de todos aqueles que o utilizam.

Regeneração Urbana do Sector Nascente da Venda Nova

O projecto irá incidir na coexistência de três dimensões, nomeadamente a
acessibilidade, a legibilidade e a identidade do Concelho, com um vínculo estratégico na
imagem ambiental e na representação generalizada do espaço exterior. Inscreve-se
numa área de intervenção que vai desde a rotunda da Falagueira até ao futuro nó de
ligação à rede viária da Damaia, bem como o troço de ligação entre esse nó e a rotunda
da CRIL na Damaia.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

426.678,56

510.000,00

490.000,00

268.409,71

1.349.172,00

59.488,19

67.995,34

255.755,01

84.999,02

351.682,98

101.963,05

185.951,14

50.997,73

89.219,35

59.484,58

105.773,45

63.999,96

905.704,00

219.987,50

293.003,00

234.429,72

1.090.457,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

213.339,28

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/19

2018/06/30

Portugal

255.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/21

2017/09/30

Portugal

245.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/04/01

2018/02/28

Portugal

134.204,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/30

2018/09/30

Portugal

674.586,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2018/02/01

2019/07/31

Portugal

29.744,10

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2019/08/31

Portugal

33.997,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2019/08/31

Portugal

127.877,51

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2019/02/28

Portugal

42.499,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2019/08/31

Portugal

175.841,49

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2019/02/28

Portugal

50.981,53

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2019/08/31

Portugal

92.975,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/01/04

2018/08/31

Portugal

25.498,87

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2019/08/31

Portugal

44.609,68

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2018/08/31

Portugal

29.742,29

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2018/08/31

Portugal

52.886,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2018/08/31

Portugal

31.999,98

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2019/08/31

Portugal

452.852,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/14

2019/12/31

Portugal

109.993,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/08

2018/12/31

Portugal

146.501,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2018/03/01

2019/01/31

Portugal

117.214,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/02

2019/06/30

Portugal

545.228,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2018/03/01

2019/05/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-08-2316-FEDER-000038

LISBOA-08-2316-FEDER-000039

LISBOA-08-2316-FEDER-000040

LISBOA-08-4943-FEDER-000001

LISBOA-08-4943-FEDER-000002

LISBOA-08-4943-FEDER-000003

LISBOA-08-4943-FEDER-000004

LISBOA-08-4943-FEDER-000005

LISBOA-08-4943-FEDER-000006

LISBOA-08-4943-FEDER-000007

LISBOA-08-4943-FEDER-000008

LISBOA-08-4943-FEDER-000009

LISBOA-08-4943-FEDER-000010

LISBOA-08-4943-FEDER-000011

LISBOA-08-4943-FEDER-000012

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE SINTRA

MUNICÍPIO DO BARREIRO

50%

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
- Eixo 8 - OT9 - PI9.8
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
CENTRAL
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

LISBOA-08-4943-FEDER-000022

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

50%

50%

2019/11/01

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2014/03/03

2018/06/30

Portugal

FEDER

7.655,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/01/01

2017/06/30

Portugal

PAICD 02 - Bairro dos Pescadores

O investimento previsto para o bairro dos Pescadores inclui a reabilitação de ligações
pedonais e arruamentos, com consequente promoção da aprazibilidade urbana. A
criação de zonas verdes e de lazer, com instalação de mobiliário urbano, contribuem
para o reforço das relações de vizinhança. Finalmente, o reforço da iluminação pública e
da rede de drenagem pluvial, contribuem para a melhoria das condições de vida
daquela comunidade.

1.363.756,00

FEDER

681.878,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/08/04

2018/07/31

Portugal

PAICD 03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana

Regeneração urbana do bairro incluindo a melhoria dos espaços urbanos, demolições e
limpeza. A Intervenção na Rua I tem um carácter de nível infraestrutural dotando esta
Rua das condições básicas existentes na cidade. Na Av. Belo Horizonte e envolventes, a
intervenção vai dotar aqueles espaços, agora baldios, em zonas verdes e zonas de estar
para usufruto da população.

275.836,00

FEDER

137.918,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

PAICD 01 - Bairro Grito do Povo

Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação através de
intervenção participativa das comunidades nas seguintes ações: Regeneração urbana do
bairro, execução de contenção de taludes e arranjos exteriores; Colocação de mobiliário
urbano; Instalação de parque infantil; Mobilização de novas condições de fruição de
equipamentos desportivos.

367.786,00

FEDER

183.893,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/08/04

2018/07/31

Portugal

MUNICÍPIO DE SINTRA

Massamá e Monte Abraão-espaço público do Bairro 1º de maio (
com horta solidária )

Esta operação consiste na requalificação do espaço público do Bairro 1º de Maio,
através da recuperação e valorização do espaço recreativo e de lazer – com a criação de
um espaço harmonizado que inclui uma área recreativa intergeracional (instalação de
equipamento infantil, juvenil e sénior), um campo de jogos adaptado à prática de
diferentes modalidades e uma área de lazer e convívio – e da criação de uma horta
solidária.

223.502,21

FEDER

111.751,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

MUNICIPIO DE OEIRAS

Requalificação e valorização dos espaços públicos do Bairro dos
Navegadores - Fase 2

Reabilitação/conservação de espaços públicos da zona envolvente com vista ao
incremento da inserção/coesão social, e promoção da qualificação e desenvolvimento
do território, corrigindo e tentando integrar todos os vários extratos socias do
Município.

633.830,18

FEDER

316.915,09

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/09/01

2018/01/01

Portugal

MUNICIPIO DE SETUBAL

PAICD 04-Jardim Multissensorial das Energias

O Jardim Multissensorial das Energias pretende ser um local visualmente atrativo, um
local que estimule os sentidos proporcionando contrastes de cor, diferentes aromas,
texturas e sons e um local de aprendizagem sobre as energias renováveis. Criar um
Jardim dos Sentidos e zonas de descanso com novo mobiliário urbano, instalações
sanitárias públicas adaptadas; arranjo de percursos pedonais adaptados e um Pólo de
Educação Ambiental.

275.836,00

FEDER

137.918,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/06/01

2018/08/31

Portugal

MUNICIPIO DE SESIMBRA

Reabilitação e reconversão de áreas disfuncionais em alojamentos individuais, no
contexto de uma intervenção integrada no bairro social municipal Infante D. Henrique,
Reabilitação de áreas disfuncionais para habitação social no bairro na vila Sesimbra, possibilitando a criação de doze novos fogos com condições condignas
Infante D. Henrique
de habitabilidade para pessoas mais carenciadas e com menos recursos face ao
mercado privado de arrendamento, na perspetiva de apoiar a sua inclusão no seio da
comunidade residente.

120.000,00

FEDER

60.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/12/01

2017/12/31

Portugal

Reabilitação da área exterior da Casa das Letras

Reabilitação/conservação de espaços públicos da zona envolvente com vista ao
incremento da inserção/coesão social, e promoção da qualificação e desenvolvimento
do território, corrigindo e tentando integrar todos os vários extratos socias do
Município.

74.000,00

FEDER

37.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/06/22

2017/08/10

Portugal

Acesso Pedonal ao Polidesportivo 25 de Abril, Av.ª Almada
Negreiros, Vale da Amoreira

Através da presente operação procede-se à criação de um percurso de circulação
pedonal que faz a ligação entre o passeio existente e o limite da Avª José Almada
Negreiros. O Acesso será pavimentado e vai interromper um muro existente assumindo
assim um percurso que atualmente já é bastante utilizado.Ainda através da presente
operação procede-se à execução de uma zona verde de enquadramento com cerca de
1000 m².

39.082,40

FEDER

19.541,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/10/31

2017/08/31

Portugal

MUNICÍPIO DA MOITA

Requalificação do Polidesportivo 25 de Abril na Avª Almada
Negreiros, Vale da Amoreira

Através da presente operação procede-se à requalificação do polidesportivo existente
na Avª José Almada Negreiros. Esta operação comporta a aplicação de um novo piso de
jogo incluindo marcações, a recuperação da bancada existente, a sua integração no
polidesportivo ficando dentro do espaço vedado, a criação de um acesso de viaturas, a
recuperação dos muros de suporte contíguos ao campo de jogos, e o reforço da
iluminação pública ao equipamento.

100.548,42

FEDER

50.274,21

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/10/30

2017/08/31

Portugal

MUNICIPIO DE LOURES

Realização de obras no edifício dos lotes 1 e 2 do B.Mun. Parcela 6 e também dos
espaços comuns da Urbanização. Esta intervenção visa aumentar a qualidade das
Regeneração física, económica e social do Bairro Municipal Parcela habitações e espaços comuns proporcionando aumento da satisfação dos
6 - Camarate, Unhos e Apelação
moradores.Esta ação é fundamental para ganhar a confiança e a abertura da população
à autarquia, permitindo dar início à implementação, a partir do diagnóstico já realizado,
de uma Intervenção social de proximidade.

65.000,00

FEDER

32.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/01/31

2018/03/31

Portugal

327.000,00

FEDER

163.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/11/15

2018/03/15

Portugal

11.660,00

FEDER

5.830,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/03/30

2017/12/31

Portugal

40.280,00

FEDER

20.140,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/01/04

2017/12/31

Portugal

C7. Requalificação do edifício sede da ACR de Fernando Pó

A operação C7. Requalificação do edifício sede da ACR de Fernando Pó dotará o espaço
de valências e funcionalidades que dinamizarão novas atividades sociais, culturais e
recreativas, qualificarão as existentes e promoverão outras de cariz económica (p.e.,
empreendedorismo e emprego), articuladas com a estratégia do Centro Rural Vinum e
com base no envolvimento da comunidade, no desenvolvimento local e no reforço da
coesão social e territorial.

178.668,38

FEDER

89.334,19

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/03/16

2017/11/06

Portugal

Queluz e Belas/Pendão-Reabilitação de equipamentos colectivosdeficiência e área social/co-gestão

A presente operação tem como objetivo reabilitar o equipamento social onde se
encontra instalado o Polo do Pendão da entidade CECD, no qual são atendidos, desde
crianças, jovens e adultos que precisam de apoios especializados, devido a perturbações
no seu desenvolvimento e/ou deficits acentuados no seu rendimento escolar, laboral ou
social.

53.000,00

FEDER

26.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/11/29

2017/12/31

Portugal

Queluz e Belas - espaço público do Pego Longo (com horta
solidária)

Nesta intervenção prevê-se a requalificação dos espaços públicos do bairro do Pego
Longo, incluindo de uma forma genérica a recuperação de vias rodoviárias e zonas de
estacionamento, a melhoria das condições de acessibilidade, a recuperação de espaços
de lazer com a instalação de mobiliário urbano e colocação de equipamento em
situações pontuais adequada às faixas etárias residentes, e a revitalização de espaços
verdes.

651.303,00

FEDER

325.651,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/03/15

2018/12/31

Portugal

Requalificação do edificado do Bairro da Madorna

A presente Operação “Requalificação do edificado do Bairro da Madorna”,
contratualizada no PAICD (Ação 3.1.2.), situa-se no Bairro da Madorna, Freguesia de
São Domingos de Rana. A intervenção consiste na requalificação de sete fogos
devolutos e de oito fachadas, tendo como objetivo melhorar o ambiente urbano da
comunidade desfavorecida e de dotar os fogos de todas as condições necessárias para a
habitabilidade de famílias carenciadas.

302.046,74

FEDER

151.023,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/01/02

2017/10/31

Portugal

Requalificação do edificado do Bairro da Torre

A presente Operação “Requalificação do edificado do Bairro da Torre”, contratualizada
no PAICD situa-se no Bairro da Torre, União de freguesias de Cascais e Estoril. A
intervenção consiste na requalificação de oito fogos municipais devolutos, e de doze
fachadas, com o objetivo de melhorar o ambiente urbano da comunidade desfavorecida
e de dotar os fogos de todas as condições necessárias para a habitabilidade de famílias
carenciadas.

385.729,86

FEDER

192.864,93

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/01/02

2018/03/31

Portugal

MUNICIPIO DE SETUBAL

MUNICIPIO DE SETUBAL

MUNICIPIO DE SETUBAL

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICÍPIO DA MOITA

MUNICÍPIO DE SINTRA

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

2017/02/02

15.311,97

50%

Programa Operacional Regional de Lisboa

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

Rio de Mouro- Reabilitação do espaço ARPI Albarraque para
segurança dos utentes

MUNICÍPIO DE SINTRA

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

LISBOA-08-4943-FEDER-000021

304.125,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Esta operação consiste na promoção do aumento da qualidade de vida das pessoas
idosas, através da criação de percursos acessíveis, que proporcionem o acesso seguro e
confortável do/as utentes do Centro a este equipamento e ao respetivo espaço exterior.
Com a melhoria do pavimento e a instalação de equipamentos de desporto sénior,
serão criadas condições que minimizam o isolamento e promovem a prática saudável
de atividades ao ar livre.

Programa Operacional Regional de Lisboa

50%

Portugal

Portugal

LISBOA-08-4943-FEDER-000016

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

2018/12/31

2023/12/31

MUNICÍPIO DE SINTRA

Programa Operacional Regional de Lisboa

2016/06/30

2015/07/23

50%

LISBOA-08-4943-FEDER-000020

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

50%

1.067.342,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

País |
Country

3.000.000,00

LISBOA-08-4943-FEDER-000015

Programa Operacional Regional de Lisboa

Data Fim |
Finish Date

FEDER

MUNICIPIO DE OEIRAS

50%

Data Início |
Start Date

11.826.000,00

50%

50%

FEDER

Prioridade de Investimento | Investment Priority

30.616,33

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-08-4943-FEDER-000018

Valorização do Ambiente Urbano na ARU

A operação materializa-se na aquisição de elementos de mobiliário urbano, ao longo do
principal eixo da frente ribeirinha, na aquisição de sinalética em diversas localizações,
dentro da ARU do núcleo antigo de Alcochete e na aquisição/reparação de Mupis para
determinados elementos do património cultural, como forma de valorizar o ambiente
urbano, contribuindo também para a melhoria da mobilidade/acessibilidade no núcleo
antigo.

608.250,00

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FEDER

LISBOA-08-4943-FEDER-000014

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Reabilitação do Moinho de Maré da Quinta Braamcamp

A operação preconizada reporta-se à Reabilitação do moinho de Maré da Quinta
Braamcamp, integrando a recuperação do referido moinho e de um edifício adjacente, a
norte, pretendendo-se que esta operação seja potenciadora do desenvolvimento
turístico e económico da região, sendo estabelecido para estes, a incorporação do uso
de restauração, agregando um cariz cultural ligado à preservação da memória da
indústria moageira.

2.134.685,65

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

61.232,65

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

Requalificação da Ribeira da Laje

A Requalificação Ribeira da Laje vai beneficiar áreas de circulação pedonal, tornando os
espaços acessíveis a todos, a melhoria dos espaços verdes, a valorização dos espaços de
encontro, promovendo o encontro de culturas, o ordenamento dos espaços de
estacionamento e a uniformização do mobiliário urbano; a criação de percursos
pedonais e cicláveis integrados com a malha urbana envolvente.

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

LISBOA-08-4943-FEDER-000017

Resumo | Summary

50%

Programa Operacional Regional de Lisboa

LISBOA-08-4943-FEDER-000013

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

MUNICÍPIO DE PALMELA

MUNICÍPIO DE SINTRA

MUNICÍPIO DE SINTRA

CASCAIS ENVOLVENTE - GESTÃO SOCIAL DA
HABITAÇÃO, E.M., S.A.

CASCAIS ENVOLVENTE - GESTÃO SOCIAL DA
HABITAÇÃO, E.M., S.A.

Reabilitação/conservação de espaços públicos da zona envolvente com vista ao
Requalificação e valorização dos espaços públicos do Bairro de São incremento da inserção/coesão social, e promoção da qualificação e desenvolvimento
Marçal
do território, corrigindo e tentando integrar todos os vários estratos sociais do
Município.
A Loja do Pendão, situada na freguesia de Queluz-Belas, na localidade do Pendão é
Queluz e Belas/Pendão- Reabilitação de instalações para
cedida à Associação “Os Sábios Têm Dom” e constitui um espaço onde a sua utilização
equipamento utilização colectiva área social
permita desenvolver acções e projectos que visem o acompanhamento escolar das
crianças do 1º ao 3º ciclo e o apoio às famílias.
A operação em causa pretende criar no Bairro Nova Imagem um equipamento social
Algueirão Mem Martins reabilitação de instalações para
que vai permitir a dinamização e potenciação de diversas atividades e projetos a
equipamento utilização colectiva área social- Nova Imagem
desenvolver por esta entidade junto da comunidade.

267

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-08-4943-FEDER-000023

LISBOA-08-4943-FEDER-000024

LISBOA-08-4943-FEDER-000026

LISBOA-08-4943-FEDER-000027

LISBOA-08-4943-FEDER-000028

LISBOA-08-4943-FEDER-000029

LISBOA-08-4943-FEDER-000030

LISBOA-08-4943-FEDER-000031

LISBOA-08-4943-FEDER-000032

LISBOA-08-4943-FEDER-000033

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Operação de regeneração urbana e valorização integrada do território, abrangendo toda
a área do PAIC “Eixo Povos – Quinta da Grinja” (17,6 hectares), através de um conjunto
de intervenções de qualificação e estruturação do espaço público (área total 64.651 m²)
e da melhoria da mobilidade e acessibilidade pedonal, em articulação com intervenções
de reabilitação do edificado (11 lotes e 84 fogos do Bairro Municipal PER Povos).

1.700.000,00

FEDER

850.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

892.176,00

FEDER

446.088,00

Requalificação de Edifícios de Habitação Social (Queluz Belas)

A operação refere-se à reabilitação de 17 edifícios e 15 fogos de habitação social, no
Pendão os quais se encontram devolutos. Verifica-se a urgência da sua reabilitação,
possibilitando a resposta a um maior número de famílias em situação de
vulnerabilidade social promovendo-se o restabelecimento das condições de
habitabilidade, salubridade e segurança, permitindo aumentar a melhoria da qualidade
de vida dos habitantes com menos recursos.

439.576,16

FEDER

Obras de Reabilitação e Conservação no Bairro 2 de Maio

As Obras de requalificação e conservação a realizar no Bairro 2 de maio,
nomeadamente a reabilitação de infraestruturas técnicas, zonas comuns, coberturas,
escadas e vãos envidraçados nos Lotes; visam contribuir para a melhoria da qualidade
de vida das populações residentes em territórios vulneráveis identificados como
BIP/ZIP, proporcionando maior conforto, salubridade, saúde, segurança, condições de
habitabilidade, harmonia arquitetónica.

1.581.688,12

MUNICÍPIO DE ALMADA

Dinamização do Presídio da Trafaria - 1ª Fase

A área de intervenção corresponde, de certa forma, a uma sub-unidade do complexo
edificado, uma vez que se encontra fisicamente separado da zona prisional pelo muro
que constitui o caminho de guarda. Os edifícios 1 e 3 serão objeto de reconversão, o
edifício 2 de demolição parcial e assegurar-se-á, ainda o tratamento dos espaços
exteriores. Será aberta a vedação, criando-se uma praça que ligará a frente de edifícios
ao exterior.

MUNICIPIO DE LOURES

Regeneração Física, Económica e Social da Urbanização das
Urmeiras – Quinta das Sapateiras

Intervenção, a efetuar nos espaços comuns exteriores e interiores dos edifícios, bem
como em diversas frações, permitirá melhorar significativamente as condições no
interior dos fogos.Desenvolvimento de uma intervenção social de proximidade mais
intensa,

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/08/17

2019/09/30

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/02/11

2018/12/31

Portugal

219.788,08

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/05/03

2018/12/31

Portugal

FEDER

790.844,06

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/07/20

2018/06/20

Portugal

263.121,60

FEDER

131.560,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/04/28

2019/06/30

Portugal

600.000,00

FEDER

300.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Obras de Reabilitação e Conservação no Bairro do Condado

As Obras de requalificação e conservação a realizar no Bairro do Condado,
nomeadamente a reabilitação de infraestruturas técnicas, zonas comuns, coberturas,
fachadas nos Lotes intervencionados; visam contribuir para a melhoria da qualidade de
vida das populações residentes em territórios vulneráveis identificados como BIP/ZIP,
proporcionando maior conforto, salubridade, saúde, segurança, condições de
habitabilidade, harmonia arquitetónica.

2.325.290,79

FEDER

1.162.645,40

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/06/15

2018/05/17

Portugal

Massamá e Monte Abraão-Reabilitação de instalações para
equipamento utilização colectiva área social

A presente operação tem como objetivo a reabilitação de dois espaços de forma a
devolver-lhe funcionalidade, permitindo a instalação de equipamentos sociais. As lojas
sitas na Rua Pedro Sintra, nº 2, lj esqª – e nº 10, lj dtª e do do Bairro 1º de Maio,
localizadas na União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão irão ser cedidas à
Associação ANAEEP e à Casa da Guiné respectivamente.

39.892,81

FEDER

19.946,40

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/05/18

2017/12/31

Portugal

Espaços Exteriores em Bairros de Habitação Social Municipal

A intervenção vai incidir no tratamento e qualificação dos espaços exteriores de dois
núcleos de Habitação Social do parque habitacional gerido pelo Município que estão
localizados em zonas consideradas desfavorecidas: O bairro da Quinta de Santo António
no Laranjeiro e o Bairro da Madame Faber na Trafaria.

350.828,80

FEDER

175.414,40

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/05/25

2019/06/30

Portugal

INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO
URBANA, I.P.

Reabilitação do Bairro Amarelo em Almada

A intervenção de Reabilitação do Bº Amarelo em Almada visa a reabilitação integral de
14 edificios (147 frações) e compreende a substituição das coberturas de fibrocimento
por painéis com isolamento, a renovação integral da rede elétrica e parcial das redes de
água e de esgoto doméstico, instalação de caixilharias com vidro duplo, reboco térmico
e pinturas, proteção da estrutura, retificação de alterações da fachada e criação de
acessibilidades.

1.000.000,00

FEDER

500.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/11/01

2019/04/01

Portugal

210.608,29

FEDER

105.304,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/06/02

2018/12/31

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Requalificação Sócio Urbanística e Paisagística do Eixo Povos Quinta da Grinja - Vila Franca de Xira

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Reabilitação profunda do conjunto edificado, através de ações de manutenção e
Comunidades Desfavorecidas - Reabilitação Física, Social e
beneficiação do interior e do exterior. Valorização do espaço público através de
Económica - Bairro Municipal do PER da Quinta da Piedade - Póvoa
intervenções de conservação de infraestruturas, promoção da mobilidade inclusiva,
de Santa Iria
reconversão de espaços e criação de novas funcionalidades.

MUNICÍPIO DE SINTRA

GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA
HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E.M., S.A.

GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA
HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E.M., S.A.

MUNICÍPIO DE SINTRA

MUNICÍPIO DE ALMADA

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

LISBOA-08-4943-FEDER-000034

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

50%

MUNICÍPIO DE ALMADA

Bairro Madame Faber: Reabilitação e refuncionalização de 2 habitações térreas de
modo a serem transformadas de modo a disponibilizar gabinetes de atendimento, salas
Criação de Espaços Comunitários nos Bairros das Terras da Costa e para trabalho técnico e espaço multiusos. Costa da Caparica: Readaptação e
Madame Faber/Torrões
refuncionalização de uma loja de modo a serem criados espaços de atendimento,
gabinetes técnicos, uma sala de informática, um espaço multiusos, uma sala para
atividades artísticas e uma sala de hemeroteca.

LISBOA-08-4943-FEDER-000035

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

50%

MUNICÍPIO DE SINTRA

Casal de Cambra-espaço exterior da Ermida, Praceta das
Comunidades

Os espaços que se pretendem intervencionar, estão localizados junto ao núcleo de
habitação municipal, designado por Bairro de Santa Marta, em Casal de Cambra.

111.300,00

FEDER

55.650,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

Reabilitação de Edíficios de Habitação Social.

A intervenção vai incidir em dois núcleos de Habitação Social do parque habitacional
gerido pelo Município que estão localizados em zonas consideradas desfavorecidas: O
bairro da Quinta de Santo António no Laranjeiro e o Bairro da Madame Faber na
Trafaria. A qualificação dos 187 fogos, abrangendo perto de 600 moradores dos
referidos núcleos, está articulada com outra candidatura que visa a requalificação dos
espaços exteriores.

491.049,31

FEDER

245.524,65

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/06/01

2019/06/30

Portugal

Requalificação urbanística do Bairro da Cruz Vermelha (1ª Fase)

A Operação “Requalificação urbanística do Bairro da Cruz Vermelha (1ª Fase)”,
contratualizada no PAICD, situa-se no Bairro da Cruz Vermelha, em Alcabideche. A
intervenção consiste na reabilitação de um espaço degradado, criando um novo espaço
verde com diferentes valências e, deste modo, melhorando o ambiente urbano deste
bairro, classificado como comunidade desfavorecida, e contribuindo para a melhoria da
sua imagem interna e externa.

149.181,82

FEDER

74.590,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/11/02

2018/08/31

Portugal

Regeneração fisica, económica e social da Urbanização da Quinta
da Fonte (PAICD)

Intervenção no edificado e nos espaços exteriore da Quinta da Fonte com vista à
melhoria das condições do bairro e do edificado,A par desta intevenção pretende-se
desenvolver uma intervenção social de proximidade mais intensa, para a qual esta
intervenção é fundamental como modo de ganhar a confiança da população, atuando
com maior incidência junto das famílias que se encontram em situação de maior
vulnerabilidade.

2.126.674,00

FEDER

1.063.337,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/10/01

2019/12/31

Portugal

EMAC - EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE
CASCAIS, E.M., S.A.

Requalificação urbanística do Bairro Novo do Pinhal

A Operação “Requalificação urbanística do Bairro Novo do Pinhal”, contratualizada no
PAICD situa-se no Bairro da Galiza/Novo do Pinhal, União de freguesias de Cascais e
Estoril. A intervenção consiste na construção de uma horta comunitária e na
requalificação dos espaços exteriores do bairro, com o objetivo de resolver os principais
problemas identificados no espaço público deste território.

181.999,20

FEDER

90.999,60

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/10/01

2017/11/30

Portugal

336.784,00

FEDER

168.392,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/07/10

2018/10/31

Portugal

158.497,64

FEDER

79.248,82

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/10/02

2018/10/31

Portugal

528.350,83

FEDER

264.175,41

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/06/26

2019/06/25

Portugal

100.388,77

FEDER

50.194,38

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/08/01

2018/12/31

Portugal

Emprego Primeiro - Porta Aberta

A operação de ‘Emprego Primeiro – Porta Aberta’ consubstancia-se em termos físicos
na reabilitação e adaptação do edifício sito na Rua Gualdim Pais nº 89 Lisboa, com o
objetivo central de criar um espaço de trabalho com condições para, de forma
multifacetada, as pessoas em situação de maior vulnerabilidade possam (re)construir
um percurso pessoal, social e profissional sustentado que, desejavelmente, culminará
numa situação laboral estável.

152.426,00

FEDER

76.213,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/10/01

2018/07/31

Portugal

Obras de Reabilitação e Conservação no Bairro Padre Cruz

As Obras a realizar nos 13 lotes do Bairro Padre Cruz (191 fogos) ,visam a reabilitação
de infraestruturas técnicas, zonas comuns, coberturas, fachadas nos Lotes
intervencionados; visam contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações
residentes em territórios vulneráveis identificados como BIP/ZIP, proporcionando maior
conforto, salubridade, saúde, segurança, condições de habitabilidade, harmonia
arquitetónica.

678.160,00

FEDER

339.080,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/10/16

2018/09/22

Portugal

Assistência Técnica ao Programa Operacional Regional de Lisboa
2020 para o ano 2015

A presente operação pretende que, no ano de 2015, a CCDR-LVT, enquanto organismo
responsável pelo apoio logístico e administrativo à estrutura do POR Lisboa,
desempenhe eficazmente o seu apoio, permitindo a Autoridade de Gestão do POR
Lisboa atingir todos os seus objetivos no âmbito do seu funcionamento e das
competências que lhe estão confiadas.

535.714,00

FEDER

441.964,05

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/02/29

Portugal

Assistência Técnica ao Programa Operacional Regional de Lisboa
2020 para o ano 2016

A presente candidatura pretende que, no ano de 2016, a CCDR-LVT enquanto
organismo responsável pelo apoio logístico e administrativo à estrutura do POR Lisboa
desempenhe eficazmente o seu apoio, permitindo a Autoridade de Gestão do POR
Lisboa atingir todos os seus objetivos no âmbito do seu funcionamento e das
competências que lhe estão confiadas.

1.649.530,00

FEDER

1.319.624,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2017/02/28

Portugal

LISBOA-08-4943-FEDER-000036

LISBOA-08-4943-FEDER-000037

LISBOA-08-4943-FEDER-000038

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

50%

50%

50%

MUNICÍPIO DE ALMADA

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICIPIO DE LOURES

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

LISBOA-08-4943-FEDER-000041

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

50%

MUNICIPIO DE OEIRAS

Requalificação e Valorização dos espaços públicos no bairro do
Páteo dos Cavaleiros

LISBOA-08-4943-FEDER-000042

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

50%

MUNICÍPIO DO SEIXAL

Reabilitação dos Edifícios de Habitação Social do Bairro Social
Municipal de Vale Milhaços

LISBOA-08-4943-FEDER-000043

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

50%

MUNICÍPIO DO SEIXAL

Reabilitação do Espaço Público e Equipamentos do Bairro Social
Municipal da Quinta da Cucena

LISBOA-08-4943-FEDER-000044

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

50%

MUNICÍPIO DE SINTRA

Agualva Cacém - Reconversão de antigos fundos
vazados/Implementação de Equipamento de Lavandaria e
Jardinagem

LISBOA-08-4943-FEDER-000040

LISBOA-08-4943-FEDER-000045

LISBOA-08-4943-FEDER-000046

LISBOA-09-6177-FEDER-000001

LISBOA-09-6177-FEDER-000002

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

8-Desenvolvimento urbano
sustentável

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

50%

50%

MUNICIPIO DE LISBOA

50%

GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA
HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E.M., S.A.

50%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE
DO TEJO (CCDR LVT)

50%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE
DO TEJO (CCDR LVT)

Reabilitação/conservação de espaços públicos da zona envolvente com vista ao
incremento da inserção/coesão social, e promoção da qualificação e desenvolvimento
do território, corrigindo e tentando integrar todos os vários extratos socias do
Município.
A presente operação localiza-se no Bairro Social Municipal de Vale Milhaços, mais
concretamente nas partes comuns dos 5 edifícios de habitação social, que
correspondem a 20 fogos, 33 famílias, num total de 94 residentes.
Pretende-se com este projecto reabilitar espaços que possam, eles próprios, constituirse como cenários de relações permanentes entre os residentes e entre estes e outros
munícipes potenciais utilizadores do espaço e, desta forma, criar oportunidades de
transformação social.
O presente projecto diz respeito às obras de alteração a efectuar nas lojas 122 e 124 da
Av. 25 de Abril, em Mira Sintra, com vista a implementação das equipas de Lavandaria e
Jardinagem, do emprego protegido do CECD - Centro de Educação para o Cidadão
Deficiente.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

LISBOA-09-6177-FEDER-000003

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

9-Assistência Técnica

% cofinanciamento |
% EU funding

50%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE
DO TEJO (CCDR LVT)

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Orgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais de Lisboa
(OADRL)

A candidatura visa capacitar o OADRL, criado no âmbito do Portugal 2020, dos meios
técnicos, materiais, logísticos e administrativas que permitam à CCDRLVT desempenhar
as competências que lhe são atribuídas pelo modelo de governação dos FEEI,
designadamente o acompanhamento, monitorização e avaliação das dinâmicas
regionais, o reforço do conhecimento e da divulgação da região e das estratégias
regionais e participação em redes de articulação.

195.400,00

FEDER

136.780,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

637.987,25

FEDER

318.993,62

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-AT

2016/01/01

2017/01/15

Portugal

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

LISBOA-09-6177-FEDER-000004

Programa Operacional Regional de Lisboa

9-Assistência Técnica

50%

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR Lisboa 2020

Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das suas competências,
designadamente as que respeitam à gestão, controlo, acompanhamento, monitorização
e avaliação, informação, publicidade, divulgação e sensibilização do programa,
garantindo um apoio adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação aos cidadãos
e aos agentes económicos.

LISBOA-09-6177-FEDER-000005

Programa Operacional Regional de Lisboa

9-Assistência Técnica

50%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Assistência Técnica 2015/2016 – PO Lisboa - TP, I.P.

Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela Autoridade de Gestão
no Turismo de Portugal, I.P..

34.786,73

FEDER

17.393,36

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

50%

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
Portugal 2020 - PORLisboa - Aicep - Assistência Técnica EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE
2015/2016
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.

Como Organismo Técnico a AICEP assegura, entre outras funções, a análise dos projetos
candidatos ao PORLisboa com componente da sua área de intervenção, bem como a
interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em matéria de incentivos é objeto
de segregação de funções a diversos níveis como referido, dispondo, para tal, de uma
estrutura técnica qualificada.

396.184,90

FEDER

198.092,45

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

POR LISBOA 2020 - AT - FCT - 2016

As atividades a desenvolver enquadram-se nas competências delegadas na FCT pela
Autoridade de Gestão do POR Lisboa 2020, que a reconhece como entidade responsável
pela coordenação das políticas de financiamento público da investigação científica e
tecnológica nacional. As atividades a desenvolver encontram-se descritas no ponto
acima Descrição da Operação e na Memória Descritiva que se constitui como anexo à
presente candidatura.

266.448,15

FEDER

133.224,07

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2017/03/31

Portugal

Assistência Técnica ANI 2015/2016

A presente candidatura pretende contribuir para promover o reforço da
competitividade nacional, através da gestão de sistemas de incentivos que permitam
apoiar a valorização do conhecimento científico e tecnológico e a sua transformação em
crescimento económico. Para tal, torna-se essencial assegurar a comparticipação
financeira do esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos termos definidos
pelo Contrato de Delegação de Competências.

182.307,62

FEDER

91.153,81

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

267.245,51

FEDER

187.071,86

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

150.000,00

FEDER

75.000,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/02/01

2017/12/31

Portugal

15.000,00

FEDER

7.500,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

LISBOA-09-6177-FEDER-000006

LISBOA-09-6177-FEDER-000007

LISBOA-09-6177-FEDER-000008

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

50%

50%

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

A operação tem como objetivo específico: implementar, dinamizar, gerir, controlar e
divulgar de forma eficaz e eficiente o PO, assim como assegurar o exercício das
competências delegadas pela AG, e capacitar a AML como um órgão técnico,
nomeadamente ao nível da seleção e verificação da regularidade das operações, bem
como a monitorização e avaliação da execução.
As atividades propostas são:1Ações de Informação, Divulgação / Sensibilização dos
potenciais beneficiários e Sessão de divulgação dos indicadores de resultado da
operação, 2Funcionamento da Equipa, com execução das competências
delegadas,3Formação e capacitação dos recursos humanos,I.P,

LISBOA-09-6177-FEDER-000009

Programa Operacional Regional de Lisboa

9-Assistência Técnica

50%

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Assistência Técnica AML 2016-2017

LISBOA-09-6177-FEDER-000010

Programa Operacional Regional de Lisboa

9-Assistência Técnica

50%

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

POR Lisboa 2020 - Assistência Técnica 2016-2017

LISBOA-09-6177-FEDER-000011

Programa Operacional Regional de Lisboa

9-Assistência Técnica

50%

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

Assistência Técnica

Esta operação visa apoiar o ISS,IP na prossecução das competências que lhe estão
atribuídas, no âmbito do Contrato de Competências celebrado com o POR Lisboa.

50%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE
DO TEJO (CCDR LVT)

Assistência Técnica ao Programa Operacional Regional de Lisboa
2020 para os anos 2017 e 2018

A presente candidatura pretende que, nos anos de 2017 e 2018, a CCDR-LVT enquanto
organismo responsável pelo apoio logístico e administrativo à estrutura do POR Lisboa
desempenhe eficazmente o seu apoio, permitindo a Autoridade de Gestão do POR
Lisboa atingir todos os seus objetivos no âmbito do seu funcionamento e das
competências que lhe estão confiadas.

2.798.510,00

FEDER

2.238.808,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/02

2019/02/28

Portugal

369.412,00

FEDER

221.647,20

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2019/02/28

Portugal

LISBOA-09-6177-FEDER-000012

Programa Operacional Regional de Lisboa

9-Assistência Técnica

LISBOA-09-6177-FEDER-000013

Programa Operacional Regional de Lisboa

9-Assistência Técnica

50%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE
DO TEJO (CCDR LVT)

Orgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais de Lisboa
(OADRL) 2017-2018

A candidatura visa capacitar o OADRL, criado no âmbito do Portugal 2020, dos meios
técnicos, materiais, logísticos e administrativas que permitam à CCDRLVT desempenhar
as competências que lhe são atribuídas pelo modelo de governação dos FEEI,
designadamente o acompanhamento, monitorização e avaliação das dinâmicas
regionais, o reforço do conhecimento e da divulgação da região e das estratégias
regionais e participação em redes de articulação.

LISBOA-09-6177-FEDER-000014

Programa Operacional Regional de Lisboa

9-Assistência Técnica

50%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Assistência Técnica 2017/2018 – PO LISBOA – TP, I.P.

Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela Autoridade de Gestão
no Turismo de Portugal, I.P..

112.756,90

FEDER

56.378,45

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

50%

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
Portugal 2020 - PORLisboa - Aicep - Assistência Técnica EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE
2017/2018
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.

Como Organismo Técnico a AICEP assegura, entre outras funções, a análise dos projetos
candidatos ao PORLisboa com componente da sua área de intervenção, bem como a
interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em matéria de incentivos é objeto
de segregação de funções a diversos níveis como referido, dispondo, para tal, de uma
estrutura técnica qualificada.

352.244,08

FEDER

176.122,04

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

1.198.423,98

FEDER

599.211,99

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

LISBOA-09-6177-FEDER-000015

Programa Operacional Regional de Lisboa

9-Assistência Técnica

LISBOA-09-6177-FEDER-000016

Programa Operacional Regional de Lisboa

9-Assistência Técnica

50%

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR Lisboa 2020
para os anos de 2017 e 2018

Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das suas competências,
designadamente as que respeitam à gestão, controlo, acompanhamento, monitorização
e avaliação, informação, publicidade, divulgação e sensibilização do programa,
garantindo um apoio adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação aos cidadãos
e aos agentes económicos.

LISBOA-09-6177-FEDER-000017

Programa Operacional Regional de Lisboa

9-Assistência Técnica

50%

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

POR LISBOA 2020-AT-FCT-2017/2018

As atividades a desenvolver encontram-se descritas no ponto Descrição da Operação e
no ponto 1 da Memória Descritiva, que se consitui como anexo à presente candidatura

1.271.837,04

FEDER

635.918,52

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/04/01

2018/12/31

Portugal

Assistência Técnica ANI 2017/2018

A presente candidatura pretende contribuir para promover o reforço da
competitividade nacional, através da gestão de sistemas de incentivos que permitam
apoiar a valorização do conhecimento científico e tecnológico e a sua transformação em
crescimento económico. Para tal, torna-se essencial assegurar a comparticipação
financeira do esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos termos definidos
pelo Contrato de Delegação de Competências.

295.840,48

FEDER

147.920,24

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2019/03/31

Portugal

GAL Eu... Também Conto!

Com a operação vamos desenvolver um conjunto de ações e atividades tais como:
Sessões de informação e sensibilização; Workshops e seminários; Reuniões de trabalho,
que nos permitirão desenvolver os trabalhos de animação e marketing do território, por
forma a implementar, dinamizar, gerir, controlar e divulgar de forma eficaz e eficiente o
POR Lisboa, bem como demonstrar de forma sustentável a gestão de fundos.

207.666,08

FEDER

103.833,04

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

GAL “Capacitar o Montijo”

Com a operação vamos desenvolver um conjunto de ações e atividades tais como:
Sessões de informação e sensibilização; Workshops e seminários; Reuniões de trabalho,
que nos permitirão desenvolver os trabalhos de animação e marketing do território, por
forma a implementar, dinamizar, gerir, controlar e divulgar de forma eficaz e eficiente o
POR Lisboa, bem como demonstrar de forma sustentável a gestão de fundos.

140.977,12

FEDER

70.488,56

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

ENVOL20 Almada_DLBC URBANO

O Envol20 Almada assume-se como suporte ao desenvolvimento territorial, suportado
na inserção profissional como meio de combate à exclusão e promotor de acesso a
direitos. Será desenvolvida uma lógica de animação territorial da Estratégia de
Desenvolvimento Local, de forma a criar uma rede de instituições e empresas que
potencie o desenvolvimento sustentável e a igualdade de oportunidades a todos os
cidadãos.

50.000,00

FEDER

25.000,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/05/01

2018/12/31

Portugal

+BENFICA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E
CO-GOVERNANÇA LOCAL

+Benfica - Estrutura de gestão e apoio técnico

O objetivo da candidatura é criar a estrutura de assistência técnica necessária à
implementação da EDL na Freguesia de Benfica, proporcionando a monitorização das
medidas de investimento no contexto da estratégia de desenvolvimento local,
nomeadamente garantir eficácia e eficiência na gestão, controlo e implementação das
atividades de animação territorial da EDL, a capacitação técnica e institucional e a
divulgação e publicidade da EDL + Benfica

63.348,00

FEDER

31.674,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/11/01

2018/12/31

Portugal

TUNA ECONÓMICAS

A fim de realizar a animação da EDL assente numa perspectiva de rigor, transparência e
cooperação entre parceiros e outros actores que intervêm ou podem vir a intervir no
Animação da Estratégia de Desenvolvimento Local do GAL-Estrela: território, a operação aposta, transversalmente a toda a sua execução, no
Fortalecer para Intervir
fortalecimento e captação de potenciais beneficiários a actuar no âmbito da EDL e na
sua divulgação, através de um processo de envolvimento, capacitação e comunicação
integrado, devidamente monitorizado.

35.439,00

FEDER

17.720,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/06/14

2018/12/31

Portugal

Dinamização DLBC Cascais DesEnvolve

A operação visa a prossecução dos objectivos específicos e dos resultados
contratualizados no âmbito da EDL do Cascais DesEnvolve, através da dinamização,
gestão e divulgação da EDL nas freguesias de Alcabideche e S. Domingos de Rana. Inclui
eventos públicos, sessões de informação, seminários temáticos na área do emprego,
formação em criação e gestão de projetos, e por último na divulgação com forma de
assegurar o envolvimento dos atores locais.

65.627,20

FEDER

32.813,60

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/02/28

2018/12/31

Portugal

Animação da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL)

Tendo por base um diagnóstico prévio realizado ao território alvo de intervenção, este
GAL desenvolverá várias ações no sentido de promover a Estratégia de
Desenvolvimento Local (EDL), tendo como objetivos específicos, nomeadamente
contribuir para: o desenvolvimento local; a regeneração física, económica e social das
comunidades; a igualdade de oportunidades, participação e empregabilidade;
facilitação da transição da educação para o trabalho.

40.421,18

FEDER

20.210,59

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

A Rede DLBC Lisboa candidata-se, no que diz respeito à animação da EDL, à
operacionalização da Assistência Técnica prevendo, para o efeito, acções específicas ao
nível da informação e sensibilização, workshops e seminários de divulgação, reuniões de
trabalho e apoio individualizado e ainda fornecimento de informação e promoção da
EDL junto das comunidades e dos territórios alvo da EDL.

490.000,00

FEDER

245.000,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/04/01

2019/02/28

Portugal

LISBOA-09-6177-FEDER-000018

LISBOA-09-6177-FEDER-000019

LISBOA-09-6177-FEDER-000020

LISBOA-09-6177-FEDER-000022

LISBOA-09-6177-FEDER-000023

LISBOA-09-6177-FEDER-000024

LISBOA-09-6177-FEDER-000025

LISBOA-09-6177-FEDER-000027

LISBOA-09-6177-FEDER-000030

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

Programa Operacional Regional de Lisboa

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

9-Assistência Técnica

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALMADA

TESE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
PELA TECNOLOGIA, ENGENHARIA, SAÚDE E
EDUCAÇÃO

50%

CENTRO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO
SOBRALINHO

50%

REDE DLBC LISBOA - ASSOCIAÇÃO PARA O
Custos com a animação da Estratégia de Desenvolvimento Local
DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA
(EDL)
DE LISBOA
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-01-0145-FEDER-000001

M1420-01-0145-FEDER-000002

M1420-01-0145-FEDER-000005

M1420-01-0145-FEDER-000007

M1420-01-0145-FEDER-000008

M1420-01-0145-FEDER-000011

M1420-01-0247-FEDER-000001

M1420-01-0247-FEDER-000002

M1420-01-0247-FEDER-000003

M1420-01-0247-FEDER-000004

M1420-01-0247-FEDER-000006

M1420-01-0247-FEDER-000007

M1420-01-0247-FEDER-000011

M1420-01-0247-FEDER-000012

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional da Madeira

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional da Madeira

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional da Madeira

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional da Madeira

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional da Madeira

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional da Madeira

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ARDITI - AGENCIA REGIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ASSOCIAÇÃO

85%

MITI - MADEIRA INTERACTIVE TECHNOLOGIES
INSTITUTE - ASSOCIAÇÃO

85%

ARDITI - AGENCIA REGIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ASSOCIAÇÃO

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

WOWSYSTEMS - INFORMÁTICA LDA

UBQ II - LDA

SUBMATE, ARTIGOS PARA ACTIVIDADES
SUBAQUÁTICAS E VERTICAIS, LIMITADA

TEMPTATION KEEPER LDA

MADEBIOTECH - C R & D, S.A. (ZONA FRANCA DA
MADEIRA)

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL,LDA

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

TRAVELCENTRAL24, UNIPESSOAL LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Observatório Oceânico da Madeira - OOM

O projeto OOM é composto por três componentes: i) Core; ii) Educação e Formação; iii)
Pilares temáticos. No Core para além da gestão do projeto será o centro de decisão para
organizar os eventos partilhados. Na componente Educativa serão desenvolvidas ações
nas escolas e manuais com conteúdos relacionados com o Mar. O desenvolvimento dos
pilares temáticos pressupõe a coleta, análise e registo dos

MITIExcell - Excelência internacional de IDT&I nas TIC

Este projecto é a resposta em pleno aos desafios do Plano de Ação para a Investigação,
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da RAM. Vem estabelecer parcerias com
Centros Internacionais de excelência como a CMU. Dotando o M-ITI de melhores
infraestruturas, e integrando investigadores de topo, incrementará o desempenho da
IDT&I nas TIC, capacitando a Madeira para inovação em áreas prioritárias.

Centro de Química da Madeira - CQM+

A implementação da operação irá tornar o CQM mais competitivo a nível internacional,
contribuindo para a consolidação da UMa no espaço universitário internacional, assim
como para o avanço social e económico da RAM. É, pois, de esperar uma melhor
integração do CQM, da UMa e da RAM no Espaço Europeu de Investigação e um
aumento do seu potencial para participar no Programa HORIZONTE 2020.

Projeto Turismo: caracterização, impacto e sustentabilidade do
turismo da Madeira

O Projeto Turismo irá contribuir para o desenvolvimento e reconhecimento da
investigação em turismo a nível internacional e por conseguinte irá tornar a Região
conhecida e reconhecida pela investigação realizada em turismo, através da publicação
de artigos científicos em revistas líderes internacionais, pela integração em redes de
investigação internacionais, pela colaboração em projetos de IDT+I

PROEQUIPRAM-Reforço do Investimento em Equipamentos e
Infraestructuras Científicas na RAM

A operação PROEQUIPRAM compreende a aquisição e actualização de acessórios e
equipamentos para os polos da Rede Nacional de Ressonância Magnética Nuclear e da
Rede Nacional de Espectrometria de Massa instalados na RAM através do Universidade
da Madeira e do Centro de Química da Madeira.

CASBio. Avaliação e monitorização da Agrobiodiversidade e da
Sustentabilidade dos Agrossistemas nos novos cenários climáticos

O CASBio visa a avaliação e monitorização da Agrobiodiversidade e da Sustentabilidade
dos Agrossistemas nos novos cenários climáticos, contribuindo para a implementação
da Estratégia Regional de Especialização Inteligente para a RAM (RIS3-RAM), no
domínio da Biosustentabilidade e da estratégia CLIMA-Madeira.

SENSE SEAT - Mobiliário Tecnológico Inovador para o Estímulo da
Criatividade e Aumento de Produtividade

Desenvolvimento de metodologias e otimização dos processos de
cultivo e processamento de macroalgas para a indústria e
economia azul.

Eletronic Compact Bailout Breather

OPTISHOWER optimização de consumos de agua e energeticos
através da informação em tempo real.

Valorização do potencial insular para aplicações de valor
acrescentado

O projeto SENSE-SEAT visa a investigação, estudo e desenvolvimento de soluções de
mobiliário para escritório combinadas com tecnologia de ponta a nível de sensores e
atuadores e que permitam o aumento da produtividade e criatividade dos utilizadores.

O projeto compõe-se de uma primeira parte relativa à criação de um banco de
macroalgas marinhas com fins institucionais a fim de promover a investigação e
fornecer material vegetal a outras instituições e até mesmo outras empresas. A
segunda parte compõe-se pela optimização das metodologias de desenvolvimento das
algas de interesse em cultivo em tanques.

Desenvolvimento de um rebreather baylout de emergencia (sistema de backup) que
sera utilizadopor todos os mergulhadores independentemente do tipo de mergulho e
sempre que ouver algumproblema com o seu equipamento base. Podera ter a aplicação
adicional na area da Aeronautica,Bombeiros, Minas e Protecção Civil.

O projeto OPTISHOWER visa a investigação, estudo e a investigação para otimização do
produto para sua comercialização que irá recorrer das mais recentes tecnologias de IOT,
CyberPhysical Systems, Data Mining e Gamificação, solução para hotéis, piscinas,
ginásios, dormitórios e também pessoas singulares com apreço pelo ambiente e
interesse em gadgets tecnológicos.

MarineBlueRefine, uma parceria entre a MadeBiotech e a UMa, aborda a valorização
dos resíduos da indústria do pescado. Através da biotecnologia e da engenharia dos
bioprocessos, apenas com tecnologias ambientalmente sustentáveis, pretende-se
investigar a produção de biocompostos para incorporação em formulações cosméticas,
alimentares e nutracêuticas a partir dos restos de atum e espada-preta.

O projeto SUPERPRO tem por objetivo central a otimização do processo de produção da
cerveja a partir de uma instalação piloto e de uma análise detalhada do mosto e da
SuperPRO I - Supervisão do processo fermentativo da cerveja lager cerveja nas várias etapas de produção, de forma a minimizar a variabilidade do
processo e maximizar a eficiência do mesmo, assegurando as características sensoriais
do produto final e a qualidade expectável pelo consumidor.

Este projeto pressupõe o reforço da dotação do FC&QC, gerido pela IFD, tendo em vista
a disponibilização de IF de capital e quase-capital para a promoção de atividades de I&D
Instrumentos Financeiros - Capital - Atividades de I&D empresarial empresarial das PME na RAM.Os IF serão operados por intermediários financeiros
especializados (CR, OCRv) que serão selecionados por um processo aberto e
transparente por forma a atingir os objetivos preconizados pelo PO.

Projeto de investigação em turismo digital - TC24

A nova plataforma a desenvolver funcionará através do perfil do utilizador (turista), das
suas preferências, contexto da utilização e a sua localização. O modelo de
funcionamento da plataforma significa que será possível adaptar a oferta de um destino
em conformidade com as expectativas do turista, contribuindo para uma maior
satisfação e tornando mais fácil ao turista encontrar o que pretende.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.998.106,14

1.887.097,97

1.981.117,91

928.366,28

450.000,00

996.060,02

441.437,90

727.324,45

471.370,05

591.860,32

1.978.527,38

883.990,35

1.176.470,59

830.987,61

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/08/01

2018/07/31

Portugal

2015/07/01

2018/12/31

Portugal

2017/04/01

2020/08/31

Portugal

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/13

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/02

2019/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2022/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

1.698.390,22

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.604.033,28

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.683.950,22

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

789.111,33

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

382.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

846.651,02

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

273.747,10

441.135,68

256.253,54

369.123,61

1.275.000,00

481.293,60

1.000.000,00

537.762,47

270

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-01-0249-FEDER-000001

M1420-02-0550-FEDER-000001

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional da Madeira

1-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Programa Operacional Regional da Madeira

2-Melhorar o acesso às tecnologias
de informação e da comunicação,
bem como a sua utilização e
qualidade

M1420-02-0550-FEDER-000002

Programa Operacional Regional da Madeira

M1420-02-0550-FEDER-000006

Programa Operacional Regional da Madeira

M1420-03-0651-FEDER-000001

Programa Operacional Regional da Madeira

2-Melhorar o acesso às tecnologias
de informação e da comunicação,
bem como a sua utilização e
qualidade
2-Melhorar o acesso às tecnologias
de informação e da comunicação,
bem como a sua utilização e
qualidade
3-Reforçar a competitividade das
empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

NAREDE3.O - LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/20

2017/04/19

Portugal

Narede Contabilização automatizada

O projecto visa a criação de instrumentos que preparem a empresa para o futuro e a
sua modernização e capacitação para o crescimento.Este é um projecto inovador uma
vez que a empresa se propõe criar software capaz de realizar rotinas que hoje não são
possíveis.O objectivo é a criação de um mecanismo de integração automática de dados
em software de processamento contabilístico, com a mínima in

123.928,02

FEDER

47.402,47

1.885.293,91

FEDER

1.602.499,82

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2014/12/31

2018/12/31

Portugal

835.161,68

FEDER

709.887,43

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/10/02

2018/03/30

Portugal

3.290.000,00

FEDER

2.796.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2020/12/31

Portugal

535.732,11

FEDER

250.454,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/06/17

2016/12/30

Portugal

122.549,00

FEDER

104.166,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/31

2016/08/12

Portugal

277.770,23

FEDER

129.857,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/30

2016/09/01

Portugal

81.919,28

FEDER

38.297,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/14

2017/04/01

Portugal

85%

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Loja do Munícipe

A implementação da Loja do Munícipe e dos seus vários canais de interação irá permitir
aos munícipes e visitantes do Município do Funchal um fácil acesso à informação e
atendimento, permitindo a seleção do modo de interação com os serviços da CMF.
Independentemente do canal de contacto, a informação apresentada é a mesma e é
gerida pelos serviços de forma centralizada.

85%

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

Implementação de Solução Web e Serviços Online para Gestão
Integrada de Programas de Emprego (GIPE)

A implementação deste projeto proporcionará ao IEM melhorar significativamente, as
suas competências administrativas, nomeadamente, com a disponibilização de serviços
públicos online para cidadãos e entidades coletivas.

85%

VICE - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

MODRAM - APR 2.0: Modernização Administrativa da RAM

Concretizar um projeto de modernização administrativa, transversal a todos os
departamentos e organismos do Governo Regional, tanto da administração direta e
indireta da RAM, como do setor empresarial.

85%

PUBLINSULAR II - LDA

Aquisição de material tecnológico inovador na área da Publicidade
.
e Impressão
A AJEM pretende criar uma verdadeira Cidade onde todos quantos visitam a mesma
possam ser informados, esclarecidos, sensibilizados, apoiados e aconselhados no
âmbito do emprego e da criação de empresas. A organização espacial da feira será um
dos factores de inovação deste projeto uma vez que serão compostas por várias
ruas/estradas temáticas facilitando a identificação e orientação de todos.

M1420-03-0651-FEDER-000003

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS
MADEIRENSES - AJEM

Cidade do Empreendedor

M1420-03-0651-FEDER-000005

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

DOCE CONVITE - PASTELARIA UNIPESSOAL LDA

Abertura de segundo estabelecimento com aposta na inovação do serviço,
Abertura de segundo estabelecimento com aposta na inovação do
nomeadamente ao nível do atendimento, através de uma aplicação informática os
serviço
clientes podem efetuar os seus pedidos.

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

M1420-03-0651-FEDER-000006

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

FANTASIA DAS PRINCESAS, LDA

Tratamentos de SPA/Beleza para crianças

A Princelândia, propriedade do grupo Diveralia Spa, S.L, é o primeiro franchising da
Europa que desenvolveu um conceito novo e inovador de Spa educacional para
meninas, tendo a sua sede em Espanha. É atualmente uma empresa em constante
evolução, com grandes perspetivas de futuro e uma clara vocação internacional (conta
já com lojas abertas em Lisboa, Porto, mais de 30 em Espanha e EUA), em que

M1420-03-0651-FEDER-000008

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

NOMADGADGET - TELECOMUNICAÇÕES LDA

Inovação de processo de reparação de smart phones, impressão
3D, Implementação de uma plataforma digital de gestão

Existe uma estratégia de desenvolvimento da empresa apontada em reforçar a
liderança dos seus serviços, no que diz respeito à inovação e ao grau de novidade, e que
têm sido o garante da sustentabilidade e crescimento da empresa.

161.072,36

FEDER

75.301,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/27

2016/09/30

Portugal

NEPTUNEBUBBLE - LDA

Empresa dedicada a Liveabord - Mergulho

Este projeto passa pela constituição na madeira de uma empresa que se vai dedicar ao
Liveaboard – no Arquipélago da Madeira. Para que isso possa ser materializado já temos
dois barcos que vão ser adaptados para a pratica de mergulho. Queremos preparar e
adaptar estes dois barcos ao mais ínfimo pormenor para poderem servir de
infraestrutura aos nossos clientes e a nossa actividade de mergulho

1.151.300,00

FEDER

425.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/31

2017/09/30

Portugal

NORMA H, LDA

A Norma H irá desenvolver uma solução tecnológica inovadora que permitirá às
Desenvolvimento de uma nova solução tecnológica com caracter
empresas sujeitas à implementação do HACCP, uma maior facilidade no registo,
criativo e inovador que permitirá a renovação da oferta de serviços
controlo, armazenamento e recuperação da informação. A informatização destes
na área de HACCP - Análise de Perigos e Controle de Pontos
processos permitirá um controlo de qualidade mais eficaz, e consequentemente irá
Críticos.
garantir uma maior produtividade das empresas.

214.500,00

FEDER

118.511,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/12

2017/06/30

Portugal

88.973,10

FEDER

49.157,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/14

2017/03/15

Portugal

791.200,00

FEDER

425.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/21

2017/08/31

Portugal

576.270,00

FEDER

318.389,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/05/10

2017/10/31

Portugal

759.000,00

FEDER

419.347,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/15

2017/12/31

Portugal

569.500,00

FEDER

314.648,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/05

2017/12/31

Portugal

310.500,00

FEDER

171.551,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/08/01

2017/12/31

Portugal

129.030,90

FEDER

60.321,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/12

2017/12/31

Portugal

M1420-03-0651-FEDER-000011

M1420-03-0651-FEDER-000012

M1420-03-0651-FEDER-000015

M1420-03-0651-FEDER-000016

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

85%

85%

85%

CAVADAS BUZZ, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de plataforma informática para gestão de
pedidos entrega de refeições ao domicílio, e entrega de refeições.

Pretende-se com o presente projeto criar uma proposta de valor junto dos restaurantes
que poderão oferecer aos seus clientes um serviço integrado e sofisticado, através da
utilização da plataforma informática, e junto dos clientes que poderão beneficiar de
entregas ao domicilio de refeições escolhidas de restaurantes com ou sem sistema de
entrega e através de uma serviço inovador e sofisticado.

PLANETA VIBRANTE LDA

Projecto Solarwood - Exploração de uma nova ideia criativa e
inovadora, centrada na oferta de um serviço transacionável e de
enorme valor acrescentado.

A Planeta Vibrante foi criada com o objectivo de desenvolver e lançar um produto
denominado Solarwood, que consiste numa solução autónoma de produção de energia
com base em fontes renováveis (energia solar e biomassa) integrando-as num só
produto que fornece modularidade permitindo padrões de fabricação baseados em
contentores, e uma rápida instalação como plug and play.

M1420-03-0651-FEDER-000018

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

LITTLE CITIES, LDA

M1420-03-0651-FEDER-000021

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

GIRAFA CORAJOSA LDA

M1420-03-0651-FEDER-000022

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

SARDINHA LADINA UNIPESSOAL LDA

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

M1420-03-0651-FEDER-000023

M1420-03-0651-FEDER-000024

M1420-03-0651-FEDER-000025

M1420-03-0651-FEDER-000026

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

85%

85%

85%

IDEIAS PÚRPURAS UNIPESSOAL LDA

Este projecto tem como objectivo criar uma aplicação tecnológica que seja utilizada por
Little Cities - desenvolvimento de uma nova aplicação tecnológica, famílias que viajam com crianças menores de 12 anos. É um produto extremamente
inovadora e criativa, direccionada para famílias com crianças entre criativo, que irá criar histórias, montá-las de forma interactiva para que possam ser
os 3 e 12 anos e com projecção internacional.
experimentadas cidade a cidade, incorporando todas as informações turísticas e
históricas de cada ponto de referência.
A empresa pretende desenvolver um produto inovador, na área do mobile gaming, de
Desenvolvimento de um produto novo e inovador, que promove a
forma a estabelecer uma ligação entre as empresas que procuram novas formas de
interação recíproca entre o mundo online e o mundo real através
abordagem junto dos seus potenciais clientes. Será assim criada uma dinâmica de
do mobile gaming como forma de marketing e publicidade.
interação que entre o mundo real e o virtual.
O Madeirapass visa promover a RAM, desenvolver o cartão oficial do Turismo da
Madeirapass - projecto de base digital e suporte tecnológico, com Madeira e possibilitar a aquisição dos serviços turísticos disponíveis de um modo
desenvolvimento de portal de apresentação de todas as propostas cómodo e imediato. Procura ser um parceiro da região, um motor de pesquisa e vendas,
turísticas da região e possibilidade de interacção com o cliente.
que concentra o sector do turismo e permite a sua publicidade e comunicação alémfronteiras, na base web e app do projecto.
A Ideias Púrpuras irá desenvolver uma solução tecnológica com caráter inovador , de
Desenvolvimento de uma nova aplicação, inovadora, de integração
integração muito simples de ligação com softwares de pontos de venda.. A partir da
simples de ligação com softwares de pontos de venda na área da
APP será possível agilizar todo o processo de pedidos de refeição, fazer as reservas e
restauração.
bloquear automaticamente as mesas no software que gere os pedidos da sala.

XADREZ ARROJADO - LDA

Autódromo Virtual do Funchal

A Competição virtual é a fusão da tecnologia avançada da simulação de corridas com as
corridas reais para criar um desporto totalmente novo e divertido atendendo às
expectativas cada vez mais exigentes de uma audiência que procura a melhor
experiência, proporcionando todas as reações físicas como em competição num carro
“real”, são exemplos a frequência cardíaca elevada, concentração ao limite en

MBEZF, LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Criação de uma unidade industrial de produção de estilha de
madeira seca e pellets, tendo como objetivo a promoção de uma
actividade inovadora na região, de elevado valor acrescentado.

O projeto que se apresenta visa a instalação de uma unidade industrial de produção de
estilha de madeira seca e uma pequena produção de pellets. A Madeira Biomass Energy
(MBE) posiciona-se como uma nova e inovadora produtora de uma fonte de energia
renovável no mercado regional, onde não existe qualquer player com a capacidade de
produção equivalente à unidade industrial a instalar.

959.703,65

FEDER

367.086,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/08/19

2017/06/30

Portugal

Data Solta Unipessoal, Lda.

O projeto Lucky greens pretende prestar um serviço de arrendamento de células de
Lucky greens - desenvolvimento de plataforma digital que permite
produção em hidroponia aos seus potenciais clientes e paralelamente disponibilizar
planear, controlar e integrar a atividade de células de produção
uma plataforma digital de forma a controlar todo o processo individualmente, para que
hidropónicas localizadas em contentores automatizados.
o cliente produza os seus próprios produtos consoante as suas necessidades.

768.000,00

FEDER

424.320,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/06

2018/02/28

Portugal

O projeto junta de forma diferenciadora, três tendências atuais - a preocupação com a
saúde, a consciência ambiental e ecológica e o gosto pela cozinha e alimentação. A ideia
é criar um serviço inovador e tecnológico de gestão de refeições saudáveis e saborosas
com ingredientes de época sempre frescos, para serem confecionados de forma muito
simples pelo cliente em casa.

612.850,00

FEDER

286.507,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/15

2018/02/15

Portugal

A estratégia de desenvolvimento da empresa assenta no elevado grau de inovação e
adaptabilidade do conceito dos seus serviços às necessidades de um mercado não
explorado, garantindo assim a sustentabilidade e crescimento da empresa.

77.443,36

FEDER

36.204,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

A empresa pretende criar uma clínica na área da oftalmologia, nomeadamente
investigação e cirurgia ocular. Irá disponibilizar instalações modernas, que permitam
integrar os vários serviços, com tecnologia e procedimentos diagnósticos e cirúrgicos de
alta complexidade, ainda não existentes na região. A complementar, irá também ter
uma equipa altamente especializada nas áreas onde irá atuar.

909.090,90

FEDER

425.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/28

2017/12/31

Portugal

A especificidade do consumidor deste tipo de produtos é muito clara, porque tem de
estar habilitado para navegar e existe nos quatro cantos do mundo.É um mercado
muito especializado que gosta de percorrer o mundo disfrutando deste tipo de
experiências, pelo que, estamos perante um mercado potencial vasto e inovador para a
Ikha do Porto Santo, uma vez que ainda não existe nenhuma empresa do ti

273.569,58

FEDER

104.640,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/09/01

2019/02/28

Portugal

M1420-03-0651-FEDER-000027

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

BCOOK, LDA

BCook - Desenvolvimento de um conceito criativo e inovador que
permitirá fazer a gestão e confeção de refeições saudáveis e
saborosas, a partir de ferramentas online de interação com o
cliente.

M1420-03-0651-FEDER-000028

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

SAFE AWAY - ASSISTED HOLIDAYS, LDA

SAFE AWAY - ASSISTED HOLIDAYS - actividade na prestação de
cuidados de saúde preventivos e de continuidade em meio
hoteleiro

85%

Abertura de um novo estabelecimento, na área da oftalmologia,
Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade, Unipessoal
com oferta de produtos e serviços inovadores, de elevado valor
Lda.
acrescentado para a região.

M1420-03-0651-FEDER-000029

M1420-03-0651-FEDER-000030

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

GOLDEN SAIL, LDA

Aluguer de veleiros a famílias ou grupos de amigos que escolhem
passar férias num veleiro

271

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-03-0651-FEDER-000031

M1420-03-0651-FEDER-000032

M1420-03-0651-FEDER-000033

M1420-03-0651-FEDER-000034

M1420-03-0651-FEDER-000035

M1420-03-0651-FEDER-000036

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Vértice Perspicaz, Lda.

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

180.943,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/20

2018/03/31

Portugal

HIPOTESES E ESTIMATIVAS UNIPESSOAL, LDA.

Projeto On Time - Desenvolvimento de uma iniciativa
empreendedora capaz de desenvolver um conceito criativo e
inovador vocacionado para a área da restauração.

O projeto Ontime irá oferecer aos seus clientes, na área da restauração, uma solução
com uma tecnologia inovadora, de baixo custo, que tendo por base um algoritmo é
capaz de calcular quais os produtos a produzir, em cada loja. Assim, conseguirão
aumentar a sua rentabilidade, evitando desperdícios e tempo de espera.

315.500,00

FEDER

174.313,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/28

2018/04/15

Portugal

VERSÃO PERIFÉRICA UNIPESSOAL LDA

O projeto Fast Acess vem colmatar uma lacuna no mercado existente na identificação
Fast Acess - desenvolvimento de uma ideia criativa e inovadora,
dos empregados que trabalham em simultâneo, em lojas grandes. Esta solução é
centrada na renovação da oferta de um serviço com elevado valor
baseada num dispositivo Led. Como este funciona por luz, apenas quando o recetor é
acrescentado dadas as suas competências técnicas especializadas.
iluminado (com luz infravermelha) pelo emissor, é que o utilizador é autenticado.

300.500,00

FEDER

166.026,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/02

2018/04/30

Portugal

ALL ABOUT TOMORROW, LDA.

Este projeto visa fomentar e melhorar o relacionamento entre as instituições e os vários
Cartão do Munícipe -ideia criativa e inovadora, centrada na
concelhos, bem como do relacionamento destes com os seus cidadãos. Resulta assim,
otimização da comunicação e da gestão dos recursos gerais e dos
em otimizar a gestão e utilização dos equipamentos desportivos, culturais e de serviços
equipamentos municipais, disponíveis para as populações a que se
diversos, disponíveis e relacioná-los numa plataforma de interação comum, permitindo
destinam.
um canal aberto de contacto direto com cada munícipe.

635.000,00

FEDER

350.837,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/04

2018/04/30

Portugal

VSM SUSTAINABLE INVESTMENTS LDA.

A VSM Sustainable pretende construir e gerir uma plataforma que permitirá aos
Desenvolvimento de uma plataforma criativa e inovadora, de
detentores dos projetos aceder, de uma forma muito mais barata e simples, a múltiplos
comunicação entre potenciais projetos e investidores, centrada na investidores potenciais interessados nos seus projetos. O desenvolvimento desta
oferta de um bem transacionável e de enorme valor acrescentado. plataforma irá otimizar e automatizar todos os processos relacionados com a procura
de investimento/investidores para projetos.

473.000,00

FEDER

261.332,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/06

2018/04/30

Portugal

NUANCES DE TERNURA UNIPESSOAL LDA

Projeto Gás na hora - desenvolvimento de uma ferramenta
tecnológica, centrada na renovação da oferta de um serviço
centralizado, com maior qualidade e capacidade de comunicação.

335.500,00

FEDER

185.363,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/21

2018/05/31

Portugal

669.000,00

FEDER

369.622,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/26

2018/05/31

Portugal

606.000,00

FEDER

283.305,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/20

2017/12/28

Portugal

73.564,38

FEDER

34.391,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/30

2017/12/31

Portugal

265.500,00

FEDER

146.688,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/30

2018/05/31

Portugal

186.806,20

FEDER

87.331,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/31

2018/06/30

Portugal

321.500,00

FEDER

177.628,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/23

2018/06/30

Portugal

769.231,00

FEDER

425.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/02/01

2018/07/31

Portugal

759.000,00

FEDER

419.347,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/02/14

2018/07/15

Portugal

85%

ESTRELA PINGUIM - LDA

M1420-03-0651-FEDER-000038

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

PERIPHERAL - LDA

M1420-03-0651-FEDER-000039

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

OLHARES ITINERANTES - UNIPESSOAL, LDA.

M1420-03-0651-FEDER-000040

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

GAIVOTA CURIOSA LDA

M1420-03-0651-FEDER-000041

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

GO UP IDEA, LDA

85%

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FEDER

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

327.500,00

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Resumo | Summary

O projeto Secure Key destina-se a distribuidores de software que procuram evitar a
Secure Key - desenvolvimento de uma solução criativa e inovadora, cópia das suas licenças. Esta solução irá restringir o uso de um determinado programa
com o objetivo de dar maior segurança aos utilizadores dos
(hardlock), dando assim maior segurança aos utilizadores dos programas informáticos e
programas informáticos, impedindo a cópia dos mesmos.
garantindo receitas aos produtores de software, através do impedimento da cópia do
mesmo.

M1420-03-0651-FEDER-000037

M1420-03-0651-FEDER-000042

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ATLANTIKPIXEL, LDA

Este produto surge da necessidade de encontrar e desenvolver um sistema inteligente
capaz de gerir automaticamente os pedidos de garrafas de gás feitos pelos
consumidores via aplicações de smartphone e website, por uma série de distribuidores
em função do posicionamento dos carros que estão na rua em relação à localização do
local de entrega.

Esta projeto assenta no desenvolvimento de um software específico que irá permitir
Desenvolvimento de um software inovador, especializado na micro- auxiliar o trabalho técnico de micro-pigmentação de sobrancelhas. O software deverá
pigmentação de sobrancelhas, desenvolvendo técnicas
permitir a importação da imagem 3D do rosto do cliente, aplicar uma sobrancelha base
especializadas através de imagem 3D.
(do sistema) e fazer os ajustes por cima da imagem do rosto 3D do cliente e simular o
efeito/estilo pretendido em tempo real.
Desenvolvimento de soluções OTT incluindo realidade aumentada para Turismo em
contexto urbano, sobre dispositivos móveis (android, smartphone, IOS,etc) para clientes
Peripheral Front Empreende2017
WTOs, Ots e Smart Cities. Gestão com base em inteligência artificial, análise e
comercialização de Big Data..
O grande comprometimento da empresa, e seu grande objectivo, será conseguir
satisfazer o cliente, oferecendo o melhor produto, a um preço competitivo, com uma
Comércio eletrónico a retalho de óculos graduados com prescrição qualidade e inquestionável, dentro do tempo esperado pelo cliente. No entanto, não
poderemos deixar de referir que o mercado é soberano, e por esse motivo,
pretendemos disponibilizar vários tipos de serviço e de produtos.
O produto que irá ser desenvolvido com a implementação deste projeto irá assentar no
Marina Bookers - desenvolvimento de um projeto empreendedor desenvolvimento de um software que irá revolucionar a gestão de marinas, onde o
de software de gestão para marinas, que permitirá a oferta de um cliente poderá dispor de uma lista com várias opções de marinas para onde poderá ir,
serviço de elevado valor acrescentado para o seu mercado alvo.
associado a vários serviços a serem prestados de forma inovadora, ainda sem
concorrência.
Uma plataforma que permitirá ao cliente converter/criar de raíz os seus conteúdos Criação de uma plataforma inovadora na Região e no País com
livros para crianças, guias de museus, obras literárias,...) em conteúdo digital. Permite
valências de AR & VR
criar os conteúdos, e exportar o seu projeto através de uma app diretamente
desenvolvida para o Google Play e Apple Store
Projeto RHIMO - iniciativa empreendedora centrada no
desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica inovadora,
aplicada à gestão de recursos humanos de grande valor
acrescentado para as empresas.

Para fazer face às limitações no controle do staff em empresas que exijam a
estabelecimento de turnos, o projeto rhimo pretende desenvolver uma plataforma que
permitirá criar, gerir e seguir a atividade de todos os seus funcionários de uma maneira
fácil, eficiente e acessível. Para além disso, este software estará interligado ao sistema
biométrico de forma a permitir um maior controle.

A Bioplatform é uma plataforma com tecnologia de ponta de e-commerce/marketplace
Bioplatform - desenvolvimento de uma plataforma com tecnologia
de produtos biológicos, que pretende otimizar a cadeia de distribuição através da
de ponta de e-commerce-marketplace de produtos biológicos,
tecnologia, e endereçar o segmento alvo com as melhores práticas de marketing digital.
centrada na oferta de um serviço de elevado valor acrescentado
O mercado-alvo são consumidores finais e negócios alimentares (retalho, restauração,
para o mercado.
hoteleiro e outros alojamentos).
A Azimuthstar irá desenvolver um produto com recreações históricas captadas com
Projeto Azimuth - Desenvolvimento de um negócio inovador, que
vídeo 360º, capaz de proporcionar uma experiência individualizada, em que o utilizador
incorpora realidade virtual centrado na oferta de um serviço de
pode ver uma reconstituição de época de um momento histórico que se tenha passado
enorme valor acrescentado para museus e monumentos.
no local que estão a visitar.

M1420-03-0651-FEDER-000043

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

NEW ORGANIC PLANET, LDA

M1420-03-0651-FEDER-000045

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

AZIMUTHSTAR, LDA

M1420-03-0651-FEDER-000046

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

JOAQUIM PERALTA, UNIPESSOAL LDA

JPeralta Sistemas Biométricos

Leitura de dados biométricos e parâmetros de segurança e outros de modo individual e
em tempo real de utilizadores séniores

442.726,00

FEDER

206.974,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/03/20

2018/09/19

Portugal

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

PERCENTAGEM MÁGICA, UNIPESSOAL LDA

Booking All - criação de um produto inovador, agregador de
reservas, centrado na renovação deste serviço, de enorme valor
acrescentado para a área da restauração.

A Percentagem Mágica propõe-se a criar um agregador de reservas, que permita ao
empresário da restauração gerir de forma eficaz todo o processo de reservas de mesas
num único interface onde terá acesso a toda a informação proveniente de plataformas
externas, onde é possível fazer reserva de mesas em restaurantes.

426.500,00

FEDER

235.641,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/03/21

2018/08/31

Portugal

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

HVM-HOSPITAL VETERINÁRIO DA MADEIRA, LDA

HVM - HOSPITAL VETERINÁRIO DA MADEIRA, LDA.

A empresa HVM foi criada especificamente para o desenvolvimento do presente
projeto, cujas principais motivações são necessidade que o mercado apresenta no
sentido da uniformização dos cuidados de saúde veterinária na Região Autónoma da
Madeira, com um aporte fundamental de tecnologia e qualidade.

696.374,93

FEDER

325.555,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/03/31

2017/12/31

Portugal

BABY CANGURU - APLICAÇÕES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica que permite fazer o cruzamento entre
Criação e desenvolvimento de uma plataforma inovadora, centrada a oferta existente e as necessidades de quem procura serviço de babysitting. Através
na renovação da oferta do serviço de babysitting, de enorme valor desta ferramenta o utilizador conseguirá, de forma imediata, saber que prestadores
acrescentado para a área de atividade em que se insere.
poderão prestar o serviço na data e hora pretendida, fazer a reserva do mesmo e
efetuar o pagamento tudo dentro da plataforma.

351.500,00

FEDER

194.203,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/04

2018/09/30

Portugal

77.980,00

FEDER

36.455,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/27

2017/11/30

Portugal

950.055,36

FEDER

807.547,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/02

2018/12/31

Portugal

M1420-03-0651-FEDER-000048

M1420-03-0651-FEDER-000049

85%

85%

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

M1420-03-0651-FEDER-000051

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

PALADARES PRINCIPESCOS LDA

O Frozen Yogurt é um produto muito saudável e vem ao encontro
de um perfil de consumidor vamos apostar 2 postos móveis que
irão ficar localizados dentro de 2 espaços comerciais

M1420-03-0651-FEDER-000052

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

STARTUP MADEIRA - MORE THAN IDEAS, LDA

Madeira +e

PINK FEATHER, LDA

A Pink Feather irá desenvolver uma aplicação que promova esta interação entre os pais
Desenvolvimento de uma plataforma e aplicação, centrado na
e as escolas, agilizando o processo de comunicação da escola e libertando tempo aos
oferta de um produto direccionado para escolas, que permite a sua
educadores para estarem com as crianças. Através da aplicação será possível aos pais
comunicação com os pais de forma inovadora e de enorme valor
acompanhar o dia-a-dia dos seus filhos, quais as atividades, o que irão almoçar e como
acrescentado.
correu o dia em geral.

564.000,00

FEDER

311.610,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/12

2018/10/31

Portugal

FQC - FOOD QUALITY CONTROL, LDA

O projeto contempla o desenvolvimento de um sistema de registo e controle de
Projeto Wisensory - desenvolvimento de um sistema criativo e
temperaturas que irá funcionar como um tradutor universal da linguagem das
inovador de registo e controle de temperaturas em tempo real, de
sondas/sensores existentes no mercado. Para isso, será desenvolvido um programa que
enorme valor acrescentado para os serviços existentes no
faz o registo das temperaturas em tempo real e será instalado numa cloud, fornecido
mercado.
como SaaS (software as a service).

516.000,00

FEDER

285.090,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/17

2018/11/15

Portugal

INÉDITO E DIFERENTE - LDA

Abertura de um novo estabelecimento, na área da saúde e bemestar, com oferta de produtos e serviços integrados de forma
inovadora, de elevado valor acrescentado para a região.

O objetivo deste projeto é criar um estabelecimento aberto ao público, que procura
procurar conciliar o acompanhamento próximo e personalizado, regulado e ajustado por
bases e factos científicos que garantem os resultados, nomeadamente o recurso à
ciência ortomolecular que permite identificar possíveis características genéticas que
influenciam a resposta quer ao exercício, quer à alimentação.

123.322,21

FEDER

57.653,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/17

2018/11/15

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS
MADEIRENSES - AJEM

Cidade do Empreendedor

A AJEM pretende criar uma verdadeira Cidade onde todos quantos visitam a mesma
possam ser informados, esclarecidos, sensibilizados, apoiados e aconselhados no
âmbito do emprego e na criação de empresas. A organização espacial da feira será um
dos factores de inovação deste projecto uma vez que serão compostas por várias
ruas/estradas temáticas facilitando a identificação e orientação de todos.

122.305,00

FEDER

103.959,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/26

2017/11/30

Portugal

PROTEÍNA LÚDICA - LDA

iDocPassport - Desenvolvimento de uma plataforma tecnológica
inovadora de enorme valor acrescentado e centrada na oferta de
serviços médicos para os turistas que visitam a RAM

Este projeto consiste na disponibilização de uma ferramenta tecnológica, uma aplicação
para smartphone, que facilita o acesso a uma rede de prestadores de serviços médicos
ao serviço dos turistas que permite solicitar a deslocação de um profissional médico ao
domicílio em todos os concelhos do território da Região Autónoma da Madeira.

105.237,75

FEDER

58.143,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/08

2018/11/30

Portugal

DYNAMIK QUOTIDIAN LDA

Desenvolvimento de uma plataforma inovadora, centrado na
renovação da oferta do serviço de comunicação entre fornecedores
e compradores de bens agro-alimentares, de elevado valor
acrescentado.

A Dynamic Quotidian irá desenvolver um portal que moderniza e torna mais ágil a
comunicação no setor de atividade de bens agro-alimentares, bem como irá
proporcionar vantagens aos players existentes no mercado através da abertura de
novos canais de escoamento dos produtos, através desta nova ferramenta.

366.500,00

FEDER

202.491,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/13

2018/12/10

Portugal

M1420-03-0651-FEDER-000050

M1420-03-0651-FEDER-000053

M1420-03-0651-FEDER-000055

M1420-03-0651-FEDER-000056

M1420-03-0651-FEDER-000057

M1420-03-0651-FEDER-000058

M1420-03-0651-FEDER-000059

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

A estratégia da empresa assenta no desenvolvimento de um produto com elevado grau
de novidade no tipo de sabores a comercializar e ainda com fraca concorrência. É
expectável que a inovação seja ao nível regional, visto não haver outro produto com um
conceito de venda/imagem semelhante no mercado.
O projeto Madeira +e tem por objetivo geral a promoção do empreendedorismo geral e
de base tecnológica. O projeto Madeira +e tem atuação nas áreas do
empreendedorismo pois permite: a promoção do empreendedorismo em ambiente
escolar, a promoção do empreendedorismo geral e temático, o programa de aceleração
e eventos nacionais e internacionais.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-03-0651-FEDER-000070

M1420-03-0651-FEDER-000075

M1420-03-0651-FEDER-000080

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

PONTE EDITORA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS
MADEIRENSES - AJEM

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Instrumentos Financeiros - Capital - Empreendedorismo
qualificado e criativo

Este projeto pressupõe o reforço da dotação do FC&QC, gerido pela IFD, tendo em vista
a disponibilização de IF de capital e quase-capital para a promoção do
empreendedorismo qualificado e criativo na RAM.Os IF serão operados por
intermediários financeiros especializados (BA e CR) que serão selecionados por um
processo aberto e transparente por forma a atingir os objetivos preconizados pelo PO.

529.411,76

FEDER

450.000,00

Ponte Editora

A Ponte Editora, é uma editora de âmbito universitário vocacionada para a publicação e
disseminação de conhecimento técnico e científico em português. Neste âmbito tem
por missão privilegiar os autores oriundos da comunidade dos países de língua
portuguesa, incluindo a Diáspora. Igualmente promove também os autores e a tradução
de obras em língua portuguesa no estrangeiro e vice versa.

135.570,00

FEDER

Clube dos Empreendedores

Com a iniciativa “1, 2, 3... EMPREENDE MADEIRA” pretende-se informar, formar,
promoverboas práticas em formato de workshops que ao longo da operação, entre
Agosto de2017 ao primeiro trimestre de 2019, percorrerá a maioria dos Concelhos da
RAM. Com as 2 edições do PITCH TANK MADEIRA – 2017 e 2018 – pretende-se
potenciar aimplementação de novos projetos e/ou a criação de empresas através da

216.470,59

Nome da Operação | Operation Name

M1420-03-0752-FEDER-000003

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

GASLINK - GAS NATURAL, S.A.

M1420-03-0752-FEDER-000004

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

NEWCO CORPORATE SERVICES, S.A. (ZONA FRANCA
Investimento em expansão empresarial para novos mercados.
DA MADEIRA)

M1420-03-0752-FEDER-000006

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

BUGGYPOWER (PORTUGAL) - GESTÃO E PRODUÇÃO Projeto de internacionalização da biomassa produzida na unidade
DE BIOMASSA, LDA
industrial do Porto Santo

M1420-03-0752-FEDER-000007

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

BIOSINKCO2 TECH, LDA (ZONA FRANCA DA
MADEIRA)

Internacionalizar BiosinkCO2: Licenciamento tecnológico e
comercialização de produtos com microalgas

Internacionalização da Gáslink - Fase I

A GÁSLINK pretende transferir conhecimento técnico para a implementação de
gasodutos virtuais de GNL nas áreas geográficas identificadas, constituindo esta
iniciativa um primeiro vector de internacionalização, suportado pelo amplo
conhecimento da empresa e experiência no âmbito da implementação, optimização e
gestão de gasodutos virtuais de GNL.
Neste sentido, a NEWCO pretende contratar em Espanha os serviços de um consultor
especializado, que detenha um conhecimento profundo do mercado e das necessidades
dos clientes-alvo. Os mercados a apostar serão o mercado espanhol e o mercado sul
americano em particular o Peru e a Colômbia.
Com o projeto em apreço, pretende-se dotar a empresa de todas as ferramentas
necessárias à efetiva comercialização e internacionalização da produção a realizar na já
existente unidade industrial de produção de biocombustíveis e biomassa a partir de
microalgas na ilha do Porto Santo.
O projeto pretende dotar a empresa de todas as ferramentas necessárias à
internacionalização e operacionalização do seu modelo de negócio, baseado no
licenciamento de tecnologia e de produção e comercialização de produtos
biocompostos, tendo como ingrediente as microalgas.
A Summer School com a implementação de um novo projecto de internacionalização,
pretende incrementar a sua presença em diversos países, nomeadamente os países
pertencentes à Comunidade de Países de Língua Portuguesa e outros considerados
importantes. Para isso, irá lançar novos produtos e lançá-los nos países destino, com
acções de prospecção e presença nestes mercados.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/10/01

2022/12/31

Portugal

63.378,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/09/15

2018/12/31

Portugal

FEDER

184.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/26

2019/04/30

Portugal

24.954,98

FEDER

8.484,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2016/11/30

Portugal

539.190,64

FEDER

164.992,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/27

2016/12/31

Portugal

509.001,50

FEDER

173.060,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

440.627,20

FEDER

149.813,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/04

2017/03/04

Portugal

549.020,14

FEDER

186.666,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

M1420-03-0752-FEDER-000009

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

SS - SUMMER SCHOOLS, LDA

Internacionalização da Summer School - projecto de prospecção e
presença nos mercados internacionais, através de novos métodos
de organização nas práticas comerciais com o exterior, com forte
aposta n

M1420-03-0752-FEDER-000010

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

SYMBOLIC DISCOVERIES - LDA

Internacionalização de produtos tradicionais da Madeira com valor Dotar a empresa das ferramentas necessárias à realização da sua estratégia de
acrescentado
internacionalização e valorização dos produtos tradicionais da Madeira.

500.625,00

FEDER

212.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/31

2017/11/24

Portugal

IMPACT TENDENCY UNIPESSOAL LDA

A Impact Tendency, empresa dedicada ao apoio à gestão de recursos humanos às
Inovação organizacional na empresa através da aplicação de um
empresas pretende implementar um projecto de internacionalização, em que irá
novo método organizacional adaptado à prospecção e presença em desenvolver uma nova plataforma digital que facilite a ligação entre profissionais
mercados internacionais
qualificados portugueses que procurem trabalhar no exterior. O desenvolvimento e
promoção internacional da mesma será parte integrante deste projecto.

214.121,26

FEDER

72.801,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/15

2017/05/31

Portugal

85%

Z TRAVEL, UNIPESSOAL LDA

A zTravel actua em mercados online na internet e tem uma rede de plataformas digitais
Consolidação da zTravel nos mercados externos recorrendo ao
para promoção e comercialização de alojamento em hotéis para diversos nichos de
reforço da sua presença na web, permitindo assim um aumento da
mercado.Este projecto visa aumentar o número de idiomas e divisas das plataformas. O
sua notoriedade a nível global, tornando- a mais competitiva e com
objectivo principal será chegar ao máximo possível de viajantes em todo o mundo e
maior pres
acompanhar as tendências da indústria e a oferta da concorrência

93.500,00

FEDER

39.737,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/03

2017/07/07

Portugal

A Sweets and Sugar pretende aumentar a notoriedade externa dos seus produtos, que
contam já com forte presença a nível nacional. Para isso, definiu acções de prospecção
em eventos estratégicos na área alimentar, em alguns países europeus, de forma a
captar novos clientes, nomeadamente distribuidores, que lhe permitam uma maior
presença a nível internacional.

137.172,00

FEDER

46.638,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/14

2017/06/30

Portugal

M1420-03-0752-FEDER-000011

M1420-03-0752-FEDER-000012

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

M1420-03-0752-FEDER-000014

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

SWEETS AND SUGAR - PRODUÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR E SEUS DERIVADOS Internacionalização das PME
S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

M1420-03-0752-FEDER-000017

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO
ARTESANATO DA MADEIRA, I.P.

Promoção do Bordado Madeira e Artesanato Regional

Promover, divulgar e defender os produtos Bordado Madeira e Artesanato Regional com
a realização de acções regionais, nacionais e internacionais, contribuindo, em
simultâneo para a promoção do Destino Madeira e da sua diversidade.

885.295,00

FEDER

752.500,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/04/01

2018/12/31

Portugal

M1420-03-0752-FEDER-000018

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO
ARTESANATO DA MADEIRA, I.P.

Plano Promocional do Vinho Madeira

Promover e divulgar os Vinhos de Qualidade produzidos na RAM, a nível regional,
nacional e internacional, focando a importância destes produtos na economia regional
e o seu contributo como importantes produtos turísticos do Destino Madeira.

786.100,00

FEDER

668.185,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/12

2017/12/31

Portugal

85%

ASSUNTEFICAZ LDA

A plataforma VR Manager Pro foi desenvolvida e tem como objetivo a promoção do
Entrada e consolidação da presença da Assunteficaz nos mercados mercado de arrendamento online de proprietários não profissionais detentores de 1 a 5
internacionais, através do desenvolvimento e aplicação de modelos propriedades. A empresa pretende a angariação de novos clientes nos mercados
empresariais que permitam o reforço da sua competitividade.
externos e para isso tem prevista uma estratégia de internacionalização nos países com
maior número de propriedades para arrendar.

627.078,51

FEDER

212.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2017/07/31

Portugal

A Ok Web Nest pretende aproveitar o potencial de marketing e publicidade através da
criação de portais urbanos que compilam todas as informações úteis sobre cada capital
europeia. Para isso, irá desenvolver uma aplicação direccionada aos smartphones de
forma a garantir uma maior proximidade de comunicação entre as empresas e os seus
clientes.

520.650,00

FEDER

177.021,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/29

2017/08/29

Portugal

M1420-03-0752-FEDER-000020

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

M1420-03-0752-FEDER-000022

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

OK - CONSULTING - COMÉRCIO INTERNACIONAL,
Consolidação da presença da Ok Web Nest no mercado europeu,
CONSULTORIA E SERVIÇOS, LDA (ZONA FRANCA DA desenvolvendo e aplicando novos modelos que melhorem a sua
MADEIRA)
competitividade e potencial de internacionalização.

M1420-03-0752-FEDER-000024

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

ANTURIO CORPORATION - CONSULTADORIA
INFORMÁTICA LDA

Apoio à Internacionalização

Este projecto pretende dinamizar a presença da Anturio em mercados externos, mais
concretamente em Moçambique, através de campanhas de promoção e marketing.

320.381,32

FEDER

108.929,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

85%

ECCO - EFFICIENT CONSULTING CORPORATION,
UNIPESSOAL LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Apoio à promoção das atividades exercidas pela ECCO,
nomeadamente promoção do CINM, do MAR, dos estatutos de
residente não habitual e do Golden Visa português.

Conquistar novos clientes, fidelizar os atuais e promover as atividades da ECCO com
maior eficácia e eficiência, garantindo a sua presença no estrangeiro em mais mercados
e com maior frequência. A informação simples, rapidez de resposta ao cliente, simpatia,
profissionalismo são a chave deste tipo de negócio. A conquista do cliente é difícil, exige
um contacto permanente e muitas vezes pessoal.

29.547,00

FEDER

10.045,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/11

2017/07/27

Portugal

85%

MAD.INTAX - MADEIRA ADVICE FOR
INTERNATIONAL STRUCTURING , LDA (ZONA
FRANCA DA MADEIRA)

Reforço da presença e prospeção em mercados internacionais

Reforçar a presença no mercado nacional e internacional, com acções de marketing e
promoção, bem como capacitar a sua estrutura de ferramentas tecnologicamente
avançadas, reforçando o quadro de recursos humanos qualificados, proporcionando
garantia de um serviço que constitui mais valia no desenvolvimento do negocio do
nosso clientes, bem como no apoio à tomada de decisão.

49.960,00

FEDER

16.986,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/16

2018/01/03

Portugal

518.001,26

FEDER

176.120,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2018/01/11

Portugal

185.978,14

FEDER

79.040,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/20

2018/01/17

Portugal

131.298,12

FEDER

55.801,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/19

2018/07/31

Portugal

108.468,20

FEDER

46.098,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/07/01

Portugal

153.512,84

FEDER

52.194,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/30

2018/06/29

Portugal

622.000,00

FEDER

211.480,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2018/08/23

Portugal

Face à estratégia de aquisição de equipamento e montagem do produto descrita ao
Flitchio -protótipo de pleno funcionamento do controlador de jogo longo deste formulário, pretende a entidade promotora apostar no mercado
internacional, em particular nos países de aquisição, produção e montagem do produto.

632.177,50

FEDER

214.940,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2018/07/31

Portugal

Este projeto pressupõe o reforço da dotação do FC&QC, gerido pela IFD, tendo em vista
a disponibilização de IF de capital e quase-capital para a promoção da qualificação e
inovação das PME na RAM.Os IF serão operados por intermediários financeiros
especializados (CR, OCRv) que serão selecionados por um processo aberto e
transparente por forma a atingir os objetivos preconizados pelo PO.

470.588,23

FEDER

400.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2022/12/31

Portugal

M1420-03-0752-FEDER-000026

M1420-03-0752-FEDER-000028

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

M1420-03-0752-FEDER-000029

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

WHITEROOM, UNIPESSOAL LDA

WhiteRoom - InternacionalizArte

M1420-03-0752-FEDER-000030

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

ESBOÇO - DECORAÇÕES LDA

Maison e Objet PARIS

A WhiteRoom pretende, com a execução do presente projeto de investimento,
promover artistas e obras portuguesas nos mercados internacionais da França,
Espanha, Reino Unido e Mónaco com o objetivo de aumentar o seu valor e
reconhecimento nesses mercados. Para isso irá realizar um conjunto de ações
promocionais e de prospeção e canalizar esforços com o intuito de internacionalizar os
seus produtos.
.A empresa pretende apresentar os seus novos produtos na feira de Paris em Setembro
de 2016, e desta forma estar perto dos seus actuais e futuros clientes.

M1420-03-0752-FEDER-000031

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

PRESS POWER, UNIPESSOAL LDA

Projeto internacionalização - desenvolvimento aplicação móvel e
software para clipping e transcrição

O projeto pretende iniciar a Press Power no seu processo de internacionalização criando
uma aplicação móvel de apresentação e comercialização dos seus serviços, assim como
uma adequação do seu site para o e-comerce, uma campanha de marketing digital, tal
como uma atualização o seu hardware e software tornando-nos assim possível a
comercialização internacional dos referidos serviços

M1420-03-0752-FEDER-000033

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

BORDAL - BORDADOS DA MADEIRA LDA

Novos Mercados

Captação de novos mercados como o mercado Árabe e Africano

M1420-03-0752-FEDER-000036

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

WOWSYSTEMS - INFORMÁTICA LDA

M1420-03-0752-FEDER-000037

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

PERIPHERAL - LDA

M1420-03-0752-FEDER-000038

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

INSPIRE REASON - UNIPESSOAL LDA

M1420-03-0752-FEDER-000048

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

O projeto assenta na promoção internacional da marca Wow!Systems e da sua oferta
de serviços e recursos humanos especializados na área das TICs, através da valorização
Wow Near ? Oferta de serviços especializados na área das TICs via
dos canais de nearshoring e offshoring, correspondendo assim a uma tendência e
canais de nearshoring e offshoring
procura globais, aumentando igualmente a visibilidade da Madeira e Portugal como
destinos tecnológicos de excelência.
Internacionalização de soluções OTT incluindo realidade aumentada para Turismo em
Peripheral Front Go Global 2017
contexto urbano, sobre dispositivos móveis, para clientes WTOs. OTs e Smart Cities.
Internacionalização de serviços de Big Data.

Instrumentos Financeiros - Capital - Internacionalização das PME
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

157.488,24

FEDER

80.319,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/24

2016/01/08

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-03-0853-FEDER-000001

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

PIRÂMIDODISSEIA - RESTAURAÇÃO LDA

Criação de restaurante tradicional com inovação de
produto/serviço e processo

Pretende-se com a realização do presente projeto a criação de uma unidade de
restauração que venha a contribuir para a criação de um marco de referência na
restauração madeirense, no que respeita à conjugação da tradição e inovação.
Intrínseco a este objetivo está patente a inovação em termos de processo, de serviço e
produto, aliando técnicas de marketing sofisticadas a par da utilização das TIC

M1420-03-0853-FEDER-000002

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

MOON PALACE, UNIPESSOAL LDA

Abertura de um novo espaço de restauração associado a um novo
produto/serviço de gastronomia e cultura

.

449.519,48

FEDER

229.254,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/15

2017/07/03

Portugal

NINI - DESIGN CENTER LDA

Criação de um Design Center no Funchal

Como referido anteriormente, o presente projeto propõe-se a criar um Design Center
integrando o conceito artístico e cultural com zonas de restauração e cafetaria.O
projeto será implementado na fortaleza da nossa senhora da conceicao do ilheu, local
com uma vista esplendorosa sobre toda a baía do Funchal, permitindo aos clientes
usufruir de uma panorâmica única em toda a Madeira.

426.250,87

FEDER

217.387,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/22

2016/11/11

Portugal

ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA

A aposta nas altas tecnologias e no capital humano, tem como objetivo produzir
soluções completas e user-friendly que respondam às necessidades dos clientes e
promovam a inovação e o crescimento interno e externo enquanto
Projecto de expansão de actividade e criação de uma nova unidade
empresa.Resumindo, este projecto vai permitir que a estrutura organizacional se niveel
com o grande sofisticação e inovação dos produtos/soluções que a empresa já
apresenta,

2.224.368,08

FEDER

1.216.277,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/23

2017/07/15

Portugal

58.875,00

FEDER

30.026,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/27

2017/02/28

Portugal

4.280.768,56

FEDER

1.275.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/20

2016/09/20

Portugal

2015/08/20

2016/07/04

Portugal

2015/08/20

2016/07/04

Portugal

M1420-03-0853-FEDER-000004

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000006

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

TRAIL4FUN, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Abertura de um empresa de animação turística, com enfoque na
comercialização de excursões em quadriciclos.

M1420-03-0853-FEDER-000007

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

J. CARDOSO, S.A.

Projeto de aumento de competividade, flexibilidade e capacidade
de resposta ao mercado global

M1420-03-0853-FEDER-000008

Programa Operacional Regional da Madeira

85%

QUATROVISTAS S.A.

Serviços online ao cliente - Baia

Implementação de uma plataforma de marketing direto e de reservas e vendas online.

95.767,11

FEDER

48.841,23

M1420-03-0853-FEDER-000009

Programa Operacional Regional da Madeira

85%

HIPÓLITO FRANCO & ANTÓNIO NÓBREGA S.A.

Serviços online ao cliente - Baia

Implementação de uma plataforma de marketing direto e de reservas e vendas online.

80.884,08

FEDER

41.250,88

M1420-03-0853-FEDER-000010

Programa Operacional Regional da Madeira

85%

NÓBREGA & HIPÓLITO S.A.

Serviços online ao cliente Oásis

Implementação de uma plataforma de marketing direto e de reservas e vendas online.

80.018,29

FEDER

40.809,32

INSULARPHARMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICO-FARMACÊUTICOS DA MADEIRA LDA

Criação de um sistema integrado de gestão empresarial

Garantir as melhores condições técnicas e de segurança na entrega dos produtos e
monitorização on-line via GPS da distribuição;b) Criar um sistema integrado de gestão
empresarial (Enterprise Resource Palnning) com controlo em real-time dos stocks e
emissão remota das encomendas.c) Criar uma plataforma de comércio eletrónico para
os clientes alvo (institucionais e grande público) com possibili

50.845,60

FEDER

21.609,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/05

2017/08/04

Portugal

ILÍDIO & QUIRINO FIGUEIRA, S.A.

Pretende-se reforçar a competitividade desta empresa, no âmbito da prestação dos
seus serviços, actuando por via do incremento das condições de armazenamento e
Adopção de significativamente melhorados processos ou métodos
preparação, bem como da eficiencia ao nível dos consumos energéticos e da gestão da
de fabrico
informação, ao nível das tecnologias de informação e comunicação, por forma a que o
efeito integrado destas componentes, possa trazer valor acrescentado.

147.839,64

FEDER

75.398,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/07

2017/08/06

Portugal

272.884,91

FEDER

115.976,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/10

2016/10/30

Portugal

M1420-03-0853-FEDER-000005

M1420-03-0853-FEDER-000011

M1420-03-0853-FEDER-000012

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas
3-Reforçar a competitividade das
empresas
3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

85%

85%

a Trail4fun pretende prestar serviços que passam pela comercialização de excursões em
quadriciclos 4x4 onde o cliente conduz com toda a segurança de uma roll caje, sempre
acompanhados de um monitor/instrutor divulgando a beleza natural da ilha da madeira
de dificil acesso.
O projeto engloba todo o investimento necessário ao seu reposicionamento competitivo
no mercado da hotelaria, no sentido da sua sustentabilidade futura, assegurando os
melhores padrões de qualidade. Reconhecimento esse que foi dado como garantia para
os novos contratos com operadores de renome que apostaram nesta unidade como
estratégia de desenvolvimento para o futuro.

M1420-03-0853-FEDER-000013

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

FLOR DO VALE - PASTELARIA E PADARIA DA RIBEIRA
Criação de uma nova unidade de pastelaria e panificação
BRAVA, LDA

Pretende-se actuar no plano local, com a criação desta nova valência, para residentes e
turistas e emigrantes, contribuindo para a qualificação do território e destino Madeira,
aliando equipamento eficiente e adequado a uma equipa formada e dotada das
competências certas, com vista a criar um serviço de qualidade, capaz de penetrar em
um sector competitivo mas que valoriza a inovação e a qualidad

M1420-03-0853-FEDER-000014

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

CLIP DA MEMÓRIA LDA

Petisqueira Chique

Visto ser uma aposta na área do turismo o impacto será importante em sectores como
o emprego, a formação e o turismo. É ainda uma mais valia para a região no sentido da
diversificação da oferta.

87.937,75

FEDER

44.848,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/10

2016/08/10

Portugal

OPAN FORUM

A MAFRECAL irá adoptar neste ponto de venda a marca OPAN.Pretende-se por outro
lado, ao nível da pastelaria, proporcionar ao cliente um serviço de decoração de bolos
grandes, na hora, de forma a incutir a possibilidade de personalização, a gosto do
cliente, dos bolos decorados.A loja a instalar procurará ainda fomentar um serviço de
pequenos almoços, servindo as unidades de alojamento existente

162.480,00

FEDER

82.864,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/17

2016/09/30

Portugal

M1420-03-0853-FEDER-000015

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

MAFRECAL LDA

M1420-03-0853-FEDER-000018

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

OCTÁVIO RÚBEN - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA Aquisição de equipamentos produtivos e de informática

Em resumo iremos com este investimento alargar a capacidade de prestação de
serviços de manutenção e conservação, bem como melhorar a capacidade técnica da
empresa.

93.933,25

FEDER

39.921,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

M1420-03-0853-FEDER-000020

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

NUTRIMADEIRA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA
MADEIRA LDA

Criação de um novo estabelecimento

Este projeto é apresentado para obter ajuda no financiamento do investimento que a
empresa pretende realizar no valor de 308.223,03€, através do sistema de incentivos
VALORIZAR 2020, destinado à valorização e qualificação Empresarial da RAM.

251.257,60

FEDER

106.784,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/04

2017/08/31

Portugal

M1420-03-0853-FEDER-000021

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

CENTRO DO CORAÇÃO, LIMITADA

Remodelação das instalações e aquisição de equipamentos

Em resumo, pretende se ampliar as instalações e remodelar, por forma a melhorar o
conforto e qualidade das instalações, bem como ampliar a capacidade de prestação de
serviços com a aquisição deste equipamento portátil.

45.017,14

FEDER

19.132,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/10/19

Portugal

112.249,78

FEDER

47.706,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/25

2016/12/31

Portugal

45.752,47

FEDER

19.444,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/12

2016/10/31

Portugal

107.982,86

FEDER

55.071,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2016/02/29

Portugal

2.707.150,96

FEDER

1.150.539,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/21

2017/10/20

Portugal

RHEA - DIVE - ACTIVIDADES MARÍTIMO TURÍSTICAS, Criação de um novo estabelecimento direcionado ao turismo
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
naútico

A RHEA DIVE pretende diversificar e aumentar a capacidade de oferta através da
implementação de novos serviços promovidos pela aquisição de equipamentos técnicos
específicos, acompanhado do aumento do mercado-alvo com a abertura de uma
localização adicional a instalar em unidade hoteleira, em simultâneo com o incremento
do turismo de Inverno de clientes do norte da Europa.

102.452,76

FEDER

52.250,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

559.784,29

FEDER

237.908,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/23

2017/11/30

Portugal

126.379,85

FEDER

64.453,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/02

2016/12/02

Portugal

336.164,97

FEDER

142.870,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/15

2016/11/30

Portugal

1.624.262,08

FEDER

828.373,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/09

2016/12/15

Portugal

137.075,86

FEDER

69.908,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/12

2017/12/11

Portugal

Aquisição de equipamentos com tecnologia de ponta.

293.070,28

FEDER

124.554,87

2017/12/13

Portugal

150.490,44

FEDER

63.958,44

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/14

Aquisição de equipamentos com tecnologia de ponta.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/12/14

2017/12/13

Portugal

Criação de um estabelecimento novo para produção de petiscos
para cães

A Milk Dynamics (MD) irá produzir queijo que será transformado num produto premium
para a alimentação de cães. Será a primeira empresa do sector a fazê-lo em Portugal e
uma das primeiras a nível mundial uma vez que a alimentação animal é geralmente
produzida com restos de produtos destinados à alimentação humana. A produção será
destinada a um sector transversal - Pet Food.

563.776,60

FEDER

239.605,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/11

2016/12/31

Portugal

Criação de Call Center de apoio remoto a aplicações e
equipamentos informáticos

Pretende-se com a realização deste projeto a criação de condições técnicas que venham
permitir a prática de um novo serviço constituindo um marco de referência na
resolução dos mais diversos problemas a nível de utilização da informática. Intrínseco a
este objetivo está patente a inovação em termos de processo, de serviço e produto,
aliando técnicas de marketing sofisticadas com as TICE

155.404,00

FEDER

66.046,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-03-0853-FEDER-000022

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

JOSÉ LUÍS PITA MENDES LDA

Aquisição de equipamento produtivo - diferenciação do produto e
diversificação atividade

M1420-03-0853-FEDER-000025

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

MEDINSULAR - AJUDAS TÉCNICAS E PRODUTOS
ORTOPÉDICOS, LDA

Laboratório de fabrico de dispositivos médicos por medida.

M1420-03-0853-FEDER-000028

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

LUCULLUMAR - SOCIEDADE HOTELEIRA E TURISMO Reforçar a Competividade, a Diferenciação e a Qualidade da
S.A.
Empresa

M1420-03-0853-FEDER-000029

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

M.& J.PESTANA-SOCIEDADE DE TURISMO DA
MADEIRA S.A.

M1420-03-0853-FEDER-000031

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

Construção do Hotel Praça do Mar

Com o projeto, a empresa tornar-se-á apta a produzir e distribuir produtos de valor
crescente e, desta forma, captar parte do valor acrescentado gerado ao longo da cadeia
de fornecimento. A sofisticação do seu processo produtivo e a diferenciação do seu
produto permitir-lhe-á posicionar a num nível mais avançado da cadeia de valor global,
a jusante, mais próxima do cliente final.
Criação de um laboratório de fabrico de dispositivos médicos (próteses e ortóteses) por
medida, no Funchal.
A Lucullumar-Sociedade Hoteleira e Turismo, S. A., PME Líder, pretende aumentar a
competitividade e sustentabilidade através de uma diferenciação e inovação da
qualidade e qualificação de produtos e serviços, rentabilização de processos e
organizações e inovação no sector social e ambiental.
O projeto consiste na criação de uma unidade hoteleira, destinada a um segmento de
mercado em especial: cliente jovem, altamente interessado na vida social fora do hotel
(desta forma promovendo fortemente a economia local), um cliente movido pelos
formatos virtuais de comunicação e assim diferente do mercado tradicional de hotelaria
da R.A.M.

M1420-03-0853-FEDER-000034

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

MÁXIMA DINÂMICA - REPARAÇÕES E
CONSTRUÇÕES, LDA

Criação de um novo estabelecimento, com introdução de novos
processos e produtos na empresa

A Máxima Dinâmica, com a implementação deste novo projecto, quer criar um novo
estabelecimento, aberto ao público, com o objectivo de alargar a sua actividade actual.
Assim, será criada uma serralharia, que irá ter capacidade de produção de novos
produtos, acompanhada por técnicas de produção inovadoras para a empresa. Irá assim
crescer, mantendo sempre o nível de excelência que já a caracteriza.

M1420-03-0853-FEDER-000035

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

LDFP - UNIPESSOAL LDA

Petiscaria 'Mercado das Tapas'

Proporcionar uma experiência de excelência de restauração a todos os que nos visitam.

M1420-03-0853-FEDER-000036

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

FARMÁCIA DO CHAFARIZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA

VALORIZA2020 - FARMÁCIA DO CHAFARIZ 2015

M1420-03-0853-FEDER-000037

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

GREGÓRIO TELO DE MENEZES LDA

Ampliação e Remodelação do Madeira Panorâmico Hotel

M1420-03-0853-FEDER-000039

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

REFUGIO ATLANTICO EXPLORAÇÃO HOTELEIRA E
TURISTICA S.A.

Inovação de processos e organizacional de unidade hoteleira
através da implementação de novas soluções técnicas e
tecnológicas

M1420-03-0853-FEDER-000041

Programa Operacional Regional da Madeira

85%

MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, SOCIEDADE LDA

M1420-03-0853-FEDER-000043

Programa Operacional Regional da Madeira

85%

REAL VISION, LDA

M1420-03-0853-FEDER-000045

M1420-03-0853-FEDER-000046

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas
3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

85%

MILK DYNAMICS, LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

GOCLICK, LDA

Reorganização e aquisição de máquinas e equipamentos para
melhorar a produtividade e competitividade da empresa.
Dinamização e modernização dos métodos organizacionais e
adequação do espaço físico

O projeto visa adquirir diversos equipamentos robotizados e de alta tecnologia que
funcionem mais rapidamente e sejam mais rentáveis em termos de utilização de
recursos energéticos e de tempo, envolvendo também a responsabilização e o
compromisso dos funcionários, visando maior qualidade dos serviços e maiores ganhos
de competetividade.
Aproveitamento do espaço existente para dotar o hotel de uma infraestrutura moderna
e ambientalmente mais consciente.
Em resumo, o projecto refere-se a aquisição de equipamento de forma a criar uma
inovação de processo bem como organizacional, capaz de manter a unidade em linha
com os requisitos técnicos e tecnológicos, maximizar a eficiência de utilização das
facilidades oferecidas aos seus clientes, e potencial ganhos de eficiência e de
produtividade, à arquitectura organizacional
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3-Reforçar a competitividade das
empresas
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empresas
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85%

85%

85%

85%
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85%

85%

85%

85%

85%

85%
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Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Investimentos em Equipamento para recolha de residuos sólidos

Dotar a empresa de equipamentos que permitam melhorar a capacidade competitiva e
consolidar o seu crescimento económico

329.000,00

FEDER

139.825,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Capacitação de novos serviços e consolidação da competitividade
com forte orientação para o Turismo

O promotor consolida esforços na capacitação de novos serviços, dotando a empresa da
disponibilização de serviços de catering para eventos temáticos, bem como no reforço
das competências atuais no setor de atuação.Em concordância com os objetivos
estratégicos regionais, a empresa manterá a sua orientação para o cliente que visita a
região colaborando nos esforços da região no domínio do Turismo

102.133,62

FEDER

52.088,14

Projeto de aumento de capacidade e melhoria de processos

Pretende-se com a realização deste projeto a criação de condições produtivas que
venham permitir um acréscimo de capacidade e melhoria dos fluxos internos de
produção, a par da implementação de novas estratégias de marketing e implementação
de sistemas de controlo da qualidade. Não sendo o pilar de sustentação deste projeto, a
inovação produtiva será um dos ingredientes presentes e que com maior

256.269,49

FEDER

Aquisição de equipamentos avançados em níveis de tecnologia
para a Live Music

A empresa detém marca própria e será registada em Portugal. Trata-se da Rúben Aguiar
Live Music e já é conhecida no mercado regional, uma vez que o promotor do projeto
Rúben Aguiar já trabalhou em tempos anteriores com a conhecida e estimada banda
madeirense os Galáxia, muito requisitados para os arraiais e outros eventos
madeirenses que decorrem por toda a ilha no verão.

133.207,69

Modernização da estalagem do Mar

A empresa encontra-se numa posição de perda de contrato com o principal operador,
que lhe garante o mínimo de 80% de ocupação entre abril e outubro, devido ao
envelhecimento dos quartos.Com o projeto de investimentos definido a empresa prevê
melhorar significativamente a relação preço/qualidade e implementar equipamentos e
metodologias que promovam a eficiência e rentabilidade do hotel.

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/30

2016/08/18

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/31

2017/08/01

Portugal

108.914,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/18

2017/06/30

Portugal

FEDER

56.613,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/22

Portugal

491.066,39

FEDER

250.443,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2017/12/31

Portugal

Inovação de processo e reforço da competitividade

Pretende-se com a realização deste projeto a criação de condições produtivas que
venham permitir um acréscimo de capacidade e melhoria dos fluxos internos de
produção, a par da implementação de novas estratégias de marketing. O pilar de
sustentação deste projeto assenta na inovação produtiva, nomeadamente na inovação
de processo, que será a vertente mais expressiva e que com maior detalhe se refe

143.827,00

FEDER

61.126,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/10

2016/12/31

Portugal

Criação de novo estabelecimento destinado a acréscimo de
capacidade produtiva e inovação.

Pretende-se com a realização deste projeto a criação de condições produtivas que
venham permitir um acréscimo de capacidade e a criação de fluxos internos de
produção eficientes, a par da diversificação sustentada na prestação de serviços
adicionais que atualmente não fazem parte do seu portfólio. O pilar de sustentação
deste projeto assenta na criação de um novo estabelecimento, a par do aumento

270.854,60

FEDER

115.113,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/15

2016/06/30

Portugal

BRAVAPLAN - PLANEAMENTO E ENGENHARIA CIVIL Alteração e melhorias dos métodos organizacionais e reforço das
LDA
capacidades de gestão da empresa

Em qualquer região insular e principalmente na nossa, o mercado da construção
desempenha um papel importante no seu desenvolvimento económico e social.
Paralelamente à procura por empresas regionais especializadas para a elaboração de
projetos e fiscalização de obras em diversas áreas, a atração de investimento
estrangeiro para a região, procurando novas soluções, é um dos objetivos estratégicos.

67.846,18

FEDER

28.834,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2017/12/01

Portugal

LUZ, VERA & JOSÉ - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, UNIPESSOAL, LDA

Investimento na requalificação operacional da unidade e em nova
àrea de negócio so sector turístico

A empresa Luz, Vera e José, Lda, desenvolve a sua actividade na unidade Hotel do
Campo, sendo que se apresenta com a marca Hotel do Campo aos seus stakeholders.
Esta marca encontra-se registada em Portugal, sendo a sua imagem de marca, sempre
acompanhada pela deslumbrante vista que se aprecia do alto do promontório onde se
situa a unidade hoteleira. Trata-se de uma imagem de marca que já é conhec

91.799,70

FEDER

46.817,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/03

2016/12/31

Portugal

ATLAS PNEUS LDA

Aquisição de equipamento

Este projecto tem a particularidade de introduzir uma máquina de verificar o
alinhamento direcção da viatura está de acordo com o determinado pelos fabricantes,
sem necessidade de ir ao elevador, sendo a mesma portátil, podendo inclusive prestar
os serviços no exterior, sendo a única na Região Autónoma da Madeira.

116.911,60

FEDER

49.687,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/15

2016/12/31

Portugal

INDUTORA ENERGIA, UNIPESSOAL, LDA.

Esta empresa localiza-se numa cadeira de valor eminentemente industrial na sua
primeira fase, e que sucessivamente se vai transformando em serviços à medida que se
Modernização dos sistemas de informação e inovação de processos
evolui na mesma, sendo que tem na sua origem o fornecimento de materias primas e
de produção e refresh de imagem
tecnologia de base, bem como os recursos humanos tecnicamente qualificados,
passado por uma fase eminentemente industrial dedicada à produção e concepção

499.195,32

FEDER

212.158,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/14

2017/12/31

Portugal

270.062,29

FEDER

114.776,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/15

2016/06/30

Portugal

96.245,00

FEDER

40.904,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2017/12/29

Portugal

Investimento em plataforma tecnologica de gestão farmaceutica

O projecto retratado pelo investimento ora apresentado, tem um carácter de novidade,
sendo que é novo para a empresa, representado um passo de gigante na forma como se
gerem os recursos da mesma, traduzindo o seu efeito, numa evolução de processos,
mas também uma inovação organizacional das práticas de negócio da empresa, na
disposição física do local de trabalho, das competências da sua equipa e

223.500,00

FEDER

94.987,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/23

2016/12/31

Portugal

69.750,00

FEDER

29.643,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/24

2016/11/18

Portugal

202.190,00

FEDER

103.116,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2017/12/31

Portugal

194.725,00

FEDER

82.758,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/29

2017/08/31

Portugal

228.614,84

FEDER

97.161,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/29

2017/10/31

Portugal

Alteração do processo de navegação

Existe de facto uma mudança de paradigma na forma como a entidade promotora vai
passar a oferecer os seus serviços, e que serão gerados a partir de recursos próprios,
adquiridos no âmbito deste investimento, ora a ser realizado. Com efeito, a entidade já
há algum tempo, que não procedia a investimento em recursos próprios, optando pelos
outsorcings, o que limitava o desenvolvimento de competência

311.279,79

FEDER

132.293,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/04

2017/04/26

Portugal

Fábrica de materiais plásticos

Criação/desenvolvimento de uma unidade fabril e de uma plataforma comercial, ambas
de raiz, especialmente direcionadas para a fabricação e comercialização de filmes
plásticos, quer seja pela venda direta de filmes plásticos, quer seja pela transformação
em sacos plásticos, de aplicação transversal à industria, comércio, serviços e
habitacional.INOVAÇÃO Nova forma de produção dos filmes pl

4.804.362,34

FEDER

850.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2017/08/31

Portugal

Pretende-se com a realização deste projeto a criação de um estabelecimento dotado
com as condições que venham permitir a sua notoriedade, alinhada com padrões de
qualidade e diversidade gastronómica, a par da implementação de novas estratégias de
marketing e de sistemas de controlo da qualidade alimentar. Não sendo o pilar de
sustentação deste projeto, a inovação produtiva será um dos ingrediente

865.543,72

FEDER

441.427,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/20

2017/12/31

Portugal

227.054,13

FEDER

96.498,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/18

2018/05/17

Portugal

Reestruturação dos fundamentos afectos aos processos de
comercialização

A actividade da empresa promotora caracteriza-se por envolver duas vertentes distintas
mas concomitantes, sendo que a actividade relevante para efeitos do investimento a
concretizar no âmbito desta candidatura, é contemplada na CAE 47250 - COMÉRCIO A
RETALHO DE BEBIDAS, EM ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS, e traduz-se numa
intervenção em um local específico da prática desta actividade, denomidada,

266.004,39

FEDER

90.441,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/30

2017/12/31

Portugal

remodelação-renovação estruturante da unidade hoteleira
?Apartamentos Turísticos Paraíso?

Com este projeto a empresa pretende proceder a uma remodelação/renovação
estruturante da unidade hoteleira “Apartamentos Turísticos Paraíso”, por forma atribuirlhe, um melhor e mais amplo redimensionamento, uma maior funcionalidade interna e
externa e, uma imagem esteticamente moderna e atraente, com objetivo de consolidar
o crescimento económico

676.330,78

FEDER

344.928,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/02

2017/04/30

Portugal

MWR - MADEIRA WASTE RECYCLING, LDA

RAMREST UNIPESSOAL, LDA

PADARIA MARIAZINHA DO TRANSVAL, LDA

RÚBEN AGUIAR, UNIPESSOAL LDA

MARCOS MARQUES ROSA LDA

ILHOFISCO II - CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA

N.G.C. - TÉCNICA LDA

Nome da Operação | Operation Name

M1420-03-0853-FEDER-000071

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

PALADARES FELIZES - LDA

Criação de dois estabelecimentos comerciais

M1420-03-0853-FEDER-000072

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

VETCONSULTING - CLÍNICA VETERINÁRIA,
UNIPESSOAL LDA

Melhorias dos meios de diagnóstico e diversificação de serviços

M1420-03-0853-FEDER-000074

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

FARMÁCIA DO CARMO, S.A.

.Pretende-se com a realização deste projeto a criação de condições que venham
permitir ampliar e diversificar a oferta de produtos de grande consumo destinados à
satisfação das necessidades diárias, no que constitui um modelo de criação de fatores
de proximidade e de aproximação da produção regional aos consumidores,
aproveitando uma localização privilegiada.
O projecto baseia-se na diversificação e na oferta de novos serviços, cuja evolução
tecnológica dos equipamentos da especialidade, permitirão no futuro a clínica evoluir
em tudo o que se relaciona com os meios de diagnóstico e tratamento dos animais
domésticos, assente em processos modernizados.

M1420-03-0853-FEDER-000076

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

NUNO FILIPE GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Aquisição de Fresadora

Aquisição de Fresadora que com estenovo equipamento beneficia os processos de
produção de restaurações estéticas e permite uma grande seleção de materiais
disponíveis no mercado, proporcionando aos técnicos em prótese dental maior
liberdade na execução dos tratamentos. A fresadora possui processamento com água e
a seco e uma ampla gama de indicações.

M1420-03-0853-FEDER-000080

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

MOTIVO D'AGRADO LDA

Ampliação/reestruturação da zona de cozinha e desenvolvimento
do Totem Digital que irá permitir uma nova metodologia de
distribuição dos produtos através do e-commerce

Com o presente projeto pretende-se inovar o menu do estabelecimento e desenvolver
um totem digital.

M1420-03-0853-FEDER-000081

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

BITRANS-AGENCIA DE TRANSITARIOS (MADEIRA)
LDA

GIT - Gestão Integrada de Trânsitos

M1420-03-0853-FEDER-000082

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA LDA

Dinamização da produção de novos bens para a empresa, e
consequente adopção de novos processos e métodos de fabrico e
implementação de novos métodos organizacionais.

M1420-03-0853-FEDER-000084

M1420-03-0853-FEDER-000085

M1420-03-0853-FEDER-000087

M1420-03-0853-FEDER-000089

M1420-03-0853-FEDER-000090

M1420-03-0853-FEDER-000091

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

85%

TRANSINSULAR (MADEIRA) - TRANSPORTES
MARÍTIMOS INSULARES,LDA

PLÁSTICOS NC MADEIRA II, LDA

O projeto consiste na aquisição de uma solução informática (software) específica de
gestão integrada de processos de trânsitos, designado NaviTrans, e portal Web, com
base no ERP Microsoft Dynamics NAV, que permitirá o controlo efetivo de
procedimentos e uma maior operacionalidade do sistema com a reorganização dos
processos.
A Ilhopan pretende introduzir novos produtos no mercado e, paralelamente modernizar
os processos de fabrico e as capacidades de controle e gestão, de forma a tornar-se
numa empresa mais eficiente, maximizando os recursos disponíveis e consolidando o
seu posicionamento ao longo da cadeia de valor.

85%

SÓLIDO FAMOSO - LDA

Criação de estabelecimento na área da restauração e bebidas

85%

I.P.R.O. - INSTITUTO DE PREVENÇÃO E
REABILITAÇÃO ORAL LDA

Introdução de tecnologia de ponta, com maior eficiência produtiva,
organizacional, energética, melhoria significativa nos processos
Aquisição de equipamentos com tecnologia de ponta.
constituindo uma novidade/inovação na empresa e no mercado
regional

85%

85%

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MADEIRA WINE COMPANY S.A.

FÁTIMA & LUÍS NÓBREGA, LDA

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

275

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-03-0853-FEDER-000092

M1420-03-0853-FEDER-000093

M1420-03-0853-FEDER-000094

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Criação de um novo estabelecimento para a comercialização de
produtos farmacêuticos

Com este projecto irá ser reforçada a componente tecnológica, pois o focus deste
projecto será na optimização dos processos, com a mudança de instalações e criação de
uma nova infra estrutura, criada de raíz a partir de uma infra estrutura ja existente, mas
que irá ser profundamente intervencionada, por forma a se poder implementar uma
estrutura de gestão do conhecimento capaz de controlar todas

1.068.499,79

FEDER

454.112,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

MENDES GOMES & COMPANHIA, LDA

Renovação de unidade comercial existente com a vertente de
inovação dos processos e serviços

O projecto justifica-se por se assistir a uma alteração fundamental do processo de
prestação de serviços, trazendo inovação de processos à organização, nomeadamente a
introdução de novas metodologias de gestão, com é o caso do Volvo Personal Service da
Recepção Activa que irão revolucionar a forma com se vendem carros e como se
recebem e se tratam os clientes no pós venda. A introdução do PST, Pe

262.677,33

FEDER

111.637,87

IRMÃOS CALDEIRA LDA

Abertura de um estabelecimento, numa nova área de actividade
que complementa a actual, adoptando novos produtos e serviços
que irão reforçar a capacidade competitiva da empresa.

A empresa pretende criar um novo estabelecimento, aberto ao público, dedicado à
indústria vidreira. Esta actividade complementa a existente e irá permitir-lhe uma maior
capacidade de agregação na sua cadeia de valor e o consequente reforço da sua
capacidade competitiva.

253.818,66

FEDER

Abertura de um novo estabelecimento farmacêutico.

O projeto contempla a abertura da farmácia com a introdução de novos serviços e
produtos. Para tornar os nossos serviços mais fáceis e significativamente melhores,
serão adquiridos novas máquinas e equipamentos, novos sistemas técnicos,
informáticos e de comunicações como software e hardware de fácil uso e melhores
características funcionais. Os equipamentos e sistemas a adquirir apresentam algum

244.659,13

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FARMADEIRA-FARMACEUTICOS DA MADEIRA LDA

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/09

2017/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/17

2018/06/16

Portugal

107.872,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/27

2017/12/31

Portugal

FEDER

103.980,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2017/01/01

Portugal

49.738,01

FEDER

25.366,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/05

2018/03/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000098

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

LUÍSA FREITAS & MIRANDA, LDA

Abertura de um restaurante

Criação de um restaurante e serviços de catering, bem como a realização de workshops
e formações na àrea da gastronomia, destinadas ao publico em geral, mas com um
enfoque especial no turista que visita a região, de forma a divulgar a nossa gastronomia
e tradições.

M1420-03-0853-FEDER-000099

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

ARGO MADEIRA - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Construção de Novo Armazém, melhorando a logística e com
reestruturação de processos de vendas e de recursos humanos

Dado ao crescimento, tem com este projeto investir em novas instalações pois o espaço
onde estão agora a laborar já tem alguns constrangimentos.

530.709,27

FEDER

225.551,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/06

2017/03/31

Portugal

Melhoramento ao nivel das instalções e ao nivel tecnologico

Este projecto, representa um passo de gigante na forma como se gerem os recursos da
empresa, traduzindo o seu efeito, numa evolução de processos, mas também uma
inovação organizacional das práticas de negócio da empresa, na disposição física do
local de trabalho, das competências da sua equipa e das relações externas da farmácia
com os seus stakeholders, tal será o efeito deste projecto, e que ob

151.233,19

FEDER

64.274,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/07

2017/07/07

Portugal

Criação restaurante de comida coreana situado na zona velha da
cidade.

Com o presente apresenta-se numa perspetiva da diversificação da oferta do turismo
madeirense, tornando-o mais internacionalizado e global, assente na oferta de uma
gastronomia reconhecida internacionalmente como saudável, mas que irá utilizar
igualmente produtos frescos madeirenses para além dos produtos tradicionais sulcoreanos.

119.156,10

FEDER

60.769,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/07

2017/12/31

Portugal

POSITIVO E PACÍFICO - LDA

Renovação-remodelação estrutural duma unidade hoteleira

Com este projeto a empresa pretende proceder a uma remodelação/renovação
estruturante da unidade hoteleira , por forma atribuir-lhe, um melhor e mais amplo
redimensionamento, uma maior funcionalidade interna e externa e, uma imagem
esteticamente moderna e atraente, com objetivo de consolidar o crescimento
económico.

1.029.320,06

FEDER

524.953,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/07

2017/12/31

Portugal

MIGUEL, ROBERTO & TIMÓTEO - SAÚDE E BEM
ESTAR, LDA

A empresa pretende com abrir um novo estabelecimento, dedicado à prática de
Criação de um novo estabelecimento para a prática de actividades
actividades desportivas. Estará dividido em duas zonas distintas - ginásio tradicional e
desportivas, apostando em novos e inovadores serviços que irão
zona de treino personalizado e pilates, de forma a satisfazer as necessidades dos
contribuir para a consolidação da capacidade competitiva da
diferentes públicos-alvo. Será dado principal destaque ao desenvolvimento científico
empresa.
dos profissionais que irão acompanhar os clientes.

267.532,07

FEDER

113.701,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/09

2017/06/30

Portugal

207.538,61

FEDER

105.844,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/26

2017/12/31

Portugal

145.894,12

FEDER

74.406,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

219.596,68

FEDER

111.994,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/27

2017/12/31

Portugal

Reforço de competitividade do Hotel Calheta Beach

O plano de investimento proposto procura garantir a qualidade da oferta de alojamento
e racionalização da sua exploração do hotel bem como assegura as condões para a
introdução de modificações do ponto de vista organizacional, nomeadamente:
alterações relacionadas com o produto, marca comercial e modelo de comercialização.
Alterações que visão o reforço do posicionamento de mercado da unidade.

2.041.530,86

FEDER

1.041.180,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

294.867,11

FEDER

150.382,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/20

2017/12/31

Portugal

M1420-03-0853-FEDER-000096

M1420-03-0853-FEDER-000100

M1420-03-0853-FEDER-000101

M1420-03-0853-FEDER-000102

M1420-03-0853-FEDER-000104

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

85%

85%

85%

85%

RITA BELA DE SOUSA NÓBREGA CALAÇA,
UNIPESSOAL LDA

Nome da Operação | Operation Name

MARIA DA LUZ DANTAS - FARMÁCIA, LDA.

GAOPENG XIA, UNIPESSOAL LDA

M1420-03-0853-FEDER-000105

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

EUROFUNCHAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E Novo conceito de geolocalização das viaturas de transporte
NAVEGAÇÃO LDA
turísitico

M1420-03-0853-FEDER-000107

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

BRAZÃO & COELHO, LDA

Restaurante Subway, localizado na rotunda do Infante (antigo
BBVA), através de um contrato de franchising.

M1420-03-0853-FEDER-000108

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

NOBREGA & SILVA,S.A.

Implementação de soluções inovadoras de promoção e
comunicação da organização

M1420-03-0853-FEDER-000110

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

SOSOL-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Face ao disposto verifica-se que o plano de investimentos é adequado e sustentado com
a estratégia apresentada e revela boa aderência aos objectivos e com boa planificação
das acções a desenvolver, com um profundo conhecimento do mercado em que
desenvolve a sua actividade. O plano de investimento foi elaborado tendo em conta a
posição de forte competitividade desta empresa no ambiente de mercado
Pretende-se com este projeto diversificar a oferta regional explorando o elevado
número de pessoas a trabalhar no raio de ação do restaurante assim como o elevado
número de turistas passantes.
Implementação de processos inovadores, contemplando a adopção de uma plataforma
tecnológica e suportada na web e nas valências de comunicação e integração com big
datas do sector, casos das centrais de reservas dos grandes operadores e que
permitiram eliminar alguns dos processos e da burocracia, com vista a uma maior
fluidez e cadência dos processos.

85%

J.S.MENESES S.A.

Investimento de modernização para introdução da produção e
comercialização de gelados

Pretende-se com a realização do presente projeto a criação de uma unidade que venha
a contribuir para a criação de um marco de referência na gelataria madeirense, no que
respeita à conjugação da tradição e inovação. Intrínseco a este objetivo está patente a
inovação em termos de produto, processo e serviço, aliando técnicas de marketing
sofisticadas a par da utilização das TICE

85%

VAPOR ILHAS - MONTAGENS TÉCNICAS E
INDUSTRIAIS LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

No âmbito deste projeto a VAPOR ILHAS pretende investir na
qualificação da sua estratégia com o intuito de convergir para o
aumento da sua competitividade

O projeto apresentado se enquadra na alínea a) e i) do artigo 7.º do Regulamento
Anexo à Portaria n.º 98/2015, de 12 de Junho, na medida que investimento reflete-se
num upgrade significativo à atividade do promotor, criando maior eficiência ao nível dos
recursos e melhorando de forma decisiva a sua produção atual.

173.179,53

FEDER

73.601,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/08

2017/12/31

Portugal

85%

ATLANTITRAÇADO - CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

Qualificação da sua estratégia com o intuito de convergir para o
aumento da sua competitividade, flexibilidade e capacidade de
resposta ao mercado regional

O projeto apresentado se enquadra na alínea a) e b) do artigo 7.º do Regulamento
Anexo à Portaria n.º 98/2015, de 12 de Junho, na medida que investimento reflete-se
num upgrade significativo à atividade do promotor, criando maior eficiência ao nível dos
recursos e melhorando de forma decisiva a sua produção atual.

93.959,41

FEDER

39.932,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/23

2017/12/31

Portugal

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

ELECTRONICS AND COMPUTER HIGHLIGHTS PRODUÇÃO, REPARAÇÃO E SERVIÇOS LDA (ZONA
FRANCA DA MADEIRA)

Montagem de uma nova linha de produção de unidades Laser para O projeto visa a implementação de uma fábrica para a produção de lasers de corte e
uso industrial, CLEVER LASER
outros aplicativos, no Caniçal.

1.064.625,50

FEDER

452.465,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

HPM - HOSPITAL PARTICULAR DA MADEIRA, S.A.

HOSPITAL PARTICULAR DA MADEIRA

O projeto do novo Hospital Particular da Madeira investirá determinantemente na
vanguarda e adaptabilidade das suas instalações face aos serviços que se propõe
prestar.

11.397.462,90

FEDER

850.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/29

2018/10/28

Portugal

M1420-03-0853-FEDER-000119

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

FLORIDA-CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS DA
MADEIRA S.A.

HOTEL GIRASSOL - all inclusive

O âmbito do presente projeto será a alteração fundamental do processo de prestação
de serviços de hotelaria, transformando e adaptando a estrutura para possibilitar a
inovação da prestação dos serviços de hotelaria através do regime all-inclusive.

742.234,58

FEDER

378.539,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/31

2017/12/31

Portugal

M1420-03-0853-FEDER-000120

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL,LDA

Inovação de processo de enchimento e embalagem em vidro

O projeto prevê a aquisição de equipamento inovador com o objetivo de a empresa
obter competitividade internacional, através da alteração do seu processo de produção,
aumentando a qualidade e reduzindo substancialmente os custos.

1.371.139,92

FEDER

699.281,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/07

2017/12/31

Portugal

M1420-03-0853-FEDER-000121

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

OPM - SOCIEDADE DE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS DA
Gestão da Operação Portuária
MADEIRA, LDA

O projeto consiste num sistema de gestão, constituído por uma componente de
hardware e software, que permita obter o maior rendimento dos novos equipamentos e
uma melhor utilização por parte do manobrador.

782.200,00

FEDER

199.461,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

A presente proposta visa a alteração fundamental dos serviços de hotelaria prestados,
suportados por um investimento tecnológico e de adaptação das infraestruturas
adaptável às necessidades dos clientes.Pretende-se garantir um serviço de qualidade
assente no conforto e no bem estar a proporcionar durante a estadia, com base na
interação dos hóspedes com as atividades e processos das unidades.

1.056.758,36

FEDER

359.297,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/15

2018/06/30

Portugal

3.295.419,38

FEDER

1.120.442,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/15

2018/10/31

Portugal

CHOOSE FANTASY, UNIPESSOAL LDA

MONTE EXPERIENCE - Welcome Center

O presente projeto prevê a criação de raiz do welcome center MONTE EXPERIENCE e irá
permitir uma inovação de serviço e de processo, através de uma diversificação.Este
novo formato de serviço é totalmente novo para a empresa e, em parte, para o
mercado local e regional e vai originar a captação de uma nova franja de clientes que
procuram um serviço agregador nas suas visitas ao destino MONTE.

126.897,42

FEDER

64.717,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/15

2017/12/31

Portugal

FREITAS & MARTINS LDA

O conceito histórico e original d´O Colmo, hoje talvez considerado excessivamente
rústico, tem de ser alterado, trazendo, dentro de um equilíbrio face ao meio em que se
Investimento necessário à melhoria e reposicionamento do Hotel O
insere e ao pretendido pelo Cliente, um conceito de maior modernidade e
Colmo
contemporaneidade, mais confortável mas que mantenha a genuinidade rural e agrícola
pretendidas pelo Cliente.

539.546,74

FEDER

275.168,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/15

2018/12/14

Portugal

153.357,98

FEDER

65.177,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/15

2017/12/31

Portugal

737.071,12

FEDER

250.604,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/14

2017/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000114

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000115

Programa Operacional Regional da Madeira

M1420-03-0853-FEDER-000118

M1420-03-0853-FEDER-000111

M1420-03-0853-FEDER-000113

M1420-03-0853-FEDER-000123

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

ATLÂNTIDA-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E
IMOBILIÁRIOS S.A.

M1420-03-0853-FEDER-000124

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

O Pestana Casino Park Hotel & Resort será ampliado dando origem ao projecto ITI-SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURISTICOS NA Pestana Casino Residence (ampliação do Pestana Casino Park Hotel
Pestana Casino Residence que compreende uma unidade hoteleira com 77 quartos
ILHA DA MADEIRA S.A.
& Resort)
duplos (boutique).

M1420-03-0853-FEDER-000125

M1420-03-0853-FEDER-000126

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

85%

VILA PORTO MARE - Alteração Processo Global dos Serviços de
Estadia

M1420-03-0853-FEDER-000127

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

OBVINCENTIVO - LDA

Aquisição de Robô de farmácia

Este projeto representa um passo de gigante na forma como se gerem os recursos da
empresa, traduzindo o seu efeito numa evolução de processos, mas também uma
inovação organizacional das práticas de negócio da empresa, na disposição física do
local de trabalho, das competências da sua equipa e das relações externas da farmácia
com os seus stakeholders.

M1420-03-0853-FEDER-000129

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

S. C. H. - SOCIEDADE DE CLÍNICA HOSPITALAR S.A.

Bloco Operatório e Requalificação Clinica Santa Catarina

.
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

M1420-03-0853-FEDER-000132

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000133

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000134

Programa Operacional Regional da Madeira

M1420-03-0853-FEDER-000135

Programa Operacional Regional da Madeira

M1420-03-0853-FEDER-000136

Programa Operacional Regional da Madeira

M1420-03-0853-FEDER-000137

Programa Operacional Regional da Madeira

M1420-03-0853-FEDER-000138

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas

3-Reforçar a competitividade das
empresas
3-Reforçar a competitividade das
empresas
3-Reforçar a competitividade das
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000139

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000140

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

85%

RIBEIRA VERDE - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
S.A.

Melhoria e reposicionamento do produto - serviço Paul do Mar
Aparthotel

O conceito histórico e original Paul do Mar Aparthotel, tem de ser alterado, trazendo,
dentro de um equilíbrio face ao meio em que se insere e ao pretendido pelo Cliente, um
conceito de maior modernidade e contemporaneidade, mais confortável mas que
mantenha a genuinidade rural e balnear pretendidas pelo Cliente.

497.921,88

FEDER

253.940,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/11

2018/06/30

Portugal

85%

CENTRO ORTODONTICO DO FUNCHAL LDA

Centro Ortodôntico do Funchal Lda, que detém a clínica São
Lourenço, clínica dentária e de tratamento de doenças da boca

inovação de produto e serviço, com desenvolvimento de produtos e serviços médicos,
adaptados às presentes e novas patologias, com aumento quadro técnico de dentistas

117.220,50

FEDER

49.818,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/12

2017/11/30

Portugal

AIRISLED, LDA

Criação de um novo estabelecimento para desenvolvimento de
projetos na área de iluminação, com recurso a um produto que
conjuga inovação e qualidade.

A Airisled pretende desenvolver projetos que permitam aos seus potenciais clientes:•
reduzir o tempo do consumo energético da iluminação• aumentar a durabilidade dos
equipamentos• proporcionar maior conforto às instalações dos clientesAs soluções
apresentadas permitem aos potenciais clientes reduzir os seus custos, bem como
diminuir a sua pegada ecológica.

209.200,00

FEDER

88.910,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/11

2018/04/30

Portugal

Os objetivos referidos configuram uma inovação para o beneficiário, bem como face às
unidades de 3 * concorrentes. Para as unidades mais recentes muitos dos objetivos
elencados já farão, provavelmente, parte do seu dia-a-dia. Contudo, no que refere aos
sistemas de desmaterialização e à parceria com o M-ITI, estaremos a falar de uma
tendência e de objetivos bastante atuais a nível internacional

4.056.855,00

FEDER

1.275.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/06/30

Portugal

942.586,50

FEDER

480.719,12

2017/10/31

Portugal

FEDER

18.190,64

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/25

53.501,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/12/01

2017/06/30

Portugal

2016/11/12

2018/11/10

Portugal

85%

85%

APARTAMENTOS GORGULHO LDA

Valorização e Inovação do Hotel Apartamentos do Gorgulho

85%

INVESTIMENTOS GLORANTO, LDA

INVESTIMENTOS GLORANTO - Hotel Santa Catarina

85%

MARTINS & MARTINS, SOCIEDADE UNIPESSOAL,
LDA

INOVAÇAO NO PROCESSO DE FABRICO DOS PRODUTOS

85%

DESTINO EXCITANTE - LDA

Vila Bela - Remodelação

Renovação do Hotel Vila Bela.

78.728,41

FEDER

40.151,49

Pretende-se com este projeto, a criação de um novo estabelecimento da empresa,
localizado numa zona privilegiada, que concilia a produção dos produtos tradicionais
que caracterizam a Pastelaria Ravioli com a produção de um novo produto - o gelado,
aumentando assim o seu leque de produtos de forma inovadora.

276.228,23

FEDER

140.876,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/11

2017/12/31

Portugal

O projeto reabilitará o hotel Santa Catarina, em Santa Cruz, que será adquirido pela
empresa Investimentos Gloranto, Lda. para a sua exploração hoteleira.
RENTABILIZAR E DIMINUIR O TEMPO DE FABBRICO, FACILITADOS POR EQUIPAMENTOS
INOVADORES

85%

PASTELARIA RAVIOLI LDA

Pastelaria Ravioli - Abertura de um novo estabelecimento para
criação e alargamento das capacidades de desenvolvimento dos
produtos da empresa.

85%

MADINSP - INSPECÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

Novos centros de inspecção de veículos de duas e três rodas e
quadriciclos

Os referidos Centros de Inspeções serão inovadores, na medida em que a RAM passará
a contar com equipamentos e infra estruturas inexistentes

746.702,05

FEDER

317.348,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/31

2018/11/30

Portugal

Privado

Francisco Freitas - Novo estabelecimento

Este projeto vista aumentar a área útil de trabalho, aumentando assim a capacidade de
produção, aprimorar os processos de produção e melhorar o nível dos equipamentos,
substituindo o equipamento atual pelo equipamento mais recente do mercado,
apresentando soluções mais avançadas, eficientes e amigas do ambiente. Deste
investimento, para além das habituais obras para construção da nova área de tra

127.704,19

FEDER

54.274,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/12

2018/11/10

Portugal

A Smilemachine pretende com este projeto a aquisição de equipamentos de forma a
alargar as suas capacidades produtivas, passando a produzir troféus comemorativos,
produto inovador, ainda não existente na região. Para além disso, irá criar um novo
estabelecimento aberto ao público para comercialização de todos os seus produtos.

104.005,21

FEDER

44.202,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/11

2017/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

M1420-03-0853-FEDER-000142

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

SMILEMACHINE - UNIPESSOAL LDA

Reforço da capacidade produtiva e competitiva da empresa,
através da produção de novos produtos e a criação de um novo
estabelecimento.

M1420-03-0853-FEDER-000143

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

OPERTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA,
UNIPESSOAL LDA

Investimento em ERP e redesenho do layout em áreas funcionais

Esta solução de Gestão e ERP irá ajudar a criar uma cultura de alta performance, onde
todas as partes estão conscientes do que é importante para a empresa, como a
empresa está e onde o trabalho de cada um se encaixa dentro da organização.”

234.313,88

FEDER

99.583,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/18

2017/12/31

Portugal

M1420-03-0853-FEDER-000144

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

INFANTÁRIO DA ROCHINHA LDA

Obtenção da valência de Primeiro Ciclo

O projecto assenta na criação de 4 novas salas dedicadas ao 1º ciclo.O Infantário
passará na verdade a ser denominado de escola e assim os alunos poderão frequentar a
creche, a pre-primaria e a primaria.

57.206,40

FEDER

19.450,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2017/09/30

Portugal

M1420-03-0853-FEDER-000145

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

85%

FUTUREBOX, LDA

AVBOX INOVAÇÃO

Inovar, Apoiar a Gestão, Diversificar, Promover e Expandir

224.975,76

FEDER

95.614,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/10/31

Portugal

GIGI SUMOS - PROJETO DE INVESTIMENTO

A empresa tem uma atividade limitada ao seu pequeno espaço com equipamentos
ineficientes e desadequados para o serviço que a empresa pretende oferecer ao
cliente.Este investimento permitirá alterar profundamente o processo produtivo do
estabelecimento existente, quer em termos da eficácia, quer de eficiencia, através da
remodelação do espaço e com a aquisição de melhores equipamentos, que per

38.782,51

FEDER

19.779,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Instrumentos Financeiros - Capital - Qualificação e inovação das
PME

Este projeto pressupõe o reforço da dotação do FC&QC, gerido pela IFD, tendo em vista
a disponibilização de IF de capital e quase-capital para a promoção da qualificação e
inovação das PME na RAM.Os IF serão operados por intermediários financeiros
especializados (CR, OCRv) que serão selecionados por um processo aberto e
transparente por forma a atingir os objetivos preconizados pelo PO.

690.655,29

FEDER

587.057,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2022/12/31

Portugal

1.157.352,97

FEDER

500.000,00

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

2016/02/23

2017/12/31

Portugal

M1420-03-0853-FEDER-000141

M1420-03-0853-FEDER-000146

M1420-03-0853-FEDER-000147

M1420-04-1204-FEDER-000001

M1420-04-1406-FEDER-000001

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

3-Reforçar a competitividade das
empresas

Programa Operacional Regional da Madeira

4-Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de carbono
em todos os setores

Programa Operacional Regional da Madeira

4-Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de carbono
em todos os setores

85%

85%

MANUEL GONÇALVES & ALFREDO OLIVEIRA LDA

85%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

85%

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro Reabilitação e Revitalização Urbanas (OT4
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
PI 4.c Energia)
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
CENTRAL
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

85%

O PAMUS deverá contribuir para garantir níveis adequados de acessibilidade oferecida
pelo sistema de transportes a todos os cidadãos, estabelecer uma configuração
eficiente do sistema de acessibilidades, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos pela
redução dos impactes negativos (sociais, ambientais e económicos) da mobilidade, criar
boas condições para os modos não motorizados, entre outros.

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Plano Mobilidade Urbana Sustentável do Funchal

92.250,00

FEDER

78.412,50

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

48.765,57

FEDER

41.450,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/08/27

2016/04/30

Portugal

291.850,00

FEDER

248.072,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/05/01

2018/11/30

Portugal

M1420-05-2114-FEDER-000003

Programa Operacional Regional da Madeira

5-Proteger o ambiente e promover a
eficiência de recursos

85%

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Recuperação e valorização do acesso ao percurso natural no
Parque Ecológico - Ponte Pisão

M1420-05-2114-FEDER-000004

Programa Operacional Regional da Madeira

5-Proteger o ambiente e promover a
eficiência de recursos

85%

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTA CRUZ

Núcleo Museológico da Misericórdia de Sta. Cruz ( St. Casa
Misericórdia de Sta Cruz)

Sendo o turismo um sector-chave da economia da Região e uma importante âncora da
estratégia de desenvolvimento regional, a execução do projeto da recuperação da ponte
do pisão irá permitir o reforço da atratividade do destino Madeira e em particular do
concelho do Funchal (elevada procura turística pelo património natural) e a valorização
da qualidade ambiental e da natureza.
A presente operação consiste na criação de um núcleo museológico, e restauro da
capela, da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz.

M1420-05-2114-FEDER-000007

Programa Operacional Regional da Madeira

5-Proteger o ambiente e promover a
eficiência de recursos

85%

ASSOCIAÇÃO DE BANDAS FILARMÓNICAS DA
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Projeto de organização, recuperação e divulgação do Património
das Bandas Filarmónicas - Filarmónicas na Web

Recuperar e documentar o património artístico das Bandas Filarmónicas e da região, de
forma a não se perder todo o espólio feito/conquistado ao longo dos anos.

181.426,20

FEDER

154.212,27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/02/14

2018/02/14

Portugal

Programa Operacional Regional da Madeira

5-Proteger o ambiente e promover a
eficiência de recursos

Recuperação das Capelas da Igreja Matriz de Machico

1º Estudo “ANÁLISE DAS DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS E DESENVOLVIMENTO DE
SOLUÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO”2º Obra de “RECUPERAÇÃO DAS ABÓBADAS DAS
CAPELAS DO ESPÍRITO SANTO E DE SÃO JOÃO, DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO - IGREJA MATRIZ DE MACHICO”3º Produção de material de DIVULGAÇÃO

183.028,37

FEDER

155.574,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/02/19

2018/04/30

Portugal

Requalificação dos Parques das Queimadas e do Ribeiro Frio

Do projeto constarão cinco componentes, a saber: Componente 1 - Empreitada
Requalificação dos Parques Florestais das Queimadas e Ribeiro Frio - Componente 2 Sinalética/Painéis/Publicidade - Componente 3 - Birdwatching - Aquisição Binóculos Componente 4 - Birdwatching - Aquisição Guias de Aves - Componente 5 - Instalações
Sanitárias_Construção Modular.

563.411,93

FEDER

478.900,14

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/11/30

2018/06/29

Portugal

Resumo das componentes da reabilitação do cais:• Projeto técnico, com as medidas
que garantam à segurança dos utentes, reabilitação estrutural e não estrutural do cais,
estudo para contenção da arriba situada no acesso ao cais e estudo geológico do
afloramento rochoso situado a sul do cais.• Empreitada para execução dos trabalhos
designados no Projeto Técnico;• Fiscalização da empreitada.

990.000,00

FEDER

841.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/10/12

2019/12/31

Portugal

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

2014/01/01

2019/12/31

Portugal

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

2014/07/01

2016/12/31

Portugal

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

2015/11/01

2016/12/31

Portugal

M1420-05-2114-FEDER-000009

M1420-05-2114-FEDER-000010

M1420-05-2114-FEDER-000014

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

5-Proteger o ambiente e promover a
eficiência de recursos

5-Proteger o ambiente e promover a
eficiência de recursos

85%

85%

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA

INSTITUTO DAS FLORESTAS E CONSERVAÇÃO DA
NATUREZA IP-RAM

85%

APRAM - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA REGIÃO
Requalificação e Reabilitação do Cais da Ponta do Sol
AUTÓNOMA DA MADEIRA S.A.

85%

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro Reabilitação e Revitalização Urbanas (OT 6
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
PI 6.e Reab. urbana)
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
CENTRAL
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

4.444.235,30

FEDER

1.920.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

85%

Construção da Via Rápida Câmara de Lobos / Estreito de Câmara
de Lobos

A infraestrutura rodoviária, com 2,5km de extensão, inclui a execução dos seguintes
trabalhos:• 2,498 Km de plena via • 2 Túneis unidireccionais, um de 330m e outro de
390m• 5 Viadutos, numa extensão total de 871m• 8 Obras de arte Correntes (PI, PS,
PA e PP) numa extensão acumulada de 360 m• 7 Restabelecimentos à rede viária
existente• 3 Rotundas • 3 Arruamentos de ligação

52.939.764,13

FEDER

44.998.799,51

07-Promover transportes sustentáveis 02- A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós
e eliminar os estrangulamentos nas
secundários e terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós
principais redes de infraestruturas
multimodais;

Programa Operacional Regional da Madeira

5-Proteger o ambiente e promover a
eficiência de recursos

Programa Operacional Regional da Madeira

6-Promover transportes sustentáveis
e eliminar estrangulamentos nas
redes de infraestruturas

M1420-07-3118-FSE-000001

Programa Operacional Regional da Madeira

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

85%

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

Incentivos à Criação de Postos de Trabalho

Esta operação visa o reforço dos incentivos à criação de novos postos de trabalho e o
incentivo à conversão de contratos a termo em contratos sem termo.

M1420-07-3118-FSE-000002

Programa Operacional Regional da Madeira

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

85%

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

Estágios Profissionais

M1420-07-3118-FSE-000003

Programa Operacional Regional da Madeira

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

85%

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

Programa Operacional Regional da Madeira

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

M1420-05-2316-FEDER-000001

M1420-06-2756-FEDER-000002

M1420-07-3118-FSE-000004

85%

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

8.013.742,71

FSE

6.811.681,30

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Esta operação visa o reforço das competências técnicas e pessoais dos jovens com
menos formação, possibilitando aos mesmos, através de uma primeira experiencia
profissional, uma mais rápida integração no mercado de trabalho.

424.784,10

FSE

361.066,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Formação/Emprego

Esta operação pretende dotar os desempregados com maior dificuldade de inserção no
mercado de trabalho, de formação teórica e formação prática em contexto de trabalho,
que lhes facilite a sua inserção ou reinserção profissional.

683.641,50

FSE

581.095,28

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Estágios Profissionais Adultos - REATIVAR

Esta operação visa a formação e reintegração profissional das pessoas com mais de 30
anos, em situação de desemprego de longa duração e de muito longa duração,
possibilitando aos mesmos, um contato com o mercado de trabalho, num contexto de
formação.

1.355.386,76

FSE

1.152.078,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;
01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;
01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;
01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Estágios Profissionais

Esta operação visa o reforço das competências técnicas e pessoais dos jovens,
possibilitando aos mesmos, através de uma primeira experiencia profissional, uma mais
rápida integração no mercado de trabalho.

3.901.860,28

FSE

3.316.581,24

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Prioridade de Investimento | Investment Priority

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;
01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;
01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;
01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

M1420-07-3118-FSE-000005

Programa Operacional Regional da Madeira

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

M1420-07-3118-FSE-000006

Programa Operacional Regional da Madeira

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

85%

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

Estágios Profissionais

Esta operação visa o reforço das competências técnicas e pessoais dos jovens,
possibilitando aos mesmos, através de uma primeira experiência profissional, uma mais
rápida integração no mercado de trabalho.

2.513.304,53

FSE

2.136.308,85

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

M1420-07-3118-FSE-000007

Programa Operacional Regional da Madeira

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

85%

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

Incentivos à Criação de Postos de Trabalho

Esta operação visa o reforço dos incentivos à criação de novos postos de trabalho e o
incentivo à conversão de contratos a termo em contratos sem termo.

2.984.125,67

FSE

2.536.506,82

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

M1420-07-3118-FSE-000008

Programa Operacional Regional da Madeira

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

85%

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

Incentivos à Criação de Postos de Trabalho

Esta operação visa o reforço dos incentivos à criação de novos postos de trabalho e o
incentivo à conversão de contratos a termo em contratos sem termo.

6.398.671,10

FSE

5.438.870,44

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Apoio à criação do próprio emprego e criação de empresas

Esta operação visa incentivar e apoiar a criação do próprio emprego por parte de
desempregados com espírito empresarial, que sejam detentores de uma ideia de
negócio técnica, económica e financeiramente viável, bem como contribuir para a
eventual criação de outros postos de trabalho necessários ao desenvolvimento do
referido projeto.

2.929.090,14

FSE

2.489.726,62

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Apoio à criação do próprio emprego e criação de empresas

Esta operação visa incentivar e apoiar a criação do próprio emprego por parte de
desempregados com espírito empresarial, que sejam detentores de uma ideia de
negócio técnica, económica e financeiramente viável, bem como contribuir para a
eventual criação de outros postos de trabalho necessários ao desenvolvimento do
referido projeto.

30.906,00

FSE

26.270,10

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Apoio à criação do próprio emprego e criação de empresas

Esta operação visa incentivar e apoiar a criação do próprio emprego por parte de
desempregados com espírito empresarial, que sejam detentores de uma ideia de
negócio técnica, económica e financeiramente viável, bem como contribuir para a
eventual criação de outros postos de trabalho necessários ao desenvolvimento do
referido projeto.

1.572.913,44

FSE

1.336.976,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Apoio à criação do próprio emprego e criação de empresas

Esta operação visa incentivar e apoiar a criação do próprio emprego por parte de
desempregados com espírito empresarial, que sejam detentores de uma ideia de
negócio técnica, económica e financeiramente viável, bem como contribuir para a
eventual criação de outros postos de trabalho necessários ao desenvolvimento do
referido projeto.

3.154.844,16

FSE

2.681.617,54

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

03-Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

AAC – Formação Modular - Convite IQ, IP-RAM

Esta operação envolve 1 percurso de formação modular – Ação Capacitar, na área da
Hotelaria e Restauração, nomeadamente o percurso de Operador/a de Manutenção
Hoteleira.Este percurso destina-se a ativos desempregados, que tem por objetivo
principal aprofundar as competências profissionais destes adultos, como forma de
facilitar e potenciar a sua (re)inserção laboral.

82.069,54

FSE

69.759,11

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/03

2017/07/21

Portugal

AAC – Formação Modular

A formação que aqui se candidata visa dotar os formandos: todos desempregados, com
o 9º ano completo até o 11º completo (ou 12º ano incompleto) de conhecimentos,
técnicas e meios que lhes permitam ter uma maior capacidade de adaptação ao meio
empresarial. O objectivo é desenvolver competências profissionais que lhes facilite uma
maior adaptabilidade às necessidades e oferta de emprego.

92.765,05

FSE

78.850,29

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/10

2019/04/30

Portugal

ESPAÇO DIÁLOGO - PROJECTOS DE FORMAÇÃO,S.A. AAC – Formação Modular

O projeto visa a melhoria das competências de empregabilidade dos candidatos
inscritos no Instituto Regional de Emprego (IRE), e, consequentemente, a facilitação da
sua inserção profissional no mercado de emprego, por via da frequência de
FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICÁVEIS, via Unidades de Formação de Curta Duração
(UFCD’s).

69.869,56

FSE

59.389,13

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/02

2019/04/08

Portugal

IPTL - INSTITUTO PROFISSIONAL DE TRANSPORTES E
AAC – Formação Modular
LOGÍSTICA DA MADEIRA, LDA

O projeto visa a melhoria das competências de empregabilidade dos candidatos
inscritos no Instituto Regional de Emprego (IRE), e, consequentemente, a facilitação da
sua inserção profissional no mercado de emprego, por via da frequência de
FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICÁVEIS, via Unidades de Formação de Curta Duração
(UFCD’s).

71.463,70

FSE

60.744,15

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/19

2019/04/22

Portugal

LUSITANAFORMA-FORMAÇÃO E CONSULTORIA LDA AAC – Formação Modular

A presente operação, consiste em formação modular, a desenvolver em três percursos
de formação, dois deles na área do secretariado e trabalho administrativo, outro na
área da hotelaria e restauração. Pretende dotar os formandos de competências
tecnológicas que lhes confiram melhores qualificações facilitadoras da procura de
emprego.

95.400,04

FSE

81.090,03

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2018/04/30

Portugal

APEL - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO LIVRE AAC – Formação Modular

A APEL apresenta as seguintes áreas de formação:•Ciências Informáticas, Floricultura e
Jardinagem, Trabalho Social e Orientação e Hotelaria e RestauraçãoA seleção das áreas
de formação tem fundamento três aspetos:•O Know How, recursos e parcerias da APEL.
•Caraterização da População Desempregada Inscrita no IEM.•Estudo Prospetivo dos
Perfis Profissionais Para o Reforço da Competitividade e Produtividade da Economia
Regional

99.997,81

FSE

84.998,14

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2017/11/28

Portugal

TECLAPROTAGONISTA - FORMAÇÃO E
CONSULTORIA UNIPESSOAL LDA

AAC – Formação Modular

No âmbito do projecto formativo a desenvolver, serão desenvolvidas ações de
formação modulares que permitam responder às necessidades de qualificação dos
ativos desempregados, em contexto de mudança organizacional, aumentando a sua
adaptabilidade por via do desenvolvimento de competências requeridos pelo mercado
de trabalho. A formação tem como objectivo o desenvolvimento articulado de
competências pessoais, sociais e profissionais.

99.638,50

FSE

84.692,73

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/26

2018/05/30

Portugal

AAC – Formação Modular

Pretendemos com este projeto promover a inclusão de públicos que se encontram há
mais tempo afastados do mercado de trabalho, com baixas qualificações, que passam
por processos de desmotivação e de perda de competências, dificultando a sua
participação na vida ativa e a integração em medidas ativas de emprego para
desempregados. Este projeto pretende abranger 75 desempregados nos 5 percursos
formativos apresentados.

95.313,33

FSE

81.016,33

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2017/12/15

Portugal

AAC – Formação Modular

Pretendemos com este projeto promover a inclusão de públicos que se encontram há
mais tempo afastados do mercado de trabalho, com baixas qualificações, que passam
por processos de desmotivação e de perda de competências, dificultando a sua
participação na vida ativa e a integração em medidas ativas de emprego para
desempregados. Este projeto dirige-se a desempregados de longa duração, detentores
de habilitações inferiores ao ensino secundário.

99.989,35

FSE

84.990,95

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2017/12/21

Portugal

AAC – Formação Modular

O presente projeto tem como objetivo contribuir para potenciar a empregabilidade
dos/as desempregados/as, através do aumento da sua adaptabilidade por via do
desenvolvimento das competências requeridas pelo mercado de trabalho na Região da
Madeira, estando em perfeita sintonia com as orientações do Programa do Governo
Regional da Madeira.

99.296,48

FSE

84.402,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/17

2018/03/29

Portugal

AAC – Formação Modular

Formar adultos é sempre desafiante e necessário para uma região se desenvolver.É
importante para o adulto que se forma,e para a economia de uma região que vê o seu
recurso mais valioso (ser humano) com maiores saberes.Saber ser e fazer.Na RAM onde
encontramos um nível de desemprego acentuado em homens e mulheres torna-se
fundamental desenvolver formações que dotem esta população de competências
saberes práticos que possam ser aplicados na RAM.

98.825,40

FSE

84.001,59

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/02

2019/03/05

Portugal

MEDIÁTICA, TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, LDA AAC – Formação Modular

O projecto formativo incide no Funchal e Câmara de Lobos, onde existe uma maior
incidência de desempregados inscritos e onde detemos parceria com o Município de
CML e a Casa do Povo de CML em diferentes projectos. Desenvolveremos percursos
formativos de 175h, de nível 4, referente ao perfil profissional de Técnico(a) de
Geriatria. Inovaremos com o projecto “Ciclo + Laços” e com o GARIF – Gabinete de
apoio à (Re)inserção.

98.717,76

FSE

83.910,10

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/04

2018/12/14

Portugal

ESCOLA PROFISSIONAL ATLÂNTICO LDA

AAC – Formação Modular

Com o objetivo de melhorar a empregabilidade através da certificação de competências
dos(as) desempregados(as) inscritos(as) no Centro de Emprego, a EPA pretende, sem
descurar a coordenação com o IEM, IP-RAM, desenvolver diversos percursos de
formação modular,destinados a desempregados(as) com idade igual ou superiror a 18
anos, sem a conclusão do ensino básico ou secundário, e sem qualificação adequada.

99.202,90

FSE

84.322,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/18

2018/07/09

Portugal

AAC – Formação Modular

Escola Profissional Cristóvão Colombo é financiada pelo Fundo Social Europeu. Ministra
cursos profissionais de dupla certificação de nível 4.Ao longo dos 24 anos de existência,
tem contribuído para o aumento da qualificação dos jovens da RAM e respetiva
inserção no mercado de trabalho . A EPCC desenvolve uma importante atividade no
âmbito da formação profissional de jovens, ativos e desempregados.

100.000,00

FSE

85.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/13

2019/05/14

Portugal

AAC – Formação Modular

Pretende-se dotar os (as) formandos (as) de capacidades técnicas para o desempenho
profissional como operador (a) de informática, mediante a aprendizagem da instalação
e configuração de software de escritório, redes locais, Internet e outras aplicações
informáticas, bem como efetuem a manutenção de microcomputadores, periféricos e
redes locais.

98.899,43

FSE

84.064,52

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/10

2019/05/20

Portugal

AAC – Formação Modular

A qualificação dos recursos humanos afigura-se como um poderoso instrumento de
competitividade dos territórios, pela via da fixação e valorização de talentos onde o
desemprego constitui um entrave ao desenvolvimento. A RAM é caracterizada pela
elevada taxa de desemprego jovem, especialmente o desemprego sem qualificações.
Para colmatar esta realidade, propõe-se o alinhamento de percursos formativos com as
necessidades dos sectores mais relevante

99.565,63

FSE

84.630,79

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/17

2019/05/31

Portugal
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7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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mobilidade laboral
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85%

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%
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INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

GEST LIDER II - CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E
GESTÃO LDA

SABER SAÚDE - ENSINO, FORMAÇÃO E SERVIÇOS
LDA

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

MUTAÇÃO - CONSULTORIA, ESTUDOS E SERVIÇOS
DE FORMAÇÃO, LDA

QUALIFICAR F.P. - FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
EDUCAÇÃO E SERVIÇOS, LDA

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTOVÃO COLOMBO

ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA

INDICE ICT & MANAGEMENT LDA
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M1420-07-3524-FSE-000035
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Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira
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Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

7-Promover o emprego e apoiar a
mobilidade laboral

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/20

2019/04/30

Portugal

AAC – Formação Modular

À semelhança do ocorrido em anos anteriores e com o objetivo de melhorar e certificar
as competências de empregabilidade dos/as desempregados/as inscritos/as no Centro
de Emprego, o CELFF, S.A. pretende em coordenação com o IEM, IP-RAM desenvolver
diversos percursos de formação modular. Estas ações destinam-se aos/às
desempregados/as com idade igual ou superior a 18 anos, sem a conclusão do ensino
básico ou secundário, e qualificação adequada.

96.447,94

FSE

81.980,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/25

2018/03/23

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
FUNCHAL-CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DA AAC – Formação Modular
MADEIRA

O projeto formativo Formar + Mcandidatado tem por base o perfil dos desempregados
inscritos no Instituto de Emprego da Madeira, na área de Secretariado. Assim
desenhamos dois percursos formativos que visam colmatar as necessidades do
mercado/empresas e dar novas competências e polivalência aos desempregadas da
RAM, dos concelhos do Funchal, Santa Cruz-Caniço e Câmara de Lobos ( um percurso
formativo por concelho, num total de 6 ações)

88.448,15

FSE

75.180,93

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/02

2018/04/30

Portugal

X. G. T. - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS S.A.

AAC – Formação Modular

Este projeto visa a formação de ativos para a empregabilidade em áreas de elevada
procura no mercado regional como são o caso dos técnicos de contabilidade
(competências nas áreas de contabilidade, desmaterialização dos registos e processos
contabilísticos e SNC) e dos programadores de software para aplicações Web.Serão
aplicados vários casos práticos e utilizado um software de gestão inovador, preparando
os formandos para o mercado de trabalh

99.980,90

FSE

84.983,77

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/17

2019/02/27

Portugal

AAC – Formação Modular

Melhorar as competências de empregabilidade dos ativos desempregados registados no
IEM e facilitar a sua inserção profissional no mercado de emprego;Potenciar as
condições de empregabilidade e contribuir para o processo de
reconhecimento;Promover e estimular a importância das aprendizagens ao longo da
vida num processo de certificação;Suprir necessidades de qualificações e competências
no reforço da competitividade da população ativa da RA

99.842,35

FSE

84.866,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2018/03/14

Portugal

AAC - Formação Modular - Convite IQ, IP-RAM

Esta operação envolve 4 ações de formação modular – Ações Capacitar, nas áreas dos
Cuidados de Beleza (cabeleireiro/a), Metalurgia e Metalomecânica (serralheiro/a) e da
Hotelaria e Restauração Operador/a de Manutenção Hoteleira.Estas ações destinam-se
a ativos desempregados, que tem por objetivo principal aprofundar as competências
profissionais destes adultos, como forma de facilitar e potenciar a sua (re)inserção
laboral.

252.117,22

FSE

214.299,64

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/02

2018/06/29

Portugal

AAC - Formação Modular - Convite IQ, IP-RAM

Esta operação envolve 3 ações de formação modular - Ações Capacitar - nas áreas de
jardinagem, agricultura e turismo.Estas ações destinam-se a ativos desempregados, que
têm por objetivo principal aprofundar as competências profissionais destes adultos,
como forma de facilitar e potenciar a sua inserção laboral. (Ler mais na Memória
Descritiva da Operação).

254.601,68

FSE

216.411,43

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/18

2018/07/03

Portugal

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

CELFF - CENTRO DE ESTUDOS, LÍNGUAS E
FORMAÇÃO DO FUNCHAL S.A.

ASSOCIAÇÃO REGIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO NA MADEIRA-DTIM

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

Clubes de Emprego - Madeira

M1420-08-4230-FSE-000001

Programa Operacional Regional da Madeira

8-Promover a inclusão social e
combater a pobreza

85%

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

Programas Ocupacionais

M1420-08-4230-FSE-000002

Programa Operacional Regional da Madeira

8-Promover a inclusão social e
combater a pobreza

85%

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

Vida e Trabalho

Esta operação visa tornar os serviços públicos de emprego, mais adaptados e mais
aptos a encontrar respostas para as situações de maior dificuldade de inserção no
mercado de trabalho, em especial para os jovens e adultos desempregados.

Este projeto, destinado a jovens e adultos com deficiência e/ou incapacidade, elege
ações organizadas em 2 percursos: um com base em referenciais de formação
adaptados integrados no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), com uma duração
máxima de 3600 horas, e outro com base em referenciais de formação não integrados
no CNQ e propostos pelo Serviço Técnico de Formação Profissional, com uma duração
mínima de 1200 horas e máxima de 2900 horas.
Esta operação visa proporcionar aos participantes uma ocupação em trabalho
socialmente necessário, possibilitando-lhes uma experiência de trabalho e formação
suplementar que lhes facilite a obtenção de um emprego.
Esta operação visa capacitar os toxicodependentes recuperados ou em tratamento com
formação e conhecimentos adequados para o desempenho de tarefas sócio-laborais
com vista à sua reinserção na vida ativa evitando um afastamento prolongado do
mundo do trabalho.

M1420-08-4230-FSE-000003

Programa Operacional Regional da Madeira

8-Promover a inclusão social e
combater a pobreza

85%

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

Empresas de Inserção

No âmbito desta operação o IEM atribui o estatuto de Empresa de inserção às
entidades privadas sem fins lucrativos que criem uma estrutura ou forma de
organização autónoma na sua Instituição, com o fim de desenvolver uma atividade
económica produtora de bens e/ou serviços que satisfaça necessidades reais do
mercado, organizada segundo modelos de gestão empresarial e simultaneamente capaz
de promover a reinserção socioprofissional de desempregado

M1420-08-4230-FSE-000004

Programa Operacional Regional da Madeira

8-Promover a inclusão social e
combater a pobreza

85%

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

Programas Ocupacionais

Esta operação visa proporcionar aos participantes uma ocupação em trabalho
socialmente necessário, possibilitando-lhes uma experiência de trabalho e formação
suplementar que lhes facilite a obtenção de um emprego.

Centro de Apoio à Deficiência Motora

A concretização da operação envolve apenas a execução de uma empreitada, que
compreende a realização de todos os trabalhos necessários à referida intervenção de
construção do Centro de Apoio à Deficiência Motora.Este centro dará apoio a 400
utentes e respetivos familiares, na vertente de reabilitação psicossocial e terapêutica. A
concretização da operação envolve apenas a execução de uma emprei

Remodelação e Ampliação do Lar Nossa Senhora da Estrela

Este projeto visa a remodelação e adaptação do Lar da Nossa Senhora da Estrela e a
instalação de novos equipamentos, de modo a dotar a infraestrutura de condições
adequadas às necessidades atuais dos utentes e melhorar as condições de trabalho dos
colaboradores.

Aquisição e instalação de equipamento para o Centro do Rastreio
do Cancro da Mama

Esta operação visa dotar o Centro de Rastreio do Cancro da Mama de novos
equipamentos de mamografia e de ecografia digitais, garantindo a equidade aos
serviços de prevenção e deteção precoce do cancro da mama.

Centro de Saúde da Calheta - Remodelação/Ampliação

A presente operação de remodelação/ampliação de uma estrutura de saúde existente,
onde as valências do Centro de Saúde mantêm-se, pretende assegurar os adequados
serviços de saúde em termos de urgências, consultas e cuidados continuados.

M1420-08-4842-FEDER-000003

M1420-08-4842-FEDER-000004

M1420-08-4943-FEDER-000001

M1420-08-4943-FEDER-000002

M1420-09-5266-FSE-000001

M1420-09-5266-FSE-000002

M1420-09-5266-FSE-000003

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

8-Promover a inclusão social e
combater a pobreza

8-Promover a inclusão social e
combater a pobreza

8-Promover a inclusão social e
combater a pobreza

8-Promover a inclusão social e
combater a pobreza

Programa Operacional Regional da Madeira

8-Promover a inclusão social e
combater a pobreza

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

85%

85%

País |
Country

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Qualificação de pessoas com deficiência e/ou incapacidade

Programa Operacional Regional da Madeira

Data Fim |
Finish Date

82.926,75

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

M1420-08-4842-FEDER-000002

Data Início |
Start Date

FSE

85%

85%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

97.560,88

8-Promover a inclusão social e
combater a pobreza

8-Promover a inclusão social e
combater a pobreza

Objetivo Temático | Thematic
Objective

AAC – Formação Modular

GLOBAL XXI - CONSULTORES LDA

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

O projeto aqui apresentado consiste na realização de ações de formação modular
certificada que promovam nos adultos/ativos desempregados a aquisição de mais
competências no sentido de obter mais habilitações, com vista a uma (re)inserção ou
progressão no mercado de trabalho. A formação modular certificada tem a vantagem
de permitir a criação de percursos de formação flexíveis e de duração variada,
adaptando-se aos públicos e contextos formativos

M1420-08-4229-FSE-000001

M1420-08-4842-FEDER-000001

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA
MADEIRA, E.P.E.

860.639,83

FSE

731.543,86

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

07- Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente através da
criação de serviços de emprego públicos e privados e da melhoria da
adequação às necessidades do mercado de trabalho, incluindo medidas
destinadas a aumentar a mobilidade transnacional dos trabalhadores,
inclusive através de regimes de mobilidade e melhor cooperação entre as
instituições e as partes relevantes;

294.500,00

FSE

250.325,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/10/03

2019/10/02

Portugal

13.293.059,13

FSE

11.299.100,26

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/05/01

2016/12/31

Portugal

310.321,83

FSE

263.773,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

656.425,73

FSE

557.961,87

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

9.814.784,44

FSE

8.342.566,77

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

4.697.593,70

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

2.307.758,68

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

595.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/05/09

2019/02/28

Portugal

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/05/24

2019/05/31

Portugal

5.526.580,82

2.715.010,00

700.000,00

FEDER

FEDER

FEDER

3.206.967,56

FEDER

2.725.922,43

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

85%

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro Reabilitação e Revitalização Urbanas (OT 9
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
PI 9.b Zonas Desfavorecidas)
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
CENTRAL
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

1.805.470,59

FEDER

780.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

85%

Projeto Integrado de Reabilitação do Bairro da Palmeira

A intervenção projetada, com um financiamento FEDER de 85%, permitirá viabilizar a
reabilitação do bairro social, reconhecidamente como o mais degradado física e
socialmente da Região.Trata-se duma intervenção urgente de correção e reabilitação
com várias valências, que permitirá valorizar e requalificar a área periurbana em causa,
com melhoria dos impactos a nível urbanístico, económico e soci

4.117.647,06

FEDER

3.500.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2014/04/29

2019/12/31

Portugal

AAC – Cursos de Educação e Formação - CEF - Convite IQ, IP-RAM

Propomo-nos oferecer aos jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de
abandono escolar ou que já abandonaram, antes da conclusão da escolaridade de 12
anos, bem como àqueles que, após conclusão dos 12 anos de escolaridade, pretendam
adquirir uma qualificação profissional para ingresso no mercado de trabalho. (veja-se na
Memória Descritiva).

390.644,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/19

2018/07/13

Portugal

AAC – Cursos de Educação e Formação - CEF

O curso de Cozinheiro e Pasteleiro inserido na área de formação Hotelaria /
Restauração e Turismo adapta-se ao contexto social e económico da região, onde a
nossa escola está inserida, como área prioritária do Projeto 2020 para a Região
Autónoma da Madeira.

42.687,66

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/19

2018/06/29

Portugal

AAC – Cursos de Educação e Formação - CEF

O Curso de Educação Formação apresentado pretende proporcionar aos jovens uma
oferta diferenciada que permita o cumprimento da escolaridade obrigatória e a
obtenção de qualificações profissionais, devidamente certificadas e através de um
percurso flexível e ajustado aos seus interesses. Destina-se a alunos com idade igual ou
superior a 15 anos e habilitações escolares mínimas de 6º ano de escolaridade e/ou
frequência do anos escolares do 3º cicl

78.193,10

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/19

2018/07/31

Portugal

85%

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA
MADEIRA EPERAM

85%

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

85%

ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DR. ALFREDO
FERREIRA NÓBREGA JÚNIOR, CAMACHA

85%

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR.LUÍS MAURÍLIO
DA SILVA DANTAS

459.581,82

50.220,78

91.991,88

FSE

FSE

FSE

279

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-09-5266-FSE-000004

M1420-09-5266-FSE-000005

M1420-09-5368-FSE-000001

M1420-09-5368-FSE-000002

M1420-09-5368-FSE-000003

M1420-09-5368-FSE-000004

M1420-09-5369-FSE-000001

M1420-09-5470-FSE-000001

M1420-09-5470-FSE-000002

M1420-09-5470-FSE-000003

M1420-09-5470-FSE-000005

M1420-09-5470-FSE-000006

M1420-09-5470-FSE-000007

M1420-09-5470-FSE-000008

M1420-09-5470-FSE-000009

M1420-09-5470-FSE-000010

M1420-09-5470-FSE-000011

M1420-09-5470-FSE-000012

M1420-09-5470-FSE-000013

M1420-09-5470-FSE-000014

M1420-09-5571-FSE-000001

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

AAC – Cursos de Educação e Formação - CEF

Curso para alunos em risco de abandono escolar devido a percursos escolares marcados
pelo insucesso escolar/retenções e pelo baixo desempenho a nível de
conhecimentos/competências. Pretende-se dotar os formandos de competências
básicas e contribuir para a permanência dos jovens no sistema educativo. A finalidade é
a integração dos jovens na sociedade, através da continuidade num percurso académico
ou da sua integração no mercado de trabalho.

CEF - Cursos de Educação e Formação (Convite IQ, IP-RAM)

Propomo-nos oferecer aos jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de
abandono escolar ou que já abandonaram, antes da conclusão da escolaridade de 12
anos, bem como àqueles que, após conclusão dos 12 anos de escolaridade, pretendam
adquirir uma qualificação profissional para ingresso no mercado de trabalho. (veja-se na
Memória Descritiva).

Cursos TesP

O projeto Cursos Técnico Superiores Profissionais, a realizar no âmbito do eixo “Investir
em Competências, Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida”, visa garantir uma
melhoria e aumento no acesso ao Ensino Superior, de modo a reforçar a massa crítica
de competências nas áreas estratégicas no âmbito do Diagnóstico Prospetivo da RAM
para o período 2014-2020.

Cursos TesP

O projeto Cursos Técnico Superiores Profissionais, a realizar no âmbito do eixo “Investir
em Competências, Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida”, visa garantir uma
melhoria e aumento no acesso ao Ensino Superior, de modo a reforçar a massa crítica
de competências nas áreas estratégicas no âmbito do Diagnóstico Prospetivo da RAM
para o período 2014-2020.

AAC - Cursos Técnicos Superiores Profissionais

O envelhecimento demográfico, a maior prevalência de doenças crónicas e
incapacitantes, a crescente complexidade de equipamentos e ajudas técnicas utilizadas
no apoio a pessoas dependentes, fazem emergir a necessidade de profissionais
qualificados (CTeSP GCLD) para cuidar de pessoas dependentes, em contexto de
internamento de longa duração e/ou domicilio e colaborar e/ou substituir os cuidadores
informais nas suas ausências

AAC - Cursos Técnicos Superiores Profissionais

O projeto Cursos Técnico Superiores Profissionais, a realizar no âmbito do eixo “Investir
em Competências, Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida”, visa garantir uma
melhoria e aumento no acesso ao Ensino Superior, de modo a reforçar a massa crítica
de competências nas áreas estratégicas no âmbito do Diagnóstico Prospetivo da RAM
para o período 2014-2020.

Programas de doutoramento e Bolsas de Pós-doutoramento

A Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação
pretende expandir e a manter uma vigorosa e robusta cultura de investigação, ensino
(formação pós-graduada assente em programas doutorais, bolsas de doutoramento e
bolsas de pós-doutoramento),desenvolvimento tecnológico e de partilha de recursos,
ativamente envolvida na produção e disseminação do conhecimento, assente nas
colaborações nacionais e internacionais.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP da Escola Profissional Cristóvão Colombo,pretende proporcionar a jovens e
adultos um serviço de informação, orientação e encaminhamento com vista à obtenção
de uma qualificação escolar e profissional. Desenvolverá, também, processos de
reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) adquiridas pelos
adultos ao longo da vida, por vias formais, informais e não formais, na sua vertente
profissional ou de dupla certificação.

CELFF - CENTRO DE ESTUDOS, LÍNGUAS E
FORMAÇÃO DO FUNCHAL S.A.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP da EPHTM-CELFF, autorizado pelo Despacho nº 2305/2014 de 12 de fevereiro,
tem capacidade logística e humana instaladas, adequadas às necessidade de
qualificação da população e integra-se numa Escola Profissional com Hotel de
Aplicação. Cumpre a missão de informação, orientação e encaminhamento de JOVENS e
ADULTOS para ofertas educativas e formativas e/ou processo de RVCC escolar e/ou
profissional (no sector de hotelaria e turismo).

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

O CQEP da DRQP tem como missão assegurar a prestação de um serviço de qualidade,
no domínio da orientação de jovens e adultos, com enfoque na informação sobre
Aprendizagem ao longo da vida – CQEP Centro para a Qualificação ofertas qualificantes (escolares, e ou profissionais), que promova uma escolha realista e
e Ensino Profissional - Convite DRQP.
que atenda, aos perfis individuais e às necessidades do mercado de emprego. Pretende
ainda dar resposta à necessidade de integrar na vida ativa e profissional as pessoas com
deficiência e incapacidade

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTOVÃO COLOMBO

O CQEP da Escola Profissional Cristóvão Colombo,pretende proporcionar a jovens e
adultos um serviço de informação, orientação e encaminhamento com vista à obtenção
Aprendizagem ao longo da vida – CQEP Centro para a Qualificação de uma qualificação escolar e profissional. Desenvolverá, também, processos de
e Ensino Profissional
reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) adquiridas pelos
adultos ao longo da vida, por vias formais, informais e não formais, na sua vertente
profissional ou de dupla certificação.

CELFF - CENTRO DE ESTUDOS, LÍNGUAS E
FORMAÇÃO DO FUNCHAL S.A.

O CQEP da EPHTM-CELFF, autorizado pelo Despacho nº 2305/2014 de 12 de fevereiro,
tem capacidade logística e humana instaladas, adequadas às necessidade de
Aprendizagem ao longo da vida – CQEP Centro para a Qualificação qualificação da população e integra-se numa Escola Profissional com Hotel de
e Ensino Profissional
Aplicação. Cumpre a missão de informação, orientação e encaminhamento de JOVENS e
ADULTOS para ofertas educativas e formativas e/ou processo de RVCC escolar e/ou
profissional (no sector de hotelaria e turismo).

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

O CQEP do IQ, IP-RAM tem como missão assegurar a prestação de um serviço de
qualidade, no domínio da orientação de jovens e adultos, com enfoque na informação
Desenvolvimento da rede de Centros para a Qualificação e o Ensino
sobre ofertas qualificantes (escolares e/ou profissionais), que promova uma escolha
Profissional (CQEP) e de processos de Reconhecimento, Validação
realista e que atenda, aos perfis individuais e às necessidades do mercado de emprego.
e Certificação de Competências (RVCC)
Pretende ainda dar resposta à necessidade de integrar na vida ativa as pessoas com
deficiência e incapacidade.

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

Cursos de Aprendizagem

Os Cursos de Aprendizagem são cursos de formação profissional inicial, em alternância,
dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o
prosseguimento de estudos. Propomo-nos a oferecer cursos de aprendizagem aos
jovens com idade inferior a 25 anos que concluíram com aproveitamento o 3º ciclo do
ensino básico ou equivalente e que não detenham uma habilitação escolar de nível
secundário ou equivalente.

Cursos de Aprendizagem

Este projeto envolve 5 cursos de Aprendizagem nomeadamente, os cursos de Técnico/a
de Agência de Viagens e Transportes, Técnico/a de Mecatrónica Automóvel, Técnico/a
de Instalações Elétricas, Técnico/a de Receção e Orçamentação de Oficina e Técnico/a
de Manutenção Industrial de Metalurgia e Metalomecânica(Continua Memória
Descritiva)

Cursos de Aprendizagem

Este projeto envolve 3 cursos de Aprendizagem nomeadamente, os cursos de
Esteticista, Técnico/a de Geriatria e Técnico/a de Distribuição.Estes cursos destinam-se
a jovens que devem reunir, cumulativamente, a idade inferior a 25 anos e as
habilitações escolares ao nível do 3.º Ciclo do ensino básico ou equivalente ou
habilitação superior ao 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente, sem conclusão do
ensino secundário ou equivalente.

ACC - Centros Qualifica

O Centro Qualifica tem capacidade logística e humana instaladas, adequadas às
necessidades de qualificação da população e integra-se na Escola Profissional de
Hotelaria e Turismo da Madeira, onde se conta com um Hotel de Aplicação. Cumpre a
missão de informação, orientação e encaminhamneto de jovens e adultos para ofertas
educativas e formativas e/ou processo RVCC escolar e/ou profissional (no sector de
hotelaria e turismo).

ACC - Centros Qualifica (Convite IQ, IP-RAM)

O Centro Qualifica do Instituto para a Qualificação, IP-RAM tem como missão assegurar
a prestação de um serviço de qualidade, especializado na qualificação de adultos,
vocacionado para a informação, o aconselhamento e o encaminhamento para ofertas
de educação e formação profissional de adultos com idade igual ou superior a 18 anos
que procuram uma qualificação e, excecionalmente, jovens NEET (que não estudam,
nem trabalham).

ACC - Centros Qualifica

O Centro Qualifica da Escola Profissional Cristóvão Colombo,pretende proporcionar a
jovens e adultos um serviço de informação, orientação e encaminhamento com vista à
obtenção de uma qualificação escolar e profissional. Desenvolverá, processos de
reconhecimento, validação e certificação de competências adquiridas pelos adultos ao
longo da vida, por vias formais, informais e não formais, na sua vertente profissional ou
de dupla certificação.

Cursos de Aprendizagem

Este projeto envolve 3 cursos de Aprendizagem nomeadamente, os cursos de Técnico/a
de Mecatrónica Automóvel, Técnico/a de Informação e Animação Turística, Técnico de
Massagem de Estética e Bem Estar.Os Cursos de Aprendizagem são cursos de formação
profissional inicial, em alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no
mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos (Cont. na memória
Descritiva da Operação).

AAC Ensino Profissional_transição - Ensino Profissional
candidaturas transição

Imersa num contexto socioeconómico global e complexo, caracterizado por
imprevisibilidades, a EPA, atenta à evolução da sociedade e aos Eixos da Estratégia da
UE para as RUP no horizonte 2020, assume o desafio de continuar a acompanhar as
tendências e exigências de mercado apostando na oferta de percursos qualificantes que
permitam a dupla certificação e o desenvolvimento de uma formação pessoal e
profissional média avançada e especializada.

ESCOLA BÁSICA DO PORTO DA CRUZ

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOSE
DE CLUNY

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

ARDITI - AGENCIA REGIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ASSOCIAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTOVÃO COLOMBO

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

CELFF - CENTRO DE ESTUDOS, LÍNGUAS E
FORMAÇÃO DO FUNCHAL S.A.

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTOVÃO COLOMBO

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

ESCOLA PROFISSIONAL ATLÂNTICO LDA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

61.471,14

203.453,04

339.431,33

332.305,68

192.200,86

510.828,24

4.591.184,59

52.440,00

107.483,25

94.916,06

52.440,00

215.004,00

110.124,00

899.131,03

431.064,49

918.815,15

162.564,00

83.904,00

55.062,00

949.990,26

3.861.146,52

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

52.250,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/19

2018/07/31

Portugal

172.935,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/18

2019/07/02

Portugal

288.516,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/10/05

2017/06/23

Portugal

282.459,83

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/03

2018/07/31

Portugal

163.370,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2017/10/09

2019/07/19

Portugal

434.204,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2017/10/02

2019/09/13

Portugal

3.902.506,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/01/01

2019/12/31

Portugal

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

91.360,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

80.678,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/01/02

2015/12/31

Portugal

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

182.753,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

93.605,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/01/04

2016/12/31

Portugal

764.261,38

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/05/02

2016/09/01

Portugal

366.404,82

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/07/18

2018/09/03

Portugal

780.992,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/09/12

2019/07/31

Portugal

138.179,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

71.318,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2017/12/29

Portugal

46.802,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

807.491,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/09/18

2020/09/17

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/16

2016/06/30

Portugal

3.281.974,54

280

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-09-5571-FSE-000002

M1420-09-5571-FSE-000003

M1420-09-5571-FSE-000004

M1420-09-5571-FSE-000005

M1420-09-5571-FSE-000006

M1420-09-5571-FSE-000007

M1420-09-5571-FSE-000008

M1420-09-5571-FSE-000009

M1420-09-5571-FSE-000010

M1420-09-5571-FSE-000011

M1420-09-5571-FSE-000012

M1420-09-5571-FSE-000013

M1420-09-5571-FSE-000014

M1420-09-5571-FSE-000015

M1420-09-5571-FSE-000016

M1420-09-5571-FSE-000017

M1420-09-5571-FSE-000018

M1420-09-5571-FSE-000019

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FUNDAÇÃO MONSENHOR ALVES BRÁS

Nome da Operação | Operation Name

AAC Ensino Profissional – Ensino Profissional

Resumo | Summary

O projeto pretende, através da realização dos cursos de Animador Sociocultural e
Técnico de Apoio à Infância de nível IV da UE, investir na formação de jovens inativos
dotando-os de competências facilitadoras à sua integração na vida ativa, tornando-os
agentes corresponsáveis na transformação social. O projeto tem um tríplice objetivo
pedagógico: saber-saber, saber-fazer e saber-ser que são fundamentais para o sucesso
profissional.

IPTL - INSTITUTO PROFISSIONAL DE TRANSPORTES E AAC Ensino Profissional_transição - Ensino Profissional
LOGÍSTICA DA MADEIRA, LDA
candidaturas transição

O IPTL, com vista a responder as necessidades identificadas pelo Compromisso Madeira
2020, de forma a poder contribuir para uma maior qualificação técnica dos recursos
humanos existentes na RAM, procurou desenvolver e disponibilizar uma oferta
formativa para os jovens em diversas áreas. A aposta nesta multiplicidade de áreas
pretende, acima de tudo, proporcionar aos jovens a aquisição e o aperfeiçoamento das
suas competências socioprofissionais.

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

O projeto visa incrementar a formação e a qualificação profissional de jovens,
provenientes do sistema educativo/formativo e facilitar a inserção profissional dos
diplomados. A sua materialização concretiza-se, sobretudo, através da qualidade da
equipa pedagógica envolvida, e da Formação em Contexto de Trabalho(FCT),enquanto
meio de proximidade com entidades empregadoras.

AAC Ensino Profissional – Ensino Profissional

AAC Ensino Profissional_transição - Ensino Profissional
APEL - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO LIVRE
candidaturas transição

Os cursos profissionais além de capacitarem para exercer uma determinada função, dão
ainda equivalência a vários níveis escolares, podendo dar equivalência ao 12º ano com
possibilidade de continuação de estudos no ensino superior. Ao frequentar um curso,
pois com o mesmo tempo de formação do que pela via do secundário normal,
conseguirá equivalência ao secundário completo, e ainda terá um diploma em uma área
específica.

CELFF - CENTRO DE ESTUDOS, LÍNGUAS E
FORMAÇÃO DO FUNCHAL S.A.

AAC Ensino Profissional – Ensino Profissional

Uma das atribuições da EPHTM é o ensino técnico-profissional. O Turismo é o sector
estratégico da economia da Região Autónoma da Madeira. O atual projeto visa conjugar
as áreas habituais de formação neste sector: cozinha/pastelaria; restaurante/bar; e
operações turísticas e hoteleiras, promovendo a formação profissional qualificada,
aumentando a escolaridade dos profissionais do sector e contribuindo para a inovação
das práticas profissionais.

AAC Ensino Profissional_transição - Ensino Profissional
candidaturas transição

A Escola Profissional Cristóvão Colombo é financiada pelo Fundo Social Europeu.
Ministra cursos profissionais de dupla certificação de nível 4.Ao longo dos 21 anos de
existência, tem contribuído para o aumento da qualificação dos jovens da RAM e
respetiva inserção no mercado de trabalho A aposta nas novas tecnologias é um dos
objetivos estratégicos. A capacidade da Escola é limitada a cerca de 300 jovens que
frequentam as 14 turmas.

CONSERVATÓRIO - ESCOLA PROFISSIONAL DAS
ARTES DA MADEIRA

AAC Ensino Profissional_transição - Ensino Profissional
candidaturas transição

Formação Profissional no domínio das artes do espectáculo - música, dança e teatro,
conferindo dupla certificação. Tem como objectivo uma oferta credível de formação
profissional na área das artes performativas, garantindo uma formação artística de
qualidade colmatando as necessidades da Região Autónoma da Madeira. Como
educação artística de nível pré-universitário é uma mais-valia, desenvolvendo
competências criativas, pessoais e profissionais.

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

Propomo-nos oferecer aos jovens que terminaram o 3º ciclo do ensino básico (9º ano
de escolaridade) ou que se encontram já a frequentar os cursos científico-humanísticos
Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao Longo da
do ensino secundário, mas sem sucesso, e que procuram um ensino mais prático e
Vida
voltado para o mundo do trabalho, cursos profissionais, com a duração de três anos
letivos. (Texto continua na Memória Descritiva constante do separador Documentos).

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTOVÃO COLOMBO

APEL - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO LIVRE Ensino Profissional para Jovens - Continuidade do ciclo formativo

Os cursos profissionais além de capacitarem para exercer uma determinada função, dão
ainda equivalência a vários níveis escolares, podendo dar equivalência ao 12º ano com
possibilidade de continuação de estudos no ensino superior. Ao frequentar um curso,
pois com o mesmo tempo de formação do que pela via do secundário normal,
conseguirá equivalência ao secundário completo, e ainda terá um diploma em uma área
específica.

APEL - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO LIVRE Ensino Profissional para Jovens - Ciclo Formativo

Os cursos profissionais além de capacitarem para exercer uma determinada função, dão
ainda equivalência a vários níveis escolares, podendo dar equivalência ao 12º ano com
possibilidade de continuação de estudos no ensino superior. Ao frequentar um curso,
pois com o mesmo tempo de formação do que pela via do secundário normal,
conseguirá equivalência ao secundário completo, e ainda terá um diploma em uma área
específica.

ESCOLA PROFISSIONAL ATLÂNTICO LDA

Ensino Profissional para Jovens - Ciclo Formativo

Imersa num contexto socioeconómico global e complexo, caracterizado por
imprevisibilidades, a EPA, atenta à evolução da sociedade e aos Eixos da Estratégia da
UE para as RUP no horizonte 2020, assume o desafio de continuar a acompanhar as
tendências e exigências de mercado apostando na oferta de percursos qualificantes que
permitam a dupla certificação e o desenvolvimento de uma formação pessoal e
profissional média avançada e especializada.

Ensino Profissional para Jovens - Ciclo Formativo

Uma das atribuições da EPHTM é o ensino técnico-profissional. O Turismo é o sector
estratégico da economia da Região Autónoma da Madeira. O atual projeto visa conjugar
as áreas habituais de formação neste sector: cozinha/pastelaria; restaurante/bar; e
operações turísticas e hoteleiras, promovendo a formação profissional qualificada,
aumentando a escolaridade dos profissionais do sector e contribuindo para a inovação
das práticas profissionais.

Ensino Profissional para Jovens - Continuidade do ciclo formativo

Uma das atribuições da EPHTM é o ensino técnico-profissional. O Turismo é o sector
estratégico da economia da Região Autónoma da Madeira. O atual projeto visa conjugar
as áreas habituais de formação neste sector: cozinha/pastelaria; restaurante/bar; e
operações turísticas e hoteleiras, promovendo a formação profissional qualificada,
aumentando a escolaridade dos profissionais do sector e contribuindo para a inovação
das práticas profissionais.

Ensino Profissional para Jovens - Continuidade do ciclo formativo

Imersa num contexto socioeconómico global e complexo, caracterizado por
imprevisibilidades, a EPA, atenta à evolução da sociedade e aos Eixos da Estratégia da
UE para as RUP no horizonte 2020, assume o desafio de continuar a acompanhar as
tendências e exigências de mercado apostando na oferta de percursos qualificantes que
permitam a dupla certificação e o desenvolvimento de uma formação pessoal e
profissional média avançada e especializada.

CELFF - CENTRO DE ESTUDOS, LÍNGUAS E
FORMAÇÃO DO FUNCHAL S.A.

CELFF - CENTRO DE ESTUDOS, LÍNGUAS E
FORMAÇÃO DO FUNCHAL S.A.

ESCOLA PROFISSIONAL ATLÂNTICO LDA

IPTL - INSTITUTO PROFISSIONAL DE TRANSPORTES E
Ensino Profissional para Jovens - Ciclo Formativo
LOGÍSTICA DA MADEIRA, LDA

No sentido de responder às necessidades do mercado regional, a aposta nos cursos
propostos pelo IPTL assenta na convicção de que estaremos a formar para o emprego,
convicção corroborada pelos nossos atores económicos através dos contactos
estabelecidos e traduzidos na celebração de intenções de protocolo de estágio.

IPTL - INSTITUTO PROFISSIONAL DE TRANSPORTES E
Ensino Profissional para Jovens - Continuidade do ciclo formativo
LOGÍSTICA DA MADEIRA, LDA

No sentido de responder às necessidades do mercado regional, a aposta nos cursos
propostos pelo IPTL assenta na convicção de que estaremos a formar para o emprego,
convicção corroborada pelos nossos atores económicos através dos contactos
estabelecidos e traduzidos na celebração de intenções de protocolo de estágio.

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTOVÃO COLOMBO

Ensino Profissional para Jovens - Ciclo Formativo

Escola Profissional Cristóvão Colombo é financiada pelo Fundo Social Europeu. Ministra
cursos profissionais de dupla certificação de nível 4.Ao longo dos 21 anos de existência,
tem contribuído para o aumento da qualificação dos jovens da RAM e respetiva
inserção no mercado de trabalho A aposta nas novas tecnologias é um dos objetivos
estratégicos. A capacidade da Escola é limitada a cerca de 300 jovens.

Ensino profissional (Ciclo Formativo 2016/2019) - Convite IQ, IPRAM

Procuramos com a oferta destes cursos dar resposta às necessidades de formação da
região e do país mas também promover a investigação e inovação tecnológicas,
proteger o ambiente e fazer uma utilização adequada dos nossos recursos naturais e
ainda fomentar nos nossos jovens uma cultura de empreendedorismo e adequada
gestão dos recursos ao nosso dispor.

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

203.476,65

2.624.099,81

59.709,76

329.566,64

2.923.383,56

2.766.415,02

1.509.979,05

2.123.657,14

327.049,68

364.818,52

1.102.711,80

2.562.755,24

2.488.281,11

1.912.823,62

1.436.460,49

1.808.053,03

1.222.375,67

1.700.797,80

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

172.955,15

2.230.484,84

50.753,30

280.131,64

2.484.876,03

2.351.452,77

1.283.482,19

1.805.108,57

277.992,23

310.095,74

937.305,03

2.178.341,95

2.115.038,94

1.625.900,08

1.220.991,42

1.536.845,08

1.039.019,32

1.445.678,13

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/10/06

2016/06/17

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/22

2016/07/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/17

2016/07/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/14

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/17

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/17

2016/07/15

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/06/28

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/05/22

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2018/05/22

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2018/06/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2019/07/19

Portugal

281

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-09-5571-FSE-000020

M1420-09-5571-FSE-000021

M1420-09-5571-FSE-000022

M1420-09-5571-FSE-000023

M1420-09-5571-FSE-000024

M1420-09-5571-FSE-000027

M1420-09-5571-FSE-000028

M1420-09-5571-FSE-000029

M1420-09-5571-FSE-000030

M1420-09-5571-FSE-000031

M1420-09-5571-FSE-000032

M1420-09-5571-FSE-000033

M1420-09-5571-FSE-000034

M1420-09-5673-FEDER-000001

M1420-09-5673-FEDER-000002

M1420-09-5675-FEDER-000001

M1420-09-5675-FEDER-000002

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

Programa Operacional Regional da Madeira

9-Investir em competências,
educação e aprendizagem ao longo
da vida

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTOVÃO COLOMBO

CONSERVATÓRIO - ESCOLA PROFISSIONAL DAS
ARTES DA MADEIRA

CONSERVATÓRIO - ESCOLA PROFISSIONAL DAS
ARTES DA MADEIRA

Ensino profissional (Continuidade do ciclo formativo) - Convite IQ,
IP-RAM

Procuramos com a oferta destes cursos dar resposta às necessidades de formação da
região e do país mas também promover a investigação e inovação tecnológicas,
proteger o ambiente e fazer uma utilização adequada dos nossos recursos naturais e
ainda fomentar nos nossos jovens uma cultura de empreendedorismo e adequada
gestão dos recursos ao nosso dispor.

Ensino Profissional para Jovens - Continuidade do ciclo formativo

Escola Profissional Cristóvão Colombo é financiada pelo Fundo Social Europeu. Ministra
cursos profissionais de dupla certificação de nível 4.Ao longo dos 21 anos de existência,
tem contribuído para o aumento da qualificação dos jovens da RAM e respetiva
inserção no mercado de trabalho A aposta nas novas tecnologias é um dos objetivos
estratégicos. A capacidade da Escola é limitada a cerca de 300 jovens.

Ensino Profissional para Jovens - Ciclo Formativo

Formação Profissional no domínio das artes do espectáculo - música, dança e teatro,
conferindo dupla certificação. Tem como objectivo uma oferta credível de formação
profissional na área das artes performativas, garantindo uma formação artística de
qualidade colmatando as necessidades da Região Autónoma da Madeira. Como
educação artística de nível pré-universitário é uma mais-valia, desenvolvendo
competências criativas, pessoais e profissionais.

Ensino Profissional para Jovens - Continuidade do ciclo formativo

Formação Profissional no domínio das artes do espectáculo - música, dança e teatro,
conferindo dupla certificação. Tem como objectivo uma oferta credível de formação
profissional na área das artes performativas, garantindo uma formação artística de
qualidade colmatando as necessidades da Região Autónoma da Madeira. Como
educação artística de nível pré-universitário é uma mais-valia, desenvolvendo
competências criativas, pessoais e profissionais.

APEL - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO LIVRE AAC – Cursos de Especialização Tecnológica - CET

PROINOV - CONSULTORIA EM GESTÃO, FORMAÇÃO
AAC – Cursos de Especialização Tecnológica - CET
E MULTIMÉDIA LDA. - EM LIQUIDAÇÃO

Os Cursos de Especialização Tecnológica permitem dotar os formandos com
conhecimentos e competências adequadas ao mercado de trabalho ou para
prosseguimento de estudos no ensino superior. A escolha das áreas de Turismo e
Programação neste projeto são motivadas pela experiência da entidade formadora e
pela alta empregabilidade destas áreas na Região.

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

AAC – Cursos de Especialização Tecnológica - CET

No âmbito da presente operação, o projeto formativo proposto pela INETESE encontrase organizado em 2 percursos formativos: CET de Banca e Seguros e CET de
Contabilidade e Fiscalidade, compostos, cada um, por percursos com a duração de 1400
horas, em conformidade com os referenciais previstos no CNQ. Com este projeto, a
INETESE propõe-se a desenvolver 2 ações, para um total de 48 formandos/as,
realizando um volume de formação de 67.200 horas.

AAC - Ensino Profissional (Ciclo Formativo 2017/2020)

Imersa num contexto socioeconómico global e complexo, caracterizado por
imprevisibilidades, a EPA, atenta à evolução da sociedade e aos Eixos da Estratégia da
UE para as RUP no horizonte 2020, assume o desafio de continuar a acompanhar as
tendências e exigências de mercado apostando na oferta de percursos qualificantes que
permitam a dupla certificação e o desenvolvimento de uma formação pessoal e
profissional média avançada e especializada.

AAC - Ensino Profissional (Ciclo Formativo 2017/2020)

Uma das atribuições da EPHTM é o ensino técnico-profissional. O Turismo é o sector
estratégico da economia da Região Autónoma da Madeira. O atual projeto visa conjugar
as áreas habituais de formação neste sector: cozinha/pastelaria; restaurante/bar; e
operações turísticas e hoteleiras, promovendo a formação profissional qualificada,
aumentando a escolaridade dos profissionais do sector e contribuindo para a inovação
das práticas profissionais.

ESCOLA PROFISSIONAL ATLÂNTICO LDA

CELFF - CENTRO DE ESTUDOS, LÍNGUAS E
FORMAÇÃO DO FUNCHAL S.A.

849.337,50

1.712.052,52

672.142,57

617.444,03

339.108,60

453.712,40

427.962,69

1.128.805,20

2.141.530,80

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2018/07/20

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/09/13

2018/12/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/04/03

2018/11/27

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/11/27

2018/09/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/09/18

2020/07/15

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/09/18

2020/05/19

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/09/12

2020/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/09/18

2020/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/09/18

2020/07/31

Portugal

908.708,74

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

5.424.124,41

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/12

2019/09/30

Portugal

8.762.290,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/13

2019/09/30

Portugal

31.783,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/10/26

2016/04/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/24

2017/12/29

Portugal

1.455.244,64

571.321,18

524.827,43

288.242,31

385.655,54

363.768,29

959.484,42

1.820.301,18

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTOVÃO COLOMBO

AAC - Ensino Profissional (Ciclo Formativo 2017/2020)

Escola Profissional Cristóvão Colombo é financiada pelo Fundo Social Europeu. Ministra
cursos profissionais de dupla certificação de nível 4.Ao longo dos 21 anos de existência,
tem contribuído para o aumento da qualificação dos jovens da RAM e respetiva
inserção no mercado de trabalho A aposta nas novas tecnologias é um dos objetivos
estratégicos.

Ensino profissional (Ciclo Formativo 2017/2020) - Convite IQ, IPRAM

Procuramos com a oferta destes cursos dar resposta às necessidades de formação da
região e do país mas também promover a investigação e inovação tecnológicas,
proteger o ambiente e fazer uma utilização adequada dos nossos recursos naturais e
ainda fomentar nos nossos jovens uma cultura de empreendedorismo e adequada
gestão dos recursos ao nosso dispor.

AAC - Ensino Profissional (Ciclo Formativo 2017/2020)

A aposta em cursos de dupla certificação tem sido uma prioridade para o
desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira. O aumento das habilitações,
conhecimentos e competências dos jovens tem uma importância fulcral na realidade
insular, que apresenta um grande número de jovens com baixas qualificações e
habilitações. A INETESE – Madeira, propõe-se desenvolver cursos profissionais em três
áreas (Banca e Seguros, Contabilidade e Informação e Ani

Escola Básica e Secundária Francisco Freitas Branco - Porto Santo

Atualmente existe a necessidade de executar obras de recuperação, remodelação e
ampliação por forma a cumprir com a legislação atual, expressivamente mais exigente.
O projeto de reabilitação da Escola Básica e Secundária do Porto Santo, tem em
consideração uma grande valorização ao nível da construção sustentável, por
intermédio da aplicação de soluções e técnicas eficientes.

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Alvares - Ribeira Brava

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Alvares – Ribeira Brava, foi construída há
algumas décadas. Atualmente existe a necessidade de executar a construção de uma
nova escola, por forma a cumprir com a legislação atual, expressivamente mais
exigente.

ITUR - Infraestruturas de telecomunicações

As componentes desta operação caracterizam-se do seguinte modo: - Empreitada com
vista à adequação do Espaço Formativo às condições determinadas pela ANACOM;Aquisição dos equipamentos para a rede ITUR, designadamente receção e amplificação
de canais terrestres, redes de distribuição exterior e rede exterior de fibra ótica.

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

Adaptação de uma oficina do IQ, IP-RAM - Áreas formativas de
Energias Renováveis, Frio e Climatização

Com esta operação, o IQ, IP-RAM irá superar uma lacuna existente na RAM em termos
de espaços formativos nas áreas de Energias Renováveis e Frio e Climatização
contribuindo assim para a formação de Técnicos em diversos perfis profissionais,
contribuindo assim para tornar as empresas destas áreas na RAM mais competitivas e
certificadas para a prestação destes serviços.

325.199,80

FEDER

276.419,83

A atribuição do incentivo terá um impacto significativo na tesouraria da empresa, uma
vez que facilitará o cumprimento das obrigações perante Bancos, Estado, Fornecedores,
Pessoal, permitindo assim continuar o excelente trabalho que tem mantido a nível da
produção vitivinícola e comercialização de vinhos licorosos.

374.430,81

FEDER

47.739,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/31

Portugal

INETESE MADEIRA - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO
PROFISSIONAL

85%

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

1.188.996,00

1.043.844,86

1.069.069,10

6.381.322,84

10.308.577,10

37.391,81

FSE

Prioridade de Investimento | Investment Priority

721.936,88

FSE

FSE

FSE

FEDER

FEDER

FEDER

319.696,76

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Documento em anexo

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

376.113,84

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

APEL - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO LIVRE AAC - Ensino Profissional (Ciclo Formativo 2017/2020)

85%

85%

Resumo | Summary

OS CET’s, permitem:1- Melhorar a transição entre os sistemas de educação e formação
e o Ensino Superior através de modalidades de aprendizagem mais flexíveis e adaptadas
ao mercado de trabalho e do crescimento e diversificação da oferta;2- Elevar os níveis
de qualificação profissional e promover a adaptabilidade da força de trabalho,
nomeadamente pelo prosseguimento da oferta de cursos de formação profissional
contínua de qualificação.

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

85%

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.010.646,60

887.268,13

M1420-11-6076-FEDER-000001

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VINHOS BARBEITO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da regiao

M1420-11-6076-FEDER-000003

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J.A.C. MARTINS - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa a obtenção de um apoio para compensar os sobrecustos de regiões
ultraperiféricos.

51.869,00

FEDER

6.613,30

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/29

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000004

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ROOVERS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

ASSEGURAR E CONTRIBUIR PARA A VIABILIDADE ECONÓMICA DA EMPRESA, COM
IMPLICAÇÕES POSITIVAS SOBRE A MANUTENÇÃO DO VOLUME DE EMPREGO.

42.326,66

FEDER

8.094,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/19

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000005

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MFM FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Destina-se a compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de
Região Ultraperiférica.

48.328,87

FEDER

12.323,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000006

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ILHOCONTA - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

De forma sucinta a candidatura será fundamental para efeitos de apoio no âmbito de
gastos incorridos com o normal desenvolvimento da atividade empresarial e terá
impacto no desenvolvimento e sustentabilidade da empresa.

42.763,19

FEDER

5.452,31

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/20

Portugal

282

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-000007

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2014/01/01

2015/01/31

Portugal

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/11

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

ZARCONTA - ADMINISTRAÇÃO E CONSULTADORIA,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

74.595,26

FEDER

15.851,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

31.576,54

FEDER

4.026,01

Resumo | Summary

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-000008

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GEST LIDER - PAPELARIA E DECORAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Economicamente, os tempos actuais caracterizam-se pela existência de crise. Recessão
esta que ultrapassa a Região.Constatamos existir hoje uma recessão internacional e
que, também tem impacto negativo na economia regional: quer pelo menor número de
consumidores, e compradores internacionais e também locais.O actual projecto passa
por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibiliz

M1420-11-6076-FEDER-000009

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

A RETALHISTA - INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO E
TURÍSTICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa por se situar numa Região
Ultraperiférica.

89.006,26

FEDER

11.348,30

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000010

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FERNANDES & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da reg

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

42.830,97

FEDER

5.460,95

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000011

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VICTOR MANUEL PEREIRA FREITAS, UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas e
luz.Houve a criação de um posto de trabalho, tendo a trabalhadora menos de 35 anos
(jovem).

26.020,87

FEDER

5.514,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000012

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

THCONTAS - EMPRESA DE CONTABILIDADE E
SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste subsídio a empresa tornar-se-à mais capaz, que proceder em
tempo útil às suas obrigações, quer fiscais, quer contratuais.

38.625,08

FEDER

4.924,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

220.847,68

FEDER

28.158,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000013

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LOBO & PITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta é uma empresa que surgiu em 2007, e desde então tem vindo sempre a crescer e a
aumentar os seus postos de trabalho.Em 2007 a empresa iniciou com 6 trabalhadores e
no final do ano de 2009 já tinha 9 trabalhadores.A 31 de Dezembro de 2009, a empresa
apenas tinha um estabelecimento estável, localizado nos Canhas, Ponta do Sol. Mas, a
empresa quer crescer, e o que prova isso é que a empresa

M1420-11-6076-FEDER-000014

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MULTIMADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

45.745,28

FEDER

5.832,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000015

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SS FINANCIAL - CONTABILIDADE, GESTÃO E
CONSULTORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região.

.

109.489,39

FEDER

13.959,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000016

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IRMÃOS LEÇA DE FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas,
luz, água e transportes referentes ao ano de 2014.

582.030,00

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/29

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000017

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EFEN - HOTELARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região.

Assim, a Administração está convencida de que o recebimento do incentivo será
essencial para assegurar a viabilidade da EFEN Hotelaria, bem como a manutenção dos
seus postos de trabalho.

779.464,33

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000019

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SECTIMA FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região.

Compensação dos custos de salários, segurança social, rendas, electricidade, água e
elaboração candidatura

438.505,72

FEDER

55.909,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/30

Portugal

Este projecto é fundamental para os objectivos do ano de 2015, uma vez que está em
fase de implementação, novas versões de SW e HW.Neste contexto, o projecto agora
apresentado, vem dar uma grande ajuda, no investimento já delineado à algum tempo a
esta parte.

682.850,70

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000020

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FERREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000021

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ZITA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos de salários, segurança social, rendas, electricidade, água e
elaboração candidatura.

212.607,13

FEDER

33.884,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/14

2015/08/10

Portugal

368.975,43

FEDER

47.044,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/17

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000022

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ILÍDIO & QUIRINO FIGUEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000023

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GÊS BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Investimento

70.129,09

FEDER

8.941,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000024

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FOTO CANHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz
e água referentes ao ano de 2014.A empresa compromete-se a manter os 5 postos de
trabalho.

62.142,60

FEDER

7.923,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/30

Portugal

201.124,67

FEDER

25.643,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/23

Portugal

58.919,31

FEDER

7.512,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000025

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CALDEIRA, PESTANA & ALMEIDA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em suma o projecto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o
que permite a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 15 postos de
trabalho dentro do tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a
sua competitividade e capacidade de investimento em áreas funcionais e
organizacionais, proporcionando á empresa a capacidade de gerar mais riqueza.

M1420-11-6076-FEDER-000026

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANIA DA COZINHA, RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

M1420-11-6076-FEDER-000027

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HIPÓLITO FRANCO & ANTÓNIO NÓBREGA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto de acordo com os objetivos definidos no SI Funcionamento, visa a obtenção
de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente, gastos com recursos
humanos e respetivos encargos sociais.A empresa mantém 92 postos de trabalho

1.476.567,26

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000028

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ARSÉNIO DINIS DE NÓBREGA GONÇALVES,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas,
luz, água e transportes referentes ao ano de 2014. Manutenção dos postos de trabalho.

223.720,37

FEDER

28.524,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2016/04/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000029

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VARIOSPORT - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
DE DESPORTO, UNIPESSOAL LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

29.397,86

FEDER

3.748,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000030

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RSP MADEIRAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de salários brutos, custos com segurança social e custos com
elaboração de candidatura.

224.908,19

FEDER

28.675,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/01

Portugal

104.956,11

FEDER

13.381,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

175.309,47

FEDER

22.351,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/21

Portugal

1.086.810,38

FEDER

74.934,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000031

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SANTOS & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A Sopronto funciona como um supermercado de bairro, que consegue cativar os seus
clientes através de um atendimento personalizado e familiar. É de toda a importância a
manutenção dos 13 postos de trabalho existentes na empresa, e a concessão deste
apoio será vital para que tal aconteça.

M1420-11-6076-FEDER-000032

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOPRONTO-COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

M1420-11-6076-FEDER-000033

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRANCISCO AMARO DE SOUSA,HERDEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

.

M1420-11-6076-FEDER-000034

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MONTILIAS - CONSTRUÇÃO CIVIL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

27.667,12

FEDER

3.527,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/03

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000035

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUTO-SUOESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz
e água referentes ao ano de 2014.

38.735,41

FEDER

4.938,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000036

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SERRALHARIA DO OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz, água e
transportes referentes ao ano de 2014.A empresa irá manter 9 postos de trabalho.

110.857,28

FEDER

14.262,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000037

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NAREDE3.O - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

47.908,69

FEDER

8.384,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/06/30

Portugal

615.073,31

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000038

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

E. C. A. M. - EMPRESA DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000039

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUATROVISTAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto de acordo com os objetivos definidos no SI Funcionamento, visa a obtenção
de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente, gastos com recursos
humanos e respetivos encargos sociais.A empresa mantém 83 postos de trabalho

1.347.613,24

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/19

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente,
gastos com recursos humanos e respetivos encargos sociais.O Hotel FourViews Oásis
está numa situação de cruzeiro, fruto da maturidade e notoriedade do hotel e dos seus
serviços.Os principais mercados são o Alemão, o Holandês e o Inglês.

1.452.087,94

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/07/31

2015/06/30

Portugal

Este projeto tem como principal benefício o investimento que irá ser feito ao nível
informático, nomeadamente em HW e SW, de forma a dar uma mair resposta à gestão
do negócio, com ferramentas actualizadas, periodicamente.

76.738,97

FEDER

9.784,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/27

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000040

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NÓBREGA & HIPÓLITO S.A.

M1420-11-6076-FEDER-000042

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA FRANCELINA CRUZ E NEVES - COMÉRCIO DE
Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SOCIEDADE
permanentes e estruturais das empresas da região
UNIPESSOAL LDA

283

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

2016/04/30

Portugal

38.660,85

FEDER

4.929,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/02

Portugal

49.252,00

FEDER

6.279,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O empreendimento começou a sua actividade no ano de 1981, com a abertura do
restaurante, o qual, continua a dispor de grande prestígio, seguindo-se no ano de 1984,
a construção dos primeiros 17 quartos. No ano de 1998 o empreendimento foi objecto
de uma profunda ampliação/remodelação.No ano de 2013 foi incluída a actividade de
cabeleireiro e a exploração do restaurante do parque temático.

235.536,72

FEDER

31.797,45

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A Previsão pretende sedimentar a sua posição no mercado, através da sua postura de
firme e intransigente no cumprimento das obrigações contabilisticas e fiscais dos seus
clientes. Pretende-se uma prestação de um serviço de qualidade aos seus clientes
através da satisfação e motivação dos seus colaboradores, com recurso aos melhores
métodos e práticas de trabalho.

518.874,08

FEDER

66.156,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/31

Portugal

274.070,48

FEDER

34.943,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000044

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

WEBDREAMS - DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE
SOFTWARE, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000045

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PREVISÃO DINÂMICA, LDA

País |
Country

2014/01/01

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000047

Data Fim |
Finish Date

03-RUP

FÁTIMA HELENA VELOSA DE FREITAS GALRIÇA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

FREITAS & MARTINS LDA

Data Início |
Start Date

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

85%

85%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

18.066,79

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FEDER

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

141.700,32

M1420-11-6076-FEDER-000043

M1420-11-6076-FEDER-000046

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Este projecto associado ao incentivo tem algum impacto na sustentabilidade da
empresa, visto o mesmo financiar quinze porecento dos custos que a empersa tem
durante um ano economico.
O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente nas despesas de salários, encargos, rendas, custos de energia, agua,
etc.

M1420-11-6076-FEDER-000048

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BIGSYSTEMS - SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000049

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ALUMIBATISTA - CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salarios, encargos, rendas, custos electricidade, agua.

156.200,00

FEDER

19.915,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

82.481,19

FEDER

10.516,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

72.251,14

FEDER

9.212,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/08

Portugal

EMOÇÕES & PALADARES - SERVIÇOS TURÍSTICOS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

146.662,42

FEDER

18.699,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/07

Portugal

O principal impacto que este incentivo irá ter na empresa, prende-se sobretudo com o
investimento contínuo que tem de ser efectuado ao nível da informática, como também
na formação contínua dos seus funcionários, em virtude da aplicação inicial do SNC em
2010 e respectivas actualizações.

245.691,41

FEDER

31.325,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/05

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000050

M1420-11-6076-FEDER-000051

M1420-11-6076-FEDER-000052

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

SMARTCONTROL - SISTEMAS AUTOMÁTICOS E
ELECTRÓNICOS LDA

LIDO TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO,
UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-000053

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUDIRAM - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000054

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IDALINA SOUSA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salarios, encargos, rendas, custos electricidade e agua.

156.882,00

FEDER

20.002,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/05

Portugal

Conforme referido, por via da concessão do presente incentivo, a empresa tornar-se-á
mais sólida, capaz de manter e reforçar a sua atividade e o serviço de excelência que
presta.A situação económico-financeira da empresa sairá reforçada, com grande
contributo ao nível social pela ajuda na manutenção dos postos de trabalho.

559.164,97

FEDER

79.681,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/21

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000056

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADINSP - INSPECÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000057

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

S. C. H. - SOCIEDADE DE CLÍNICA HOSPITALAR S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de 2014 com salários brutos, segurança social, rendas, despesas
electricidade, despesas água e elaboração candidatura.

658.539,21

FEDER

83.963,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2013/12/15

2015/09/10

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

34.180,63

FEDER

4.358,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

640.097,84

FEDER

81.612,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/30

Portugal

74.756,37

FEDER

9.531,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/18

Portugal

138.547,12

FEDER

17.664,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/28

Portugal

189.715,96

FEDER

24.188,78

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/15

Portugal

118.096,00

FEDER

15.057,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000058

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL H.MARTINS ANJO-COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTARES - UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-000059

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PANIDOCE - PANIFICADORA DE CÂMARA DE LOBOS Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000060

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PROGIF-PROJECTOS,GESTÃO,INFORMATICA E
FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários, encargos, rendas, custos electricidade, água, etc.

M1420-11-6076-FEDER-000061

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO VICTOR - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000062

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SANTOQUEIJO - PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000063

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRANCISCO FURTADO & TEIXEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000064

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LIVRE DIRECTO,ARTIGOS DE DESPORTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

70.975,32

FEDER

12.669,10

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/01

Portugal

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

200.042,53

FEDER

25.505,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/30

Portugal

27.707,87

FEDER

3.532,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/01

Portugal

147.507,35

FEDER

18.807,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

O projecto permitirá a empresa fornecer a formação adequada aos seus funcionários,
permitindo-lhes evoluir e atingir outro patamar de competências, permitindo-lhes desta
forma conservar os seus postos de trabalho
A Santo Queijo tem como objectivo primordial manter-se no mercado de uma forma
competitiva, disponibilizando aos seus clientes um produto/serviço de elevada
qualidade!
O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salários, encargos com contribuições, consumo de energia
e água.

M1420-11-6076-FEDER-000065

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EQUIPVENDING - EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000066

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ NORBERTO CORREIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000067

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INCENTEA MADEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000068

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESCOLA PROFISSIONAL ATLÂNTICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de salários brutos, segurança social, electricidade, rendas, água.

707.318,19

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000069

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MATA & VASCONCELOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira.

218.220,72

FEDER

31.797,88

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/04

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000070

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRACRIATIVA UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

102.925,69

FEDER

16.403,78

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/02

2016/08/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo aumentar o quadro de pessoal da empresa.

264.987,04

FEDER

54.902,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/01/31

Portugal

30.861,18

FEDER

3.934,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

55.591,00

FEDER

7.087,85

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000071

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PACOTE DE SUGESTÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e
transportes referentes ao ano de 2014.A empresa compromete-se a manter sete postos
de trabalho.
O incentivo ao funcionamento da empresa representa assim uma compensação aos
custos elevados que a empresa suporta com os custos salariais.Numa análise às contas
da empresa constata-se que a situação económico-financeira da empresa é equilibrada
apresentando um Capital Próprio Positivo, reunindo as condições de exigibilidade para a
presente candidatura.

M1420-11-6076-FEDER-000072

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AMANHECER COM LETRAS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em suma o projecto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o
que permite a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 2 postos de
trabalho dentro do tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a
sua competitividade e capacidade de investimento em áreas funcionais e
organizacionais, proporcionando á empresa a capacidade de gerar mais riqueza.

M1420-11-6076-FEDER-000073

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos
electricidade, etc.
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M1420-11-6076-FEDER-000074

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

POLOS - SOCIEDADE DE COMÉRCIO E DE
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salarios, respectivos encargos, electricidade e agua.

178.962,00

FEDER

22.817,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000075

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GRANITOS GARCÊS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários, respectivos encargos, custos com electricidade e
água.

75.276,00

FEDER

9.597,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000076

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADCONTA - CONTABILIDADE DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto pretende candidatar-se ao apoio dos custos de salários brutos, segurança
social, custos com electricidade, custos com água.

310.250,78

FEDER

39.556,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/24

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000077

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

S.M. - COMÉRCIO DE ARTESANATO E RESTAURAÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos de funcionamento,
nomeadamente despesas de salários, respectivos encargos, rendas, electricidade e
água.

104.153,00

FEDER

13.279,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000078

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NEWTRAVEL - VIAGENS E TURISMO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo será um apoio aos custos de salário,segurança social, rendas, electricidade e
água.

144.600,43

FEDER

18.436,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/01/15

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

420.966,63

FEDER

53.673,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/22

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

94.043,13

FEDER

11.990,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/04/08

Portugal

107.246,62

FEDER

13.673,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000079

M1420-11-6076-FEDER-000080

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

FIGUEIRA & PESTANA & RODRIGUES LDA

GARCES & FARIA LDA

M1420-11-6076-FEDER-000081

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INFORMATIVO - CONTABILIDADE E SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-000082

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MÁXIMA DINÂMICA - REPARAÇÕES E
CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa,
potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos
custos salariais, contribuições para a segurança social e rendas de instalações.

514.397,78

FEDER

65.585,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/04

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000083

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BORDAL - BORDADOS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa pretende manter os postos de trabalho existentes e irá candidatar as suas
despesas elegiveis de 2014.

216.818,60

FEDER

27.644,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

RAIMUNDO RAMOS, CARPINTARIA E MARCENARIA, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

88.777,18

FEDER

11.319,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/31

Portugal

236.371,12

FEDER

30.137,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/21

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000084

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000085

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA DA LUZ DANTAS - FARMÁCIA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000086

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BORMADEIRA - BORDADOS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de salários, seg. social, rendas, luz e água.

29.746,73

FEDER

3.792,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000087

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ROGÉRIO & ANTÓNIO - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
AUTOMÓVEIS LIMITADA
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos de funcionamento da
empresa, nomeadamente, de salarios, respectivos encargos, rendas, electricidade e
agua.

150.963,00

FEDER

19.247,78

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Considerando 2015, como o ano da retoma de confiança por parte dos agentes
económicos, em particular do turismo, pelo que o hotel Vila ventura tem nesta altura
melhores condições para promover a sua imagem através de uma oferta de maior
qualidade, o que permitirá uma melhoria de rendibilidade, à qual se associa a
contribuição deste apoio que permitirá a inversão este ano para resultados líquidos

213.155,37

FEDER

25.883,15

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Verifica-se uma tendência de recuperação do volume de negócios a partir de 2015,
consequência da retoma da atividade económica. Esta empresa consegue manter os
seus resultados de exploração a nível satisfatório, nomeadamente 88.433 € em 2015 e
104.940 € em 2016. Com rendibilidade ao nível dos Capitais Próprios de 19% em 2016 e
rendibilidade do Ativo ao nível dos 3.1 igualmente em 2016.

87.835,53

FEDER

11.199,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/26

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000088

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VILA VENTURA-ACTIVIDADES TURISTICAS S.A.

M1420-11-6076-FEDER-000090

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BIANCHI & RIBEIRO S.A.

M1420-11-6076-FEDER-000091

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

O BARRILHINHO - EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas salários, encargos, rendas, custos electricidade e água.

43.474,00

FEDER

5.542,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

A empresa insere-se num grupo económico diversificado, o que tem assegurado alguma
estabilidade em termos de negócio. Efetuou algumas parcerias para complementar o
mesmo, nomeadamente com empresas regionais relacionadas com a cultura e
gastronomia, no sentido de oferecer um serviço diferenciado e de valor acrescentado
para o turista. Igualmente para o bom sucesso conta com uma equipa polivalente.

41.078,21

FEDER

5.237,47

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000092

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADPOINT RENT A CAR - SOCIEDADE DE COMÉRCIO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS S.A.
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000093

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Serão candidatados as despesas com as rubricas de salarios, segurança social, rendas,
água, luz e elaboração da candidatura.

95.556,37

FEDER

14.620,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/20

Portugal

O objetivo deste projeto é manter a competitividade da empresa, evitando a subida dos
preços, minimizando o impacto dos custos de estrutura que estãopressionados pelas
medidas já implementadas e a implementar pelo Governo, no sentido de redução do
déficit.

175.826,65

FEDER

22.417,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000094

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ORTOARRIAGA - SOCIEDADE MÉDICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000095

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LACTO-MADEIRA, COMÉRCIO DE GÉNEROS
ALIMENTICIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salarios, encargos, rendas, electricidade e agua.

444.681,28

FEDER

56.696,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000096

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GONÇALO INACIO MORNA FERREIRA & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais das
empresas da região

546.199,52

FEDER

69.640,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/16

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000097

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HERDEIROS DE ANTONIO ELEUTERIO DE FARIA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

De forma sucinta este incentivo será fundamental para o apoio e reforço financeiro da
empresa, de modo a que esta sustentabilidade sirva de incremento para o normal
desenvolvimento da atividade.

27.400,47

FEDER

3.493,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2013/12/19

2015/01/19

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000098

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CHAVES & MARTINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente salarios, encargos, rendas, água e electricidade.

186.538,00

FEDER

23.783,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000099

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PASSIVO ZERO - CONSULTORIA, CONTABILIDADE E
ASSESSORIA FISCAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 88,40, conforme o resumo e elementos
seguintes:Despesas elegíveis de € 90.247,93. Subsídio de € 13.537,19. Critério A: ?IR=
0,11 que corresponde a 100 pontos e ?IF= 0,14 que também corresponde a 100 pontos.

90.247,93

FEDER

11.506,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/15

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000100

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SIMETRIFLOOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, salarios, encargos, rendas, electricidade e água.

115.472,00

FEDER

14.722,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

ALVES & CAMACHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

É expectável e aferível que o incentivo terá um forte impacto na sustentabilidade da
empresa, na medida em que o mesmo incide sobre as rendas das lojas, gastos com o
pessoal e eletricidade, sendo que estas rubricas absorvem a maior parte dos gastos
totais da empresa (excluindo o custo das mercadorias)

185.225,11

FEDER

28.588,04

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/20

Portugal

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos
operacionais incorridos na prestação dos serviços que oferece, uma vez que se espera
que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões,
quer ao nível da gestão do capital humano da empresa, quer dos seus recursos técnicos
e técnológicos, de forma a melhor preparar a empresa para as d

668.514,25

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

543.540,52

FEDER

68.338,78

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/10

Portugal

96.552,01

FEDER

12.310,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/19

Portugal

87.299,00

FEDER

11.130,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000101

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000102

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ILHAFARMA - FARMÁCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000103

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SÓ USA - TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000104

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARKPURE - COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000105

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TENDÊNCIAS EXPLOSIVAS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A So'usa, S.A. é uma empresa que se mantem estável no mercado, todos os incentivos
são bem vindos e ajudarão a manter a estabilidade económica e de tesouraria na
empresa.
O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.
O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salarios, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com
electricidade e água.
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M1420-11-6076-FEDER-000106

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CALDEIRA COSTA & COMPANHIA, UNIPESSOAL,
LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projecto apresenta um impacto na redução do custo adcional na
competitividade da empresa para os períodos seleccionados, no que respeita aos
indicadores de rentabilidade apresentam uma notação média devido à rubrica de
subsídios à exploração apresentada para o período de recebimento do subsídio 2015,
bem como o valor de depreciações do activo fixo rubrica activo tangível Relativame

M1420-11-6076-FEDER-000107

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EDUARDO COSTA - PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salários, encargos e rendas.

166.320,00

FEDER

21.205,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/29

Portugal

97.608,31

FEDER

12.445,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/06/30

Portugal

249.680,29

FEDER

31.834,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000111

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CANHA & VARELA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000112

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INFOR - RAM - SISTEMAS DE GESTÃO
INFORMATIZADA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais da
empresa

135.645,17

FEDER

17.294,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/04

2015/02/27

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000113

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IN OUT TRAVEL VIAGENS E TURISMO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

47.285,80

FEDER

6.028,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/18

Portugal

35.666,97

FEDER

4.547,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/02/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000115

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARCO ROVERI - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000116

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NUNO FILIPE GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a obtenção do incentivo a empresa poderá manter o nível de emprego existente.

71.665,56

FEDER

9.137,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/14

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000118

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TERESA SPINOLA CABELEIREIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente os salarios, encargos, rendas, custos com electricidade e agua.

145.297,00

FEDER

18.525,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000119

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SETA VERDE - HIGIENE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O apoio solicitado constitui um fator extremamente importante para que a empresa
possa continuar a levar a cabo a sua estratégia de consolidação e desenvolvimento
sustentado, mantendo os postos de trabalho,.

148.201,78

FEDER

18.895,73

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

222.727,49

FEDER

28.397,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000120

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESTALAGEM DO VALE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000121

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M. ALEXANDRA CARDOSO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto, a gestão da empresa, prevê aumentar a sua competitividade,
pois as eficiências garantidas nos seus custos de exploração, permitirão canalizar e
reforçar verbas para áreas de negócio, que delas necessitam.

63.565,75

FEDER

8.104,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

169.519,34

FEDER

21.613,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/25

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000122

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CATARINA ARAÚJO BARRETO, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000123

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HOTEL ORCA PRAIA - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

869.182,58

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000124

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M.M.-MADEIRA MOTORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

679.069,47

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/09

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000125

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

V.MELIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

261.902,27

FEDER

33.392,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/23

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Preparou-se um plano de negócio até 2019, no qual se perspetivou um crescimento
médio de vendas na ordem dos 3%, o que conjugado com uma capacidade de
negociação algo agressiva, permite à empresa uma melhoria da sua rendibilidade
económica, evoluindo de 5.6 % em 2015, para 6.9 % no ano de recebimento do
incentivo e situando-se em 7.4 % no ano 2019. Este incentivo destina-se a apoiar a
tesouraria.

29.262,39

FEDER

3.730,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/31

Portugal

284.831,16

FEDER

27.771,04

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/07

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000126

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DUNASPAR - MINIMERCADO, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000127

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUTOTUDO DA MADEIRA-COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS E RAMO AUTOMOVEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000128

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HIDROMADEIRA - HIDRÁULICA E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

108.549,73

FEDER

13.840,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/31

Portugal

115.676,86

FEDER

14.748,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000129

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTÓNIO GIORGI & COMPANHIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000130

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SAUL & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

415.481,08

FEDER

52.973,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/15

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000131

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GREENSAFE - HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

39.419,53

FEDER

5.025,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/12

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000132

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LABIRINTO DA FAMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

253.895,58

FEDER

31.986,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/31

Portugal

476.895,48

FEDER

60.804,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/11

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000133

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GASTROMADEIRA - REFEIÇÕES COLECTIVAS DA
MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000134

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá contribuir de forma directa à manutenção do emprego

37.477,76

FEDER

4.778,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/11

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000136

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICA, UNIPESSOAL,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo vai permitir que a empresa possa manter os níveis de emprego.

121.650,79

FEDER

18.095,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000137

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUDGERO ANASTÁCIO GARCIA BARROS- GABINETE
CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

29.151,99

FEDER

3.716,88

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

184.967,65

FEDER

23.583,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

344.095,84

FEDER

43.872,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/06

2016/04/11

Portugal

209.392,00

FEDER

26.697,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2013/12/09

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000138

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INSULARPHARMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICO-FARMACÊUTICOS DA MADEIRA LDA

M1420-11-6076-FEDER-000139

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

UNIPANCA-PANIFICADORA DO CANIÇO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000140

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salarios, encargos, rendas, electricidade e agua.
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DENTEAM - SOCIEDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Face a actual conjuntura económica financeira adversa o incentivo previsto a receber
irá apoiar a sustentabilidade das contas no decorrer deste ano com o respectivo
impacto nos Capitais Próprios da empresa.

107.409,95

FEDER

13.694,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

MATEUS & NUNES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Mateus & Nunes, Lda verá reforçadas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

285.719,19

FEDER

36.429,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

1.003.796,62

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/09

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000143

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MMC - MADEIRA MEDICAL CENTER S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000144

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BT - ESTUDOS E PROJECTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos sobrecustos

71.076,75

FEDER

9.062,28

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/03/05

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000146

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E TRATAMENTO DE
ÁGUAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo permitirá à empresa assegurar os actuais postos de trabalho

145.949,80

FEDER

18.608,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/12

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000147

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SWEETGARDENIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

68.249,32

FEDER

8.701,79

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/31

Portugal

85%

OPERTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Conforme referido, por via da concessão do presente incentivo, a empresa tornar-se-á
mais sólida, capaz de manter e reforçar a sua atividade e o serviço de excelência que
presta.A situação económico-financeira da empresa sairá reforçada, com grande
contributo ao nível social pela ajuda na manutenção dos postos de trabalho.

2.148.529,50

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo devemos reconhecer que este apoio tem sido um suporte de tesouraria para
todas as empresas em geral, e essa oportunidade tem contribuído para a manutenção
dos postos de trabalho e para deter a destruição de emprego que tem vindo a aumentar
de forma avassaladora. Perspetivamos que possa continuar a capitalizar a tesouraria e
assegurar um melhor funcionamento.

3.658.313,13

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/07/01

2015/08/12

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no
contexto regional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via
da redução dos custos operacionais que incorre, nomeadamente a título de custos
salariais, incluindo salários brutos, impostos sobre remunerações e contribuições para a
segurança social.

260.376,48

FEDER

33.198,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/21

Portugal

ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

514.892,31

FEDER

70.572,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/22

Portugal

Conforme referido, por via da concessão do presente incentivo, a empresa tornar-se-á
mais sólida, capaz de manter e reforçar a sua atividade e o serviço de excelência que
presta.A situação económico-financeira da empresa sairá reforçada, com grande
contributo ao nível social pela ajuda na manutenção dos postos de trabalho.

440.093,61

FEDER

56.111,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000148

M1420-11-6076-FEDER-000150

M1420-11-6076-FEDER-000151

M1420-11-6076-FEDER-000152

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

J. CARDOSO, S.A.

BCN CHALLET , LDA

M1420-11-6076-FEDER-000153

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LIDO SOL,EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000155

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSE LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

32.348,45

FEDER

4.124,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000156

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

165.814,65

FEDER

21.141,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000157

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, SOCIEDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O apoio contribuirá para a atenuação dos efeitos negativos da ultraperifericidade e para
o aumento da competitividade.

52.715,49

FEDER

6.721,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2015/01/29

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000158

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUÍS MANUEL RODRIGUES DE SOUSA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter os niveis de emprego.

102.991,39

FEDER

13.131,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/02/02

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000159

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NOWHERE ELSE - TURISMO RURAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultra periféricas

176.936,22

FEDER

22.559,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000160

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MIDAS - OURIVESARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultra periféricas

35.282,80

FEDER

4.498,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

73.988,19

FEDER

9.433,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/15

2016/05/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000161

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GONÇALO & DANIEL VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000162

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

I.P.R.O. - INSTITUTO DE PREVENÇÃO E
REABILITAÇÃO ORAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

181.620,24

FEDER

23.156,58

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

58.024,98

FEDER

7.398,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000163

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SIFARMADEIRA - UTENSILIOS PARA HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-000164

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LPM - LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultra periféricas

56.823,41

FEDER

7.244,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000165

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BIO-LOGOS-COMERCIO E DIVULGAÇÃO DE
PRODUTOS NATURAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultra periféricas

36.984,72

FEDER

4.715,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000166

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VASCONCELOS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Comparticipação pelo sistema de incentivos nas despesas de funcionamento da
empresas, nomeadamente: rendas, eletricidade, águas e custos com pessoas do ano de
2014

394.280,97

FEDER

50.270,83

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/15

Portugal

Em resumo este apoio poderá continuar a ajudar a direção da empresa a focalizar a sua
atenção na negociação das suas compras e na redução de custos nas várias categorias,
nomeadamente relacionadas com as: energias, combustíveis, comunicações,
conservação e reparação e seguros, com o objetivo de melhorar a sua rendibilidade.

516.705,46

FEDER

65.879,95

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/12

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000167

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NUNES & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000168

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DERMOFTALASER - DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICA
MÉDICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultra periféricas

34.650,32

FEDER

4.417,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000169

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ALUMIDEIA DA MADEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

17.085,01

FEDER

2.178,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000170

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRAEVA, RESTAURAÇÃO E HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

112.680,04

FEDER

14.366,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000171

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUVEGO - GABINETE DE ENGENHARIA E
ARQUITECTURA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo a que empresa se candidata irá permitir a manutenção dos niveis de
emprego da empresa.

39.481,35

FEDER

5.033,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/24

Portugal

414.613,08

FEDER

52.863,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000172

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAULO SOUSA - ACTIVIDADE FARMACEUTICA,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000173

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SILVA & BRAZÃO-BARES E RESTAURANTES DA
MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

215.525,76

FEDER

27.479,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000174

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MEIA SERRA - RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Na conjuntura económica actual, em que as famílias têm menor capacidade para
refeições fora, com a atribuição do presente incentivo poderão ser tomadas algumas
medidas com o objectivo de atrair mais clientes.

157.418,89

FEDER

20.070,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

492.236,00

FEDER

69.366,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2013/12/27

2016/05/02

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000175

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMADEIRA-FARMACEUTICOS DA MADEIRA LDA

287
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Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

159.699,80

FEDER

15.271,30

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

85%

EUROFUNCHAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
NAVEGAÇÃO LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

85%

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

156.078,12

FEDER

19.899,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

290.217,49

FEDER

37.002,73

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/13

Portugal

SIMPLICIO & JESUS LDA

M1420-11-6076-FEDER-000178

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOMATERIAL, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000179

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FOZ DA RIBEIRA - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultra-periféricas

93.573,11

FEDER

11.930,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

TRIBO D'ENCANTOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

De forma sucinta este incentivo será fundamental para a empresa, pois o mesmo será
utilizado para a melhoria das condições de trabalho e organizacionais. Este incentivo
também será preponderante no apoio à sustentabilidade financeira da empresa, visto
que haverá uma recuperação de parte dos gastos incorridos no último exercício.

75.568,14

FEDER

9.634,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/06/30

Portugal

ILMARE - EXPLORAÇÃO DE BARES, RESTAURANTES E Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
SIMILARES DE HOTELARIA LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

260.884,09

FEDER

33.262,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/31

Portugal

MANUEL MARTINS VIEIRA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

109.750,12

FEDER

13.993,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

A empresa com este projeto pretende compensar os custos adicionais da empresa
inerente à condição de Região Ultraperiférica, apostando na qualificação dos recursos
humanos para prestar um serviço cada vez melhor. A empresa deste modo, pretende
alcançar padrões de alta rentabilidade e qualidade.

57.197,18

FEDER

7.292,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/01/06

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000181

M1420-11-6076-FEDER-000182

M1420-11-6076-FEDER-000183

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

M1420-11-6076-FEDER-000184

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LIGUE-SE ENTERMADEIRA.COM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000185

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultra periféricas

306.693,49

FEDER

39.103,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000186

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OÁSIS D'AJUDA - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

81.879,82

FEDER

10.439,67

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000187

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LAURI CAVALCANTI - CONSULTÓRIO MEDICO
DENTÁRIO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

45.129,92

FEDER

5.754,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

59.219,54

FEDER

7.550,49

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000188

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOLAR DO SOL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa começou a sua actividade em 1991, sendo a sua actividade a compra e
venda de bens imobiliários e o seu arrendamento. O presente Projecto procura fazer
face aos custos fixos de funcionamento de forma a que a empresa consiga manter a sua
actividade nesta época de extremas dificuldades de sobrevivência das empresas, para
que com a melhoria a médio prazo do cenário empresarial da Madeira a

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa com este projecto pretende compensar os custos adicionais da empresa
inerente à condição de Região Ultraperiférica, apostando na qualificação dos recursos
humanos para prestar um serviço cada vez melhor. A empresa deste modo, pretende
alcançar padrões de alta rentabilidade e qualidade.

129.440,74

FEDER

16.503,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000189

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EMANUEL GOUVEIA RODRIGUES - COMÉRCIO E
REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-000190

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SECUFOGO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

687.642,84

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000191

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GEST LIDER II - CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E
GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

90.020,14

FEDER

11.477,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000192

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOFT LIDER-CONTABILIDADE, INFORMATICA E
GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

65.293,79

FEDER

8.324,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000193

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BETAMAR TORRE PRAIA - INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

710.734,39

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000194

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OPERTRANS - DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

658.502,09

FEDER

83.959,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/18

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000195

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

14.096,91

FEDER

1.797,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000196

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OPERTRANS - EQUIPAMENTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

325.767,94

FEDER

41.535,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/25

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000197

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MC - COMPUTADORES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento.

707.625,83

FEDER

64.482,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

REIS & BARROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Reis e Barros, Lda verá reforçadas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

18.491,38

FEDER

2.357,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/15

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

67.985,69

FEDER

8.668,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

819.762,65

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/05

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000199

M1420-11-6076-FEDER-000200

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000201

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUINTA DO FURÃO - SOCIEDADE DE ANIMAÇÃO
TURISTICA E AGRICOLA DE SANTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000202

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NORMIFISCO-GABINETE DE ACESSORIA EM
CONTABILIDADE E FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura para o ano de 2014, mantendo os seus 8 postos
de trabalho, para os custos de funcionamneto.

129.600,07

FEDER

18.360,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/12

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000203

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CAPIO - CONSULTORIA E COMÉRCIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, designadamente salários, energia, água e rendas.

186.875,24

FEDER

23.826,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/01

Portugal

CRISTALÂNDIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

122.089,71

FEDER

15.566,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/04

Portugal

Com a concretização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

32.674,07

FEDER

4.165,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/13

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais da
empresa

40.601,26

FEDER

5.176,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000205

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000206

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M. L. & MANUEL, LÚCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000207

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LAVANDARIA CLÁSSICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

288

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-000208

M1420-11-6076-FEDER-000209

M1420-11-6076-FEDER-000210

M1420-11-6076-FEDER-000211

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

85%

RIBEIRO D'ALFORRA - PADARIA, PASTELARIA E
CAFETARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

58.054,33

FEDER

7.401,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/30

Portugal

85%

CONTAUTÓNOMA - CONTABILIDADE E ESTUDOS,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

43.534,55

FEDER

5.550,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/01/04

Portugal

ANTONIO & ISIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

58.827,93

FEDER

7.500,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/18

Portugal

HOTEL - EURO MONIZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Hotel Euro Moniz, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

114.995,03

FEDER

14.661,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

92.763,09

FEDER

11.827,29

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

85%

85%

M1420-11-6076-FEDER-000212

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA DO ARCO DA CALHETA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000213

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OPTICA DA SÉ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

323.222,83

FEDER

44.519,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Invermaque, Lda verá reforçadas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

35.962,91

FEDER

4.585,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

101.335,47

FEDER

12.920,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

372.470,65

FEDER

47.490,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/01/18

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000214

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INVERMAQUE-SOCIEDADE PARA O COMERCIO DE
MAQUINAS E FERRAMENTAS LDA

M1420-11-6076-FEDER-000215

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J. C. MELIM - ÓPTICA INSULAR LDA

M1420-11-6076-FEDER-000216

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAULO MENDES & CORREIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais
suportados e inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica,
tem tido reflexos desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se
assegurar os limiares de viabilidade económica da empresa com implicações positivas
sobre a manutenção do emprego e impacto na economia da Região.

M1420-11-6076-FEDER-000218

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BITRANS-AGENCIA DE TRANSITARIOS (MADEIRA)
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

539.965,49

FEDER

68.845,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000219

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PORTO SANTO GESTE, HOTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

424.985,75

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000220

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BETAMAR PRAIA DOURADA - INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

303.663,92

FEDER

59.310,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000221

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GRUPO SOUSA SERVIÇOS GLOBAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

203.353,70

FEDER

23.334,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

94.326,45

FEDER

12.026,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/01/27

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000222

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ABREU GOUVEIA & GOUVEIA - SIMILARES
HOTELARIA, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000223

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

APARTHOTELUAMAR - HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

89.486,57

FEDER

19.015,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000224

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTÚRIO - MÓVEIS, DECORAÇÕES E CORTINADOS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

66.651,92

FEDER

8.498,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000225

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA SOLANJA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

117.742,76

FEDER

15.012,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/14

Portugal

748.211,69

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

66.781,19

FEDER

8.514,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/29

Portugal

No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais e rendas referentes
ao exercício de 2009/2010, foi calculado um incentivo na ordem dos 100.000,00€, com
este incentivo previsto a empresa prevê aumentar a sua competitividade, de forma a
canalizar verbas para a sua politica de investimento.
O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.

M1420-11-6076-FEDER-000228

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUGUIS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000229

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FUNDOACAR, ALUGUER,COMÉRCIO DE
AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000230

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DIMA-DISTRIBUIÇÃO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira.

293.014,31

FEDER

37.359,33

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/11

Portugal

35.876,38

FEDER

4.574,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/19

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000231

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DENTOCARMO-CLINICA MÉDICA E DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá contribuir para melhorar as condições de trabalho, desenvolvimento das
capacidades profissionais dos funcionários, minimizar o impacto dos gastos com
pessoal, nas despesas de consumo de electricidade e água, criando na empresa
condições de sustentabilidade e de crescimento tendo em vista se preparar para novos
investimentos, negócios e obtenção de novos postos de trabalho

M1420-11-6076-FEDER-000232

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ TIAGO VIEIRA & FILHOS SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O promotor pretende uma ajuda aos seus custos de funcionamento , tendo investido
73382,17€.

73.382,17

FEDER

9.356,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000233

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUTO PIORNAIS - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.

52.263,70

FEDER

6.663,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000234

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GOV - GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE E
FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Resume-se, essencialmente em:- Sustentabilidade;- Crescimento;

118.145,42

FEDER

15.063,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Com a concretização deste projeto, a Vitor Freitas & rodrigues, Lda verá melhoradas as
suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

48.316,85

FEDER

6.160,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000236

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VITOR FREITAS & RODRIGUES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000237

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUDIRÁCIO - AUDITORIA, CONTABILIDADE E
SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para a recepção do incentivo.

166.512,22

FEDER

21.230,31

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000238

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J. ALBERTO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

108.396,74

FEDER

13.820,58

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

PROMERCH - PROMOÇÃO E MERCHANDISING LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

161.618,62

FEDER

20.606,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/05/03

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de
trabalho, do desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzindo
o impacto dos gastos com pessoal, quer nas despesas de consumo de electricidade,
água e rendas, recriando assim na empresa algumas condições de sustentabilidade e de
crescimento tendo em vista se preparar para novos investimentos

130.306,76

FEDER

16.614,11

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

120.028,10

FEDER

12.602,95

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000239

M1420-11-6076-FEDER-000240

M1420-11-6076-FEDER-000241

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

PADARIA FÉ E LUZ, LDA - EM LIQUIDAÇÃO

MANUEL & MARCELINO CAMACHO - CONSTRUÇÕES Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-000242

M1420-11-6076-FEDER-000243

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FINIRAM - CONSULTORIA FINANCEIRA E
INVESTIMENTOS LDA

MATÉRIA PURA, LDA

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá contribuir para melhorar as condições de trabalho, desenvolvimento das
capacidades profissionais dos funcionários, minimizar o impacto dos gastos com
pessoal, nas despesas de consumo de electricidade e água, criando na empresa
condições de sustentabilidade e de crescimento tendo em vista se preparar para novos
investimentos, negócios e obtenção de novos postos de trabalho

71.923,86

FEDER

9.170,29

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá ajudar para aperfeiçoar as condições de trabalho, desenvolvimento das
capacidades profissionais dos funcionários, minimizar o impacto dos gastos com
pessoal, nas despesas de consumo de electricidade e água, criando na empresa
condições de sustentabilidade e de crescimento tendo em vista se preparar para novos
investimentos, negócios e criação de novos postos de trabalho.

29.316,48

FEDER

3.737,85

30.935,65

FEDER

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2014/01/01

2015/01/31

Portugal

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

7.888,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/12

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-000244

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

UBQ II - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A biotecnologia é uma ciência que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus
derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica.
Neste caso o objetivo do projeto, destina-se a estudar flora marítima, que
posteriormente pode ser utilizada na alimentação humana ou sob a forma de
suplementos alimentares, com benefícios para a nossa saúde.

M1420-11-6076-FEDER-000245

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANDREIA PEREIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

47.082,13

FEDER

8.003,97

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/13

Portugal

44.773,77

FEDER

5.708,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/25

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000246

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TURISANTO - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000247

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NUNES & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Melhorar os indicadores operacionais, por via do incentivo a exploracao

166.861,19

FEDER

21.274,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

- A Beneficiária Maria Fátima Gonçalves Pinto não tem dívidas de longo prazo a
terceiros;- É de todo prever que em 2015 a empresa volte aos lucros fiscais;- A
Beneficiária ao se candidatar a este incentivo, pretende obter uma preciosa ajuda no
pagamento das suas despesas correntes.

31.456,41

FEDER

4.010,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/18

Portugal

523.772,71

FEDER

66.781,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/10

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000248

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000249

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NRV MADEIRA - CONSULTORES DE ENGENHARIA,
S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sendo a Norvia Prima uma empresa de serviços de Engenharia, onde o seu principal
ativo são os colaboradores e o seu know how, a sua principal rubrica de custos decorre
do processamento salarial, com o consequente esforço de tesouraria mensal constante.
O apoio ao funcionamento permite compensar este efeito descrito bem como investir
no seu principal ativo (desenvolvimento e formação)

M1420-11-6076-FEDER-000250

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GESTIFISCO - CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

187.147,87

FEDER

23.861,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/24

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000251

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BETA LINK - MULTIMÉDIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

88.566,64

FEDER

18.820,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/28

Portugal

64.447,09

FEDER

8.217,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/15

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000252

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA SANTO AMARO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 73,4 pontos, conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 64.447,09; Subsídio a atribuir de € 9.667,06; Critério A: ?IR=
0,02 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,03 que também corresponde a 50 pontos.A =
0,55x50+0,45x50=50; B = 80; C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x50+0,40x80+0,30x88= 73,40 pontos

M1420-11-6076-FEDER-000253

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DENS IN DENTE - SOCIEDADE MEDICINA DENTÁRIA, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

64.128,29

FEDER

8.176,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/30

Portugal

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

97.990,70

FEDER

12.493,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000254

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SILTOSFUNCHAL - MATERIAL DE SOLDADURA,GASES Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
E COMPONENTES MECÂNICOS LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000255

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LARANJA & SILVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este apoio terá um grande peso nos nossos custos pois ajudara a mantermos os salarios
e os pagamentos ao Estado dentro do prazo , facilitando o nosso pagamento à banca e a
ajuda para a manutenção dos postos de trabalho

67.682,40

FEDER

8.629,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000256

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTONIO NOBREGA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a António Nóbrega & Filhos apresenta todos os requisitos para
recepção do incentivo

114.342,78

FEDER

14.578,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000257

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EQUIPSERVICE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

45.486,39

FEDER

5.799,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/01/21

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000258

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA DA PAZ & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

298.272,74

FEDER

38.029,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000259

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESBOÇO - DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à em presa manter os postos de trabalho e assim manter o
volume de emprego.

96.168,65

FEDER

12.261,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/19

Portugal

Com a concretização deste projeto, a Notável Prestígio - Unipessoal, Lda verá
melhoradas as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim
reforçadas as condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A
empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

26.591,65

FEDER

3.390,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

Com estas medidas perspetivadas, a organização irá melhorar consideravelmente o seu
desempenho financeiro, garantindo a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos
postos de trabalho criados.
Apoio aos custos de funcionamento, nomeadamente aos custos salariais, às rendas de
instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica e respetivas taxas e aos
custos com a elaboração desta candidatura.

M1420-11-6076-FEDER-000260

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NOTÁVEL PRESTÍGIO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000261

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HESTIADECOR, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

44.896,43

FEDER

5.724,29

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/21

Portugal

SEBASTIÃO & EDUARDO - CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

47.412,76

FEDER

6.045,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/04/28

Portugal

245.659,82

FEDER

31.321,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000262

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000263

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SABOR DIRECTO - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000265

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NUNES RESORT'S - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais referentes ao
exercício de 2014, foi calculado um incentivo não reembolsável na ordem dos 6.005€.

40.033,75

FEDER

5.104,30

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/07

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000266

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARTONADA - PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demostrar que a Cartonada-Papelaria LDA demostra que a empresa apresenta todos os
requisitos para a receção do incentivo.

169.912,33

FEDER

21.663,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000267

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DUAS TORRES-EXPLORAÇÕES TURISTICAS DA
MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.

490.695,38

FEDER

62.563,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/29

Portugal

194.005,74

FEDER

22.131,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000268

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUÍS CORREIA - SUCESSOR DE MARIA JOSÉ SOUSA,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000269

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL FIRMINO BASÍLIO SANTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo o projeto vem criar uma sustentabilidade da empresa, que sem este projeto
seria mais complicado

307.881,06

FEDER

39.254,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/17

Portugal

INOXLOBOS CONSTRUÇÕES METÁLICAS
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 85,45 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 79.710,81; Subsídio a atribuir de € 14.600,22; Critério A: ?IR=
0,02 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,06 que corresponde a 80 pontos,
classificação FORTE.Critério A = 0,55x50+0,45x80=64; Critério B = 100; Critério C = 88.
Mérito Total do Projeto: MP=0,30x64+0,40x100+0,30x88= 85,45

79.377,69

FEDER

12.151,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/12

Portugal

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

50.272,87

FEDER

6.409,79

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/31

Portugal

O presente projeto visa impulsionar a melhoria do desempenho da organização, tanto
ao nível dos produtos e serviços disponibilizados aos clientes, como ao nível do
aumento da produtividade dos efetivos ao serviço

337.276,54

FEDER

43.002,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000270

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000271

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MACPETRO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000272

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EXTERMINIO-HIGIENE CONTROLE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

290

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-000273

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ARLINDO & VIEIRA - UNIPESSOAL, LDA

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo terá um contributo para a melhoria das condições de trabalho, do
desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzir o impacto dos
gastos com pessoal, quer nas despesas de consumo de electricidade e água, criando
assim na empresa algumas condições de sustentabilidade e de crescimento tendo em
vista se preparar para novos investimentos, negócios e obtenção de novos

124.998,17

FEDER

15.937,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

373.475,36

FEDER

47.618,11

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2014/01/01

2015/05/29

Portugal

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/15

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-000274

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA DO CHAFARIZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 73,1 conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 373.475,36; Subsídio a atribuir de € 56.021,30; Critério A: ?IR=
0,03 que corresponde a 80 pontos e ?IF= 0,23 que corresponde a 100 pontos.Critério A
= 0,55x80+0,45x100=89; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x89+0,40x50+0,30x88= 73,1 pontos

M1420-11-6076-FEDER-000275

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MOUNTAIN LODGES - EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O promotor espera conseguir um incentivo de 15% sobre alguns dos seus custos
libertando assim algum esforço financeiro sobre a tesouraria.

70.855,56

FEDER

9.034,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000276

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

STYLE4U, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

28.591,95

FEDER

3.645,47

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/01

Portugal

831.233,67

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/30

Portugal

34.185,28

FEDER

4.358,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/03

Portugal

50.366,49

FEDER

6.421,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000277

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUINTA GIRÃO - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000278

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CONTA PRECISA - CONTABILIDADE, GESTÃO E
FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais
suportados e inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica,
tem tido reflexos desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se
assegurar os limiares de viabilidade económica da empresa, com implicações positivas
sobre a manutenção do emprego.
Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais, às
rendas de instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica e respetivas taxas
e aos custos com o consumo de água e respetivas taxas.

M1420-11-6076-FEDER-000279

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO PAULO & SANTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos
internos, com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos.No
que se refere aos recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na
formação contínua dos colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por
sua vez refletirá no aumento de desempenho da organização

M1420-11-6076-FEDER-000281

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FABRICA DE MOVEIS PEREIRA DA COSTA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projecto tem impacto na empresa visto ser uma verba que proporcionará algumas
melhorias no âmbito da organização administrativa no estabelecimento sediado na
RAM.

48.401,64

FEDER

6.171,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000282

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DAVID FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salarios, encargos, rendas, electricidade e agua.

369.289,00

FEDER

47.084,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

143.552,74

FEDER

18.302,97

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000283

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CONSTRUÇÕES PENSA E FAZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de
trabalho, gdo desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários,
reduzindo o impacto dos gastos com pessoal, quer nas despesas de consumo de
electricidade e água, criando assim na empresa algumas condições de sustentabilidade
e de crescimento tendo em vista se preparar para novos investimentos e negócios

M1420-11-6076-FEDER-000284

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRANCISCO ORLANDO & CIDÁLIA - AGÊNCIA
FUNERÁRIA DE CÂMARA DE LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto a empresa prevê aumentar a sua competitividade pois
permitirá canalizar e reforçar verbas investimento

100.512,35

FEDER

12.815,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/18

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000286

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BRAVAPEÇAS, COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

65.328,89

FEDER

8.329,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/24

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000287

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SERRAÇÃO ANTÓNIO & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

105.775,32

FEDER

14.984,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

302.502,00

FEDER

38.569,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/08

Portugal

117.785,69

FEDER

15.017,67

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000288

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CERVEJOLANDIA LDA

M1420-11-6076-FEDER-000289

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MICROMADE - COMPUTADORES, FORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 85,1 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 117.785,69; Subsídio a atribuir de € 17.667,85; Critério A: ?IR=
0,04 que corresponde a 80 pontos e ?IF= 0,37 que corresponde a 100 pontos. Critério A
= 0,55x80+0,45x100=89; Critério B = 80; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x89+0,40x80+0,30x88= 85,1 PONTOS.

M1420-11-6076-FEDER-000290

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FREITAS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto vem nos dar uma folga a nível de custos, fazem com que a empresa possa
olhar de outra forma para o seu investimentos

119.096,75

FEDER

15.184,83

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/31

Portugal

79.947,25

FEDER

10.193,28

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/24

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000291

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GESCORAM - SOCIEDADE DE GESTÃO E
CONTABILIDADE DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A Gescoram começou a sua actividade em 2001, desenvolvendo a actividade de
prestação de serviços na área de contabilidade, consultoria económico-financeira e
auditoria de gestão.O presente incentivo constituirá um apoio importante para a
estabilização ao nível dos resultados, da manutenção dos postos de trabalho e de
reinvestimento a médio prazo na renovação do parque informático.

M1420-11-6076-FEDER-000292

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BALCÕES DO CANIÇO - EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.

138.636,18

FEDER

17.676,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000293

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LIBARGEL - ALIMENTOS CONGELADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O nosso projeto, visa aumentar a competitividade da nossa empresa através do apoio
dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.

578.439,65

FEDER

73.751,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000294

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ROTA DOS CETÁCEOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir À empresa manter o seu volume de emprego contribuindo
assim para a estabilização do emprego na economia.

78.809,12

FEDER

10.048,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/24

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000295

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRA EXPLORERS - TURISMO DE LAZER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos sobrecustos

168.436,22

FEDER

21.475,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000297

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SILVA,HENRIQUES & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Financiamento dos projetos que visem esbater as dificuldades estruturais e
permanentes da região

91.507,90

FEDER

11.667,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/15

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000299

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

O PILAR DAS REFEIÇÕES - SOCIEDADE DE
RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

147.242,65

FEDER

18.773,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/27

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000301

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANA PAULA SEVERIM MARTINS - SOCIEDADE
FARMACÊUTICA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

92.048,34

FEDER

11.736,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

REAL CANOA - RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa Real Canoa – Restauração e Bebidas, Lda. opera na área da Restauração. A
presenta candidatura ao Sistema de Incentivos Funcionamento 2020 tem como
objectivo obter a necessária liquidez de tesouraria para cumprir com compromissos
assumidos e obter margem para desenvolver investimentos relevantes para a empresa.

136.462,43

FEDER

14.722,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

9.562,13

FEDER

1.219,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/04

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000302

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000303

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MBMI - FREERIDE MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000305

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ATLANTE - ESTUDOS E PROJECTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para a recepção do incentivo.

34.901,54

FEDER

4.449,95

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

193.938,98

FEDER

24.727,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000306

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FERNANDO J.RAMOS & CA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da actividade da empresa numa
conjuntura económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha
empregabilidade de pessoal qualificado e em permanente actualização que contribui
para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos
seus clientes.

M1420-11-6076-FEDER-000307

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TUKXI MADEIRA - TURISMO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

51.762,65

FEDER

9.239,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/09

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000308

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA REIS CUNHA, SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demostrar que a Farmácia Reis Cunha, Sociedade Unipessoal Lda, apresenta todos os
requisitos para a receção do incentivo.

43.996,49

FEDER

5.609,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/23

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000309

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AGOSTINHO GONÇALVES ROCHA, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.

111.641,88

FEDER

14.234,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/08/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 74 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 282.726,35; Subsídio a atribuir de € 42.408,95; Critério A: ?IR=
0,06 que corresponde a 100 pontos e ?IF= 0,76 que corresponde a 100 pontos,
classificação MUITO FORTE. Critério A = 0,55x100+0,45x100=100; Critério B = 50;
Critério C = 80. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x100+0,40x50+0,30x80= 7

282.726,35

FEDER

36.047,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000311

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J H - MATERIAIS CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LDA
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M1420-11-6076-FEDER-000312

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%
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Operação | Total
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Operation
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Objective
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Data Fim |
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DATAREDE, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa
A empresa Trio-Publicidade e Artes Gráficas, Lda. opera na área da Publicidade. A
presente candidatura ao Sistema de Incentivos Funcionamento 2020 tem como
objectivo obter a necessária liquidez de tesouraria para cumprir com compromissos
assumidos e obter margem para desenvolver investimentos relevantes para a empresa.

34.225,48

FEDER

4.363,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/30

Portugal

360.042,80

FEDER

45.905,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/03

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000313

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TRIO - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000314

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOCIEDADE TURÍSTICA PALHEIRO FERREIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio a diversos custos operacionais, nomeadamente, custos com pessoal, energia e
rendas.

885.004,87

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000315

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUTO ACESSÓRIOS COLOMBO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da região Autónoma da
Madeira.

33.873,67

FEDER

7.198,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

485.454,25

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000316

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRA INERTE - EXTRACÇÃO DE SAIBRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000318

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RESTFLIGHT MADEIRA - SERVIÇOS DE CATERING,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

602.951,54

FEDER

76.876,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000319

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ELECTROFERRAGENS ENCRUZILHADA, UNIPESSOAL, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.

14.519,38

FEDER

1.851,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000320

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRANCISCO XAVIER DE CASTRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

462.522,11

FEDER

58.971,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000321

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DOMODELTA - INSTALAÇÕES ELECTROTÉCNICAS
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Domodelta demostra que a empresa apresenta todos os requisitos para a receção do
incentivo

221.500,70

FEDER

28.241,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000322

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PEDRO BARROS GOMES - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.

42.273,12

FEDER

5.389,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/01/26

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000323

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CONQUISTODISSEIA RESTAURAÇÃO E ANIMAÇÃO,
UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

13.760,78

FEDER

1.754,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/21

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000324

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ÉLVIO FRANCISCO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais e
aos custos com serviços contratados relacionados com a elaboração da candidatura a
este incentivo.

208.362,21

FEDER

26.566,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000325

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NETMACHINE - SOCIEDADE DE INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A candidatura ao incentivo permitirá à empresa um auxilio na manutenção do seu
volume de emprego.

68.533,29

FEDER

10.194,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000326

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUTO CRESCENTE - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

154.146,92

FEDER

19.653,73

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

85.516,82

FEDER

10.903,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000327

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUIS & CESAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de
trabalho, desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzindo o
impacto dos gastos com pessoal, nas despesas de consumo de electricidade e água,
criando na empresa algumas condições de sustentabilidade e de crescimento tendo em
vista se preparar para novos investimentos, negócios e obtenção de lucr

M1420-11-6076-FEDER-000328

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais da empresa.

285.283,39

FEDER

36.373,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000329

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PRESTIPNEU, COMÉRCIO DE PNEUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Prestipneu, Lda demostra que a empresa apresenta todos os requisitos para a receção
do incentivo.

69.361,87

FEDER

8.843,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/06/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000330

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BARRA 4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Barra4, Lda demostra que a empresa apresenta todos os requisitos para a receção do
incentivo.

40.246,90

FEDER

5.131,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000331

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CANHA & PEREIRA - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

273.760,54

FEDER

34.904,47

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000332

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PANOESTE-PANIFICADORA OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários, encargos e gastos de electricidade.

130.312,00

FEDER

16.614,78

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000333

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MATURIFUEL - EXPLORAÇÃO DE ESTAÇÕES DE
SERVIÇO AUTOMÓVEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

124.070,62

FEDER

15.819,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

115.551,96

FEDER

14.732,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

121.495,17

FEDER

15.490,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000335

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CLUBE DOS SABORES - RESTAURAÇÃO, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000337

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SEMAX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS E MANUTENÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000339

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SAMPAIO E PAULINO, LDA

O principal impacto que este incentivo irá ter na empresa, prende-se sobretudo com a
perspectiva de investimento em equipamentos para as duas lojas que dispõe neste
momento, em virtude das alterações concorrenciais que estão a decorrer neste
momento no aeroporto da madeira.
Face a actual conjuntura económica financeira adversa o incentivo previsto a receber
irá apoiar a sustentabilidade das contas no decorrer deste ano com o respectivo
impacto nos Capitais Próprios da empresa.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A Sampaio & Paulino, Lda, demostra que a empresa apresenta todos os requisitos para
a receção do incentivo.

33.931,89

FEDER

4.326,31

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

43.861,16

FEDER

5.592,29

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/31

Portugal

40.289,34

FEDER

5.136,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

51.182,66

FEDER

6.525,79

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

619.562,65

FEDER

78.994,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000340

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PACOTE DE FRAGÂNCIAS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de
trabalho, do desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzindo
o impacto dos gastos com pessoal, quer nas despesas de consumo de eletricidade e
rendas, criando assim na empresa algumas condições de sustentabilidade e de
crescimento tendo em vista se preparar para novos negócios.

M1420-11-6076-FEDER-000341

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUZ & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Luz & Fernandes demostra que a empresa apresenta todos os requisitos para a receção
do incentivo
Com a concretização deste projeto, a Nova Fase, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.
Com o incentivo previsto, na ordem dos 90.000,00, a gestão da empresa prevê
aumentar a sua competitividade, pois as eficiências garantidas nos seus custos de
exploração, permitirão canalizar e reforçar verbas para áreas de negócio, que delas
necessita.

M1420-11-6076-FEDER-000342

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NOVA FASE - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000343

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RIM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000344

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CMRM - CENTRO MÉDICO E DE REABILITAÇÃO DA
MOURARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A CMRM - CENTRO MÉDICO E DE REABILITAÇÃO DA MOURARIA demostra que a
empresa apresenta todos os requisitos para a receção do incentivo.

148.709,68

FEDER

18.960,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

170.179,01

FEDER

21.697,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000345

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TERMOMADEIRA - SISTEMAS DE AQUECIMENTO,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de
trabalho, do desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzindo
o impacto dos gastos com pessoal, quer nas despesas de consumo de electricidade e
renda, criando assim na empresa algumas condições de sustentabilidade e de
crescimento tendo em vista se preparar para novos investimentos e negócios.

M1420-11-6076-FEDER-000346

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RODRIGUES FRIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

68.736,43

FEDER

8.763,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto, na ordem dos 15.000 euros, a gestão da empresa prevê
aumentar a sua competitividade, pois as eficiências garantidas nos seus custos de
exploração, permitirão canalizar e reforçar verbas para áreas de negócio, que delas
necessita.

99.309,79

FEDER

12.662,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000347

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SCROP - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO,
REABILITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000348

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TAMPER - PROTECÇÃO E SEGURANÇA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Para o cálculo do subsídio a ser atribuído foram descriminados os montantes dos custos
salariais por funcionário e rendas para o período de 01.01.2014 a 31.12.2014.

490.166,97

FEDER

62.496,29

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000349

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

H. M. BORGES, SUCESSORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir À empresa manter o seu volume de emprego contribuindo
assim para a estabilização do emprego na economia.

192.939,81

FEDER

24.599,83

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000350

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

S & M PHARMA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim
para a estabilização do emprego na economia.

129.819,24

FEDER

16.551,95

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal
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M1420-11-6076-FEDER-000351

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESMERALDA BRILHANTE - SUPERMERCADO
UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000352

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BC CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A presente candidatura ao Sistema de Incentivos Funcionamento 2020 tem como
objectivo obter a necessária liquidez de tesouraria para cumprir com compromissos
assumidos e obter margem para desenvolver investimentos relevantes para a empresa.

53.188,27

FEDER

6.781,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/30

Portugal

34.057,54

FEDER

4.342,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/30

Portugal

61.542,28

FEDER

7.846,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000353

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SAÚDE MOTRIZ - CENTRO DE AVALIAÇÃO E
PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO E SAÚDE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa Saúde Motriz, Lda., foi criada em Maio de 2004, com o intuito de prestar
serviços na área do desporto e lazer, com promoção e organização de eventos virados
para o entretenimento desportivo. A empresa tem mantido o seu negócio inicial mas
alargou o seu mercado para o entretenimento infantil com a organização de eventos
especialmente direccionados para as crianças.A presente candidatur

M1420-11-6076-FEDER-000354

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DUNAS - VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

59.605,86

FEDER

12.666,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

O Mérito Total do Projeto é de 83 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € € 400.687,92; Subsídio a atribuir de € € 60.103,19; Critério A:
?IR= 0,02 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,06 que corresponde a 80 pontos.
Critério A = 0,55x50+0,45x80=64; Critério B = 100; Critério C = 80. Mérito Total do
Projeto: MP=0,30x64+0,40x100+0,30x80= 83 PONTOS.

400.687,92

FEDER

51.087,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

62.655,37

FEDER

7.988,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

167.433,87

FEDER

21.347,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000355

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL ARNALDO RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000356

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J. MANUEL NUNES GOMES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000357

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HOTILHA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000358

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VER A QUESTÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projecto tem como finalidade o investimento na nova imagem que neste momento
está a ser estudada, para posterior implementação em finais de 2015.

98.925,27

FEDER

12.612,97

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/12

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000359

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DUPLICONTA - SOCIEDADE DE CONTABILIDADE,
CONSULTADORIA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apioar os custos adicionais com a ultraperiferia

105.451,60

FEDER

13.445,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000360

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ATLANTICPEOPLE, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

45.413,07

FEDER

7.237,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000361

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DOURADAS DOS PRAZERES - TRANSFORMADORA DE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
PRODUTOS ALIMENTARES LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto a empresa prevê aumentar a sua competitividade pois
permitirá canalizar e reforçar verbas investimento.

164.536,24

FEDER

20.978,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2015/08/26

Portugal

28.805,57

FEDER

3.672,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.
O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.

M1420-11-6076-FEDER-000362

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M.S.B. - ARQUITECTURA E PLANEAMENTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000363

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

3S-SOCIEDADE DE SISTEMAS E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

30.792,58

FEDER

3.926,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000364

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CENTRO OFTALMOLÓGICO DO FUNCHAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O CENTRO OFTALMOLÓGICO DO FUNCHAL, LDA demostra que a empresa apresenta
todos os requisitos para a receção do incentivo.

22.749,30

FEDER

2.900,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000365

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAPÉIS CARREIRA - MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

16.893,60

FEDER

2.153,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/03/31

Portugal

110.193,05

FEDER

16.173,83

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/04

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000366

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PARAÍSO DOURADO - EXPLORAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais
suportados e inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica,
tem tido reflexos desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se
assegurar os limiares de viabilidade económica da empresa, com implicações positivas
sobre a manutenção do emprego.

M1420-11-6076-FEDER-000367

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CLÍNICA EXECUTIVO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A Clinica Executivo, Lda demostra que a empresa apresenta todos os requisitos para a
receção do incentivo.

32.155,10

FEDER

4.099,78

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/03

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

128.119,05

FEDER

17.424,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/04

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

111.058,17

FEDER

22.897,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

848.102,43

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000368

M1420-11-6076-FEDER-000369

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

WILLIAM HINTON & SONS LDA

ECOBASALTO LDA

M1420-11-6076-FEDER-000371

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARTINHO PINTO FIGUEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 72,10 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 867.511,09; Subsídio a atribuir de € 100.000,00; Critério A: ?IR=
0,01 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,30 que corresponde a 100 pontos. Critério A
= 0,55x50+0,45x100=45; Critério B = 100; Critério C = 62. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x45+0,40x100+0,30x62= 72,10 PONTOS.

M1420-11-6076-FEDER-000372

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NOBRINSCONTA - CONTABILIDADE E AFINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com ajuda de um subsidio irá obter meios para poder manter a empresa com o mínimo
de condições de se manter neste mercado actualmente muito difícil

8.786,25

FEDER

1.120,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/04/14

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000373

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FIGUEIRA & FIGUEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio aos custos adicionais resultantes da ultrapariferia

56.386,80

FEDER

7.189,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/20

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Numa altura de estabilização dos mercados e assistindo-se a uma ligeira melhoria aos
níveis indicadores económicos com repercussão ao nível do poder de compra dos
nossos clientes, torna-se fulcral para a atividade da J. FARIA & FILHOS a oferta de
produtos/ serviços de qualidade que se pretende superior, sem que estas sejam
oneradas de forma elevada.Por via deste cofinanciamento irá também con

600.251,64

FEDER

76.532,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

MADEIRA CASH - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E FLORES DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Para o MadeiraCash,este sistema de incentivos que apoia as pequenas e médias
empresas a combater a insularidade,tem sido uma mais valia para a manutenção dos
postos de trabalhos e sustentabilidade da empresa.E no nosso caso apoiando os cerca
de 35 funcionários através da manutenção dos seus postos de trabalho e na
continuidade da empresa na vida activo-económica na região RAM.

427.578,50

FEDER

54.516,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Gouveia & Filhos, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

23.228,84

FEDER

2.961,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/30

Portugal

Despesas anuais dos custos de funcionamento

263.414,23

FEDER

33.585,31

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/03

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000374

M1420-11-6076-FEDER-000375

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

J.FARIA & FILHOS, LIMITADA

M1420-11-6076-FEDER-000376

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GOUVEIA & FILHOS LDA

M1420-11-6076-FEDER-000377

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LOBOSTEEL - ESTRUTURAS METÁLICAS, UNIPESSOAL Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

85%

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Publinsular, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

81.194,15

FEDER

10.352,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

CORTPEDRA EXTRACÇÃO E COMÉRCIO DE PEDRA
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

72.760,29

FEDER

9.276,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/31

Portugal

Com a concretização deste projeto, a Carlos & Lopes, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim
reforçadas as premissas de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A
empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

60.620,35

FEDER

7.729,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/22

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000379

M1420-11-6076-FEDER-000380

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PUBLINSULAR PUBLICIDADE, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000381

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARLOS & LOPES LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000382

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CBC - MEDICINA E DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim
para a estabilização do emprego na economia.

39.395,82

FEDER

5.022,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/24

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000383

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARRAMONUMENTAL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A Farramonumental Lda, candidata-se ao Sistema de Incentivo Funcionamento 2020,
com o objetivo de fazer face aos seus compromissos com os fornecedores (de forma
atempada) e manter os seus postos de trabalho.

248.589,19

FEDER

29.934,28

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/13

Portugal
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Programa Operacional Regional da Madeira
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11-Sobrecustos da ultraperificidade
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Com a concretização deste projeto, a Lopes & Helena, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim
reforçadas as premissas de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A
empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa

37.218,58

FEDER

4.745,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/22

Portugal

LOPES & HELENA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade,
procurando manter as empresas em atividade, proporcionando tempo e condições para
a resolução dos problemas estruturais, no sentido dos empresários encontrarem
soluções que passem por tornar as suas empresas mais competitivas e sustentáveis.

377.912,45

FEDER

55.893,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/22

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

18.939,38

FEDER

2.414,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

JOÃO BONAL DA SILVA - SERVIÇOS MÉDICOS E
DENTÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

42.467,07

FEDER

5.414,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/30

Portugal

246.739,41

FEDER

45.631,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/06/01

Portugal

641.252,72

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/20

Portugal

575.268,86

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/18

Portugal

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000386

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LA GINKGO BILOBA - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

11-Sobrecustos da ultraperificidade

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

85%

M1420-11-6076-FEDER-000385

Programa Operacional Regional da Madeira

Resumo | Summary

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

SOLPURO - SOCIEDADE DE LAZER E PRODUTOS
TURISTICOS REGIONAIS, S.A.

M1420-11-6076-FEDER-000387

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

85%

Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade,
procurando manter as empresas em atividade, proporcionando tempo para a resolução
de problemas estruturais no sentido de encontrarem soluções que passem por tornar as
empresas sustentáveis.
Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade,
procurando manter as empresas em atividade, proporcionando tempo para a resolução
de problemas estruturais, no sentido de encontrarem soluções que passem por tornar
as empresas sustentáveis.
Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade,
procurando manter as empresas em atividade, proporcionando condições e tempo para
a resolução de problemas estruturais, no sentido de encontrarem soluções que passem
por tornar as empresas sustentáveis.

M1420-11-6076-FEDER-000389

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

UNIDADES TURÍSTICAS M. L. ARAÚJO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000390

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUINTA DR. AMÉRICO DURÃO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000391

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUINTA DO ESTREITO - EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

RUI PEDRO, SALOMÉ & CA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade,
procurando manter as empresas em atividade, proporcionando condições e tempo para
a resolução dos seus problemas estruturais, no sentido de encontrarem soluções
adequadas que passam por tornar as empresas mais sustentáveis.

445.325,26

FEDER

77.425,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/23

Portugal

122.665,86

FEDER

15.639,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/03/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000392

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000394

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FX HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Contando a FX HOTELARIA, LDA com uma equipe ALTAMENTE qualificada e motivada,
esta necessita de consolidar a sua sustentabilidade financeira perante as dificuldades
do mercado atual. Pelo que, recorre ao SI Funcionamento 2020 candidatando as
despesas salariais e bem como gastos com despesas de consumos de água e
eletricidade, que a empresa suportou em 2014 assim como as despesas com rendas do
est

M1420-11-6076-FEDER-000395

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUÍS, VIEIRA & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Luís Vieira & Filhos, mais conhecido por Polegarzinho, demostra que a empresa
apresenta todos os requisitos para a receção do incentivo.

183.549,34

FEDER

23.402,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000396

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto a empresa prevê aumentar a sua competitividade pois
permitirá canalizar e reforçar verbas investimento.

705.588,38

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000397

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ATELIER NINI ANDRADE SILVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim
para a estabilização do emprego na economia.

205.311,53

FEDER

26.177,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

82.433,68

FEDER

14.714,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/03

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000398

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MEDINSULAR - AJUDAS TÉCNICAS E PRODUTOS
ORTOPÉDICOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000399

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CAMA, MESA E BANHO - COMÉRCIO DE TEXTEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

15.861,68

FEDER

2.022,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000400

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA GLÓRIA SANTANA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, salarios, encargos com salarios, rendas, electricidade e agua.

37.123,00

FEDER

4.733,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000401

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AEXPLICA - CENTRO DE APRENDIZAGEM
COMPLEMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

28.666,55

FEDER

3.654,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/01

Portugal

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

119.297,74

FEDER

15.210,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000402

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J.SYMPHRONIO FERREIRA,SUCESSORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000403

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DOLORES DOS ANJOS AGUIAR - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais
competitivas

30.833,95

FEDER

3.931,33

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/30

2016/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000404

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DÉLIA & NÓBREGA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

56.619,64

FEDER

7.219,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000405

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARTINHO ANACLETO CORREIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

82.256,20

FEDER

10.487,67

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000406

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BARQUIPAN, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

259.693,95

FEDER

31.271,47

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000407

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA JOSE RODRIGUES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

68.024,51

FEDER

8.673,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/08

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000408

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BOMBOLO - INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E
PASTELARIA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto a empresa prevê aumentar a sua competitividade pois
permitirá canalizar e reforçar verbas investimento.

153.747,89

FEDER

19.602,85

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/26

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000409

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOCICORREIA - ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Incentivo com vista a combater dificuldades permanentes e estruturais da empresa,
assegurando limiares de viabilidade económica, com implicações positivas sobre a
manutenção do emprego- Funcionamento 2020

1.034.435,88

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/08/01

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000411

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VIDRAMETRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS EM VIDRO
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Garantir a Manutençao do Emprego no medio longo prazo para todos os funcionarios
actualmente ao serviço do Promotor.

326.161,69

FEDER

69.020,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000413

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LA TÊTÊ ROSE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

40.481,97

FEDER

9.116,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/30

Portugal

22.268,68

FEDER

2.839,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/31

Portugal

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.
ESTE APOIO A FUNDO PERDIDO AJUDA-NOS A MANTER A NOSSA ATIVIDADE,
MANTENDO OS POSTOS DE TRABALHO E VAMOS TENTAR CRIAR MAIS ALGUNS POSTOS
DE TRABALHO.

M1420-11-6076-FEDER-000414

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CLÍNICA VETERINÁRIA SANTA TERESINHA,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-000415

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARTINS & GONÇALVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

ESTE APOIO DESTINA-SE PRINCIPALMENTE À MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE
TRABALHO.

97.760,99

FEDER

12.464,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/17

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000416

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

C.A.E.A. IMPORTAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e água
referentes ao ano de 2014.

120.661,17

FEDER

15.384,30

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/03

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000417

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NIOBEL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

191.500,22

FEDER

24.416,28

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/24

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000418

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

L.D.L. - EXPLORAÇÃO DE BARES, SNACK-BARES E
ESPLANADAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo será importante para a manutenção dos 37 postos de trabalho que a
empresa tem.

247.662,09

FEDER

29.016,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000419

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

POLICOPIA-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

MANTER OS POSTOS DE TRABALHO

152.835,06

FEDER

19.486,47

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000420

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRA LEÃO COMERCIO VEICULOS AUTOMOVEIS Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
PEÇAS E ACESSORIOS LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e água
referentes ao ano de 2014.

49.489,02

FEDER

6.309,85

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/05/31

Portugal

PAIXÃO DO VINHO - COMÉRCIO DE VINHOS, BENS
ALIMENTARES E ACESSÓRIOS, LDA

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

52.387,08

FEDER

6.679,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000421

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

294
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M1420-11-6076-FEDER-000422

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ENM ENGENHO NOVO DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000423

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MILHO FRITO, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura económica e financeira adversa, este incentivo apoia a
sustentabilidade das contas reanimando a própria actividade nos proximos anos
conforme Demonstrações de Resultados e Balanços previsionais apresentados.

46.547,46

FEDER

5.934,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/26

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000424

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MIGUEL LEÇA - ARQUITECTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e rendas
referentes ao ano de 2014.

10.651,10

FEDER

1.358,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000425

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ACTIORAM - CENTRO DE REABILITAÇÃO MÉDICO,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa Actioram é um projecto de qualidade para prestação de serviços de saúde
nas áreas da medicina física e reabilitação e outras especialidades médicas e
paramédicos. O presente projecto visa a manutenção de quatro postos de trabalho.

48.314,13

FEDER

6.160,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/07

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000426

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CENTROLIDER, GESTÃO DE FROTAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

26.806,76

FEDER

3.417,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000427

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MOMENTO ZEN - FISIOTERAPIA,UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz
e água referentes ao ano de 2014.

98.056,35

FEDER

16.669,58

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/19

Portugal

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

223.606,30

FEDER

28.509,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/30

Portugal

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase

73.447,33

FEDER

9.364,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/06/06

Portugal

633.480,37

FEDER

80.768,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

25.980,90

FEDER

3.312,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

19.872,10

FEDER

2.533,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000428

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OLIVEIRA PESTANA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000429

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GLOBALFISCO MANAGEMENT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000430

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

C.I.A.M.-COMERCIO E INDUSTRIA DE AUTOMOVEIS Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
DA MADEIRA, S.A.
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000431

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FREITAS & VASCONCELOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

É objetivo da empresa continuar o seu processo de crescimento e desenvolvimento
consolidado e é nesse sentido que se apresenta a atual candidatura ao SI
Funcionamento 2020, na medida em que ao receber este apoio a CIAM - Comércio e
Indústria de Automóveis S.A. disporá de uma solução financeira que permita reforçar a
sua situação económico-financeira.
Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

309.238,62

FEDER

73.573,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000432

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUDITRIUSMAD - AUDITORIA E CONSULTORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Pretendemos que este incentivo seja canalizado em parte para o reforço da formação
interna, no sentido conseguirmos uma melhor preparação para enfrentarmos os
desafios que se avizinham. Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar
a nossa situação económico-financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da
empresa e manutenção dos postos de trabalhos já criados.

M1420-11-6076-FEDER-000433

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HABITAÇÃO JARDIM LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.

33.621,00

FEDER

4.286,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

121.544,54

FEDER

19.924,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000434

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ERGORAM - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000435

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TROPIKALDREAM - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.

45.544,13

FEDER

7.258,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000436

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MCI - MAURÍLIO CAIRES INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O co-financiamento a ser atribuído ao abrigo da presente candidatura irá contribuir
para que a MCI - MAURILIO CAIRES INFORMÁTICA, LDA. consiga melhorar os seus rácios
de liquidez e de rendibilidade, essencial para crescimento da sua atividade.

144.091,53

FEDER

18.371,67

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

108.237,78

FEDER

13.800,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000438

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FERREIRA & SOUSA - GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de
trabalho, do desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzindo
o impacto dos gastos com pessoal, quer nas despesas de consumo de electricidade e
rendas criando assim na empresa algumas condições de sustentabilidade e de
crescimento tendo em vista se preparar para novos investimentos e negócios.

M1420-11-6076-FEDER-000439

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GRANT THORNTON & ASSOCIADOS - SROC,
LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim
para a estabilização do emprego na economia.

99.111,07

FEDER

12.636,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000440

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANDRADE DIONISIO & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim
para a estabilização do emprego na economia.

287.026,43

FEDER

36.595,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 88,4 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 379.384,75; Subsídio a atribuir de € 56.907,71; Critério A: ?IR=
0,16 que corresponde a 100 pontos e ?IF= 0,29 que corresponde a 100 pontos. Critério
A = 0,55x100+0,45x100=100; Critério B = 80; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x100+0,40x80+0,30x88= 88,4 PONTOS.

379.235,71

FEDER

42.550,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

540.731,65

FEDER

68.943,29

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000441

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TAVARES,COSTA & CA LDA

M1420-11-6076-FEDER-000442

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MAFRECAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000444

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

79.733,98

FEDER

10.166,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a realização deste projecto seria um bom motivo de arranque, compensando assim
o funcionamento da empresa com os custos adicionais.Com o recebimento do
incentivo, a empresa pretende melhorar nas suas diversas áreas funcionais e
consequentemente melhorará a qualidade dos seus serviços, preocupar-se-á com as
questões ambientais e também na segurança e higiene dos seus trabalhadores.É

52.096,52

FEDER

6.642,31

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/15

Portugal

73.877,66

FEDER

9.419,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000445

M1420-11-6076-FEDER-000446

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRANCISCO MEDEIROS - CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL LDA

85%

BIO SOLAR II - ENERGIAS RENOVAVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de
trabalho, do desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzindo
o impacto dos gastos com pessoal, quer nas despesas de consumo de electricidade e
água, criando assim na empresa algumas condições de sustentabilidade e de
crescimento tendo em vista se preparar para novos investimentos e negócios

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

118.976,93

FEDER

15.169,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/06

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000447

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REABILITESSE - ESPAÇO DE FISIOTERAPIA E SAÚDE,
LDA

M1420-11-6076-FEDER-000448

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ & PAULA SIMÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais
competitivas

209.608,50

FEDER

26.725,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/23

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000449

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LEGALFISCO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Dotar a empresa de meios para fazer face aos sobrecustos provocado pela ultra
periferia

22.354,98

FEDER

2.850,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000450

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

33.732,25

FEDER

7.168,10

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/07

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000451

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

UNILATERAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA ELECTRÓNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto no actual projecto a Unilateral verá reforçada a sua
capacidade financeira e de liquidez, conseguindo melhorar a sua capacidade de
resposta nas suas obrigações.

190.644,60

FEDER

24.307,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/21

Portugal

Com a concretização deste projeto, o Restaurante Mozart, Lda verá melhoradas as
suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

413.093,01

FEDER

52.669,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000452

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RESTAURANTE MOZART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000453

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INSC-INFORMATICA,SERVIÇOS E CONSULTADORIA
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio em 15% de alguns custos de funcionamento

222.007,75

FEDER

33.452,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000454

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REGULAMÉTRICA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

ESTE APOIO VAI AJUDAR-OS A COMPENSAR OS CUSTOS INDISPENSÁVEIS À
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO.

80.260,02

FEDER

10.233,15

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000455

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOCIEDADE TURISTICA PALHEIRO GOLFE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O INCENTIVO É DETERMINANTE NA MANUTENÇÃO DOS 35 POSTOS DE TRABALHO.

576.410,75

FEDER

73.492,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal
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M1420-11-6076-FEDER-000456

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES TEXTEIS,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

161.474,30

FEDER

20.587,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000458

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

COZIMADEIRA - PRO, COZINHAS, ACESSÓRIOS,
FERRAGENS E REPRESENTAÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

ESTE APOIO A FUNDO PERDIDO É MUITO IMPORTANTE, POIS AJUDA-NOS A
COMPENSAR OS CUSTOS INDISPENSÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO DA NOSSA
ATIVIDADE.

90.723,36

FEDER

11.567,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000459

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

POPGERAÇÃO CABELEIREIRO E ESTÉTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais
competitivas

76.031,76

FEDER

9.694,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

S. M. M. - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

182.381,40

FEDER

23.253,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/01/31

Portugal

63.350,36

FEDER

12.115,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/13

Portugal

454.521,96

FEDER

57.951,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/07

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000460

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade,
procurando manter as empresas em atividade, proporcionando tempo e condiçoes,
para a resolução de problemas estruturais, no sentido de encontrarem soluções que
passem por tornar as empresas sustentáveis.
O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e Governo Regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica.

M1420-11-6076-FEDER-000461

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000462

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CORREIA & PEDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000463

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SEVERINO & PESTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento das empresas

241.782,37

FEDER

28.361,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/03/31

Portugal

170.208,96

FEDER

17.361,31

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000464

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TOUAREG - CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em suma, a insularidade e a orografia da RAM, são dois factores geradores de custos
acrescidos à nossa empresa e ao sector da construção na sua globalidade.Atendendo a
que os factores da insularidade e orografia geram custos significativos para o sector da
construção na RAM, este projecto assenta na perfeição na nossa empresa, pois vai
permitir uma comparticipação para minorar estes custos, aum

M1420-11-6076-FEDER-000465

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NUMEROATUAL - CONTABILIDADE E GESTÃO,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa pretende atingir os objectivos que traçou,que passam pela satisfação quer
dos colaboradores quer dos seus clientes, para que possa aumentar a sua quota de
mercado.

17.819,10

FEDER

2.271,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000466

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JARDIM, BARBEITO & PINTO - EXPLORAÇÃO DE
BARES E RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio em 15% dos custos de funcionamento conf. portaria

247.992,33

FEDER

31.619,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2016/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000467

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL & ISIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio de 15% nos custos de funcionamento para atenuar a ultraperiferia

181.364,66

FEDER

23.124,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2015/10/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000468

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GESBRAVA - GABINETE GESTÃO E CONTABILIDADE
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

78.568,04

FEDER

10.017,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000470

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MENDES GOMES & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

1.584.806,74

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000471

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DESPCARGA-TRANSITOS E DESPACHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoioo aos sobrecustos

203.102,24

FEDER

25.895,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2015/11/02

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000472

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL FELISBERTO ENCARNAÇÃO DESPACHANTE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
OFICIAL LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio em 15% de alguns custos de funcionamento

427.771,03

FEDER

54.540,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2015/10/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000473

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ RODRIGUES & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

129.837,50

FEDER

16.554,28

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000474

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JORGE PESTANA & AGUIAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Manter os colaboradores existentes

169.888,94

FEDER

21.660,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/08/01

2015/07/31

Portugal

552.473,42

FEDER

75.509,33

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

O PRESENTE PROJECTO COMTEMPLA GASTOS NO VALOR DE €78.727,79 SENDO O
SUBSIDIO ESTIMADO DE €11.809,16, VALOR ESTE QUE SERÁ UMA IMPORTANTE AJUDA
PARA REDUZIR OS GASTOS REFERENTEA A ULTRA-PERIFERIA.
O Mérito Total do Projeto é de 73,1 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 1.626.956,21; Subsídio de € 100.000,00; Critério A: ?IR= 0,03
que corresponde a 80 pontos e ?IF= 0,17 que corresponde a 100 pontos. Critério A =
0,55x80+0,45x100=89; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x89+0,40x50+0,30x88= 73,1 PONTOS.

M1420-11-6076-FEDER-000475

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

WAKZOME - COMÉRCIO DE MODA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atual candidatura ao SI-Funcionamento 2020 manifesta-se numa clara oportunidade
para a empresa manter os seus níveis de competitividade e qualidade tão necessários
num mercado exigente e altamente competitivoContando a WakZome com uma equipa
extremamente qualificada e motivada , e com uma estrutura financeira equilibrada
para que o recurso ao apoio de tesouraria decorrente da candidatura a

M1420-11-6076-FEDER-000476

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FP2 - FARMÁCIA DA PONTA DO PARGO,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

61.592,65

FEDER

7.853,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000477

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NGA - NEGÓCIOS, GESTÃO E ASSESSORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à Compensação dos Custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

30.605,59

FEDER

3.902,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/31

Portugal

143.214,21

FEDER

18.259,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/31

Portugal

104.742,84

FEDER

13.354,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

32.211,78

FEDER

4.107,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira.

196.694,33

FEDER

25.078,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

123.264,86

FEDER

15.716,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/01/04

Portugal

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.
Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
Assim, entende-se quanto fundamental este projecto é para o promotor. Pois uma vez
que visa compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps naturais das regiões
ultraperiféricas, permitirá assim uma redução das despesas correntes da sociedade e
assegurará a sua continuidade no mercado

M1420-11-6076-FEDER-000478

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALFA CENTAURO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000479

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SONHOS LOW COST - SOLUÇÕES ALIMENTARES,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000480

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TECNIRAM - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E
FORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000482

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTURIO CORPORATION - CONSULTADORIA
INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

85%

BELTRÃO COELHO (MADEIRA) - EQUIPAMENTOS DE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
ESCRITÓRIO LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

SOCIPAMO - SOCIEDADE DE PADARIAS DO MONTE
S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região.

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

1.737.333,50

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/02

Portugal

454.032,57

FEDER

57.889,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000484

M1420-11-6076-FEDER-000485

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000486

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NOBREGA & SILVA,S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região.

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000488

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DIVINEVIOLET - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílio ao funcionamento da empresa.

79.756,91

FEDER

12.711,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000489

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BRAZÃO,CAMACHO & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apiio em 15% de alguns custos de funcionamento

75.161,50

FEDER

9.583,10

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000490

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VARIANTEPOSITIVA CONSULTADORIA,
CONTABILIDADE E PROJECTOS DE INVESTIMENTO
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

14.602,67

FEDER

1.861,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/29

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000491

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FILIPE GOUVEIA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

57.767,22

FEDER

7.365,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000493

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GARDENGLASS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

48.787,36

FEDER

6.220,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

85%

REVISTIMADE - COMÉRCIO A RETALHO LIVROS,
JORNAIS E ARTIGOS DE PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

107.531,06

FEDER

13.710,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000494

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

A empresa pretende obter um apoio financeiro para fazer face aos sobrecustos da
ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre as
despesas elegíveis.
Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-000495

M1420-11-6076-FEDER-000496

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Este projecto ira contribuir para que tenha mais meios libertos para que possam aplicar
parte no:A) marketing Onde estamos a pensar utilizar o apoio para investir e mostrar os
nosso serviços pois pretendemos aumentar a nossa quota de mercado.B)Dentro das
nossas posibilidades e sempre que necessário temos adquirido programas e
equipamento necessários para os nossos serviços C) O apoio iria

75.085,85

FEDER

9.573,45

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

85%

JOSÉ PROENÇA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
LIMITADA

85%

BÁLSAMO SUPREMO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
DE PRODUTOS ALIMENTARES UNIPESSOAL LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Bálsamo Supremo Unipessoal , Lda verá
melhoradas as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim
reforçadas as condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A
empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

299.799,13

FEDER

38.224,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/02/03

Portugal

116.852,83

FEDER

14.898,73

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000497

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RESTAURANTE O ALMIRANTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não sóhttps://www.idr.govmadeira.pt/BolsaCandM1420/Candidaturas/Passo1.aspx#tabEntidade manter os
postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos investimentos que
urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

M1420-11-6076-FEDER-000498

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PLAY ART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

53.951,43

FEDER

6.878,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

149.388,60

FEDER

19.047,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000499

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRANCISCO DA COSTA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000500

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ATLANTIC - RENT A CAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Fortalecimento da tesouraria para poder investir em equipamentos e formação

300.197,18

FEDER

38.275,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

512.538,54

FEDER

65.348,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000501

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

STRONGFLAVOUR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atual candidatura ao SI-Funcionamento 2020 manifesta-se numa clara oportunidade
para a empresa manter os seus níveis de competitividade e qualidade tão necessários
num mercado exigente e altamente competitivoContando a Strongflavour com uma
equipa extremamente qualificada e motivada , e com uma estrutura financeira
equilibrada para que o recurso ao apoio de tesouraria decorrente da candidat

M1420-11-6076-FEDER-000502

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GOUVEIA,FIGUEIRA & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Dotar a empresa de meios para fazer face aos sobrecustos provocado pela ultra
periferia

300.133,57

FEDER

38.267,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/06/23

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

218.153,18

FEDER

33.377,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000503

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SIVIFEGO - SOCIEDADE DE ACTIVIDADES
IMOBILIÁRIAS LDA

M1420-11-6076-FEDER-000504

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PADARIA E PASTELARIA JARDIM DE GAULA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

123.815,74

FEDER

15.786,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000506

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARVERONA II - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto que consubstanciamos nesta candidatura visa utilizar o Si-funcionamento,
para dispor do conjunto de medidas de acção económica disponibilizadas e que têm por
objectivo promover o desenvolvimento estratégico da Região Autónoma da Madeira.

55.040,17

FEDER

7.017,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

PADARIA DO CALHAU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o recebimento do incentivo, a empresa continuara a melhorar as suas diversas
áreas funcionais e consequentemente melhorará a qualidade dos seus serviços,
preocupar-se-á com as questões ambientais e também na segurança e higiene dos seus
trabalhadores.

220.962,93

FEDER

28.172,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

260.104,61

FEDER

33.163,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/08/01

2015/08/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000507

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000508

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JARDIM DOS BARREIROS - COMÉRCIO DE FLORES
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a realização deste projecto seria um bom motivo de arranque, compensando assim
o funcionamento da empresa com os custos adicionais.Com o recebimento do
incentivo, a empresa pretende melhorar nas suas diversas áreas funcionais e
consequentemente melhorará a qualidade dos seus serviços, preocupar-se-á com as
questões ambientais e também na segurança e higiene dos seus trabalhadores.

M1420-11-6076-FEDER-000509

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARTINS & FIGUEIRA , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

129.272,11

FEDER

16.482,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000510

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUQMIA - CLÍNICA VETERINÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento da empresaPromover a competitividade através de um auxilio
financeiro ao investimento e manuteção dos postos de trabalho

39.921,00

FEDER

5.089,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/30

2017/03/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000511

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RAMREST UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Manutenção de 14 postos de trabalho

169.791,98

FEDER

21.648,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/03/31

Portugal

O Mérito Total do Projeto é de 93,1 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 107.375,30; Subsídio a atribuir de € 16.106,30; Critério A: ?IR=
0,03 que corresponde a 80 pontos e ?IF= 0,10 que corresponde a 100 pontos. Critério A
= 0,55x80+0,45x100=89; Critério B = 100; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x89+0,40x100+0,30x88= 93,1 PONTOS.

107.375,30

FEDER

13.690,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000512

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRESCOSFERREIRA - COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000514

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

METAL-PARK LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

203.325,72

FEDER

25.924,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000515

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RENT-CAR DO FUTURO-CARROS DE ALUGUER SEM
CONDUTOR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílio ao funcionamento da empresa.

151.048,81

FEDER

22.221,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

724.612,39

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Financiamento dos projetos que visem esbater as dificuldades permanentes e
estruturais das empresas da região.

420.955,88

FEDER

53.671,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Com o incentivo previsto no actual projecto a SICAPREP verá reforçada a sua
capacidade financeira e de liquidez, conseguindo melhorar a sua capacidade de
resposta nas suas obrigações.

625.177,25

FEDER

79.710,10

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000516

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PEÇASRAM - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
LDA

M1420-11-6076-FEDER-000517

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BARATIBOM - ROUPA E TEXTEIS LDA

M1420-11-6076-FEDER-000518

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SICAPREP (MADEIRA)-MONTAGENS DE MATERIAIS
Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
ELECTRICOS,ELECTRONICOS E TELECOMUNICAÇÕES
permanentes e estruturais das empresas da região
LDA

M1420-11-6076-FEDER-000519

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ORNELAS & NEVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

17.073,56

FEDER

3.628,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000520

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

R.J.P. - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

-Manutenção de postos de trabalho-formação na área comercial

177.992,61

FEDER

22.694,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

1.552.393,72

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/20

Portugal

O Incentivo Funcionamento 2020, é um contributo significativo para a António N.
Nóbrega II.Ajudando desta forma a empresa nos custos de pessoal, sendo este um valor
muito significativo nas custos correntes.E podendo assim a empresa manter e renovar
os seus postos de trabalho, dando assim as melhores condiçoes laborais e sociais ao
seus colaboradores, refletindo-se na melhoria da qualidade.

M1420-11-6076-FEDER-000521

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTÓNIO N. NOBREGA II - INDÚSTRIA E COMÉRCIO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
ALIMENTAR S.A.
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000522

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ARCADADENTAL - CLÍNICA DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

manutenção dos postos de trabalho.melhores condições do negocio

51.853,75

FEDER

6.611,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

545.079,60

FEDER

69.497,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000523

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SÉSAMO - PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000524

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PROCARNE-PRODUTORES DE CARNE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

60.555,63

FEDER

11.581,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000525

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FÁBRICA DE MÓVEIS EDUARDO FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais
competitivas

63.832,17

FEDER

8.138,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/30

Portugal

85%

AFC - AGÊNCIA FUNERÁRIA DO CANIÇO,
UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com este projecto pretende-se essencialmente usufruir de um auxilio financeiro
referente às despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem
para poder investir, garantindo assim a expansão e crescimento da entidade e
manutenção dos postos de trabalho.

33.892,74

FEDER

4.321,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

165.821,57

FEDER

21.142,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000526

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

M1420-11-6076-FEDER-000527

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOCIEDADE DE PADARIA 25 DE AGOSTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000528

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesa elegível: 27.016,30Incentivo previsto: 4052,45

27.016,30

FEDER

3.444,58

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000529

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ALVES & ALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais
competitivas

89.374,15

FEDER

11.395,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/01/31

Portugal

297

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-000530

M1420-11-6076-FEDER-000531

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SNACK-BAR O CANTINHO DO ATLETA LDA

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

458.878,59

FEDER

58.507,02

País |
Country

03-RUP

2013/12/27

2016/12/31

Portugal

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/09

Portugal

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

226.161,80

FEDER

28.835,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

392.504,11

FEDER

50.044,28

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/02

2016/07/07

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

atual candidatura ao SI-Funcionamento 2020 manifesta-se numa clara oportunidade
para a empresa manter os seus níveis de competitividade e qualidade tão necessários
num mercado exigente e altamente competitivoContando a NA HORA-LAVANDARIAS,
LDA com uma equipa extremamente qualificada e motivada, e com uma estrutura
financeira equilibrada para que o recurso ao apoio de tesouraria decorrente da

159.540,02

FEDER

20.341,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

OBRACENTRIMETRO - CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económicofinanceira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos
postos de trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos
custos fixos, estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância
tendo em conta o abrandamento que se verifica a nível global.

176.155,67

FEDER

22.459,85

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

670.573,93

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

434.485,34

FEDER

55.396,88

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/22

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000533

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GNA - COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA

11-Sobrecustos da ultraperificidade

4.621,23

Data Fim |
Finish Date

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

85%

Programa Operacional Regional da Madeira

FEDER

Data Início |
Start Date

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

11-Sobrecustos da ultraperificidade

M1420-11-6076-FEDER-000535

36.244,94

Objetivo Temático | Thematic
Objective

MADEIRA-RENT, SOCIEDADE DE ALUGUER DE
AUTOMÓVEIS LDA

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

Com este projeto irá contribuir para redução de 15% dos custos que mais efetam as
empresas que são os custos com pessoal, rendas entre outras. Com este apoio permite
equilibrar as contas da empresa e ajudar a manter-se em funcionamento.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

85%

M1420-11-6076-FEDER-000532

Programa Operacional Regional da Madeira

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nome da Operação | Operation Name

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

MLE - MADEIRA LEISURE ENTERTAINMENT,
RESTAURAÇÃO E ANIMAÇÃO, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000534

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

85%

85%

NA HORA - LAVANDARIAS UNIPESSOAL LDA

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais
suportados e inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica,
tem tido reflexos desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se
assegurar os limiares de viabilidade económica da empresa, com implicações positivas
sobre a manutenção do emprego.

M1420-11-6076-FEDER-000537

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CAF - COOPERATIVA AGRÍCOLA DO FUNCHAL, CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000538

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRUTAS DOURADAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000539

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FLAVOUR DIMENSION - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

31.756,71

FEDER

5.668,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/12/06

Portugal

RC AUTOMAÇÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RC Automação , Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

149.301,86

FEDER

19.035,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/30

Portugal

28.046,85

FEDER

3.558,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

56.817,66

FEDER

7.244,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000540

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

A candidatura ao funcionamento 2020, visa a compensação dos custos adicionais do
empresário, podendo o mesmo manter os postos de trabalho (atualmente 4), pelo
período mínimo de 2 anos, contribuindo assim para a redução de desemprego da região
autónoma da Madeira.
Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

M1420-11-6076-FEDER-000541

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000542

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

N. LUIS PEREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000545

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ALFREDO & FRANCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este incentivo servirá para compensar na medida do possível os sobrecustos de
funcionamento.

195.525,35

FEDER

24.929,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/02

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000546

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GIATO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

77.148,56

FEDER

9.836,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

LINO, TEIXEIRA & DUARTE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e
oportuno.Que dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta
empresa apresenta ao mercado regional e à importância da manutenção dos postos de
trabalho que quer manter ou até, fazer crescer.

110.105,70

FEDER

14.038,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/01/01

Portugal

CAMACHO & NASCIMENTO, JOALHEIROS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa Camacho & Nascimento, Lda, dentro da sua vasta actividade principal,
especializou-se mais concretamente na comercialização de relógios, colares e outros
artigos de colecção de ourivesaria, através da vasta gama dos produtos da Stern.Com as
dificuldades que a economia mundial atravessa, as exigências por parte dos
fornecedores são cada vez maiores, sendo que, o crédito dos fornecedores

66.438,21

FEDER

8.470,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

84.116,07

FEDER

10.724,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

447.085,92

FEDER

57.003,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000548

M1420-11-6076-FEDER-000549

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

M1420-11-6076-FEDER-000550

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TGCP - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000551

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ LUÍS PITA MENDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000553

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REPORTRUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

32.264,80

FEDER

4.113,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000554

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

COMD - CLÍNICA ORTODÔNCIA E MEDICINA
DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.

42.452,16

FEDER

5.412,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/16

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000556

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

47.979,12

FEDER

6.117,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/04

Portugal

ADRIANO SANTOS & HENRIQUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

65.457,35

FEDER

8.345,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

50.756,88

FEDER

8.089,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000557

M1420-11-6076-FEDER-000558

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

A ESPIGA DO CAMPO - COMÉRCIO DE PRODUTOS
NATURAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Pretendo que este incentivo seja canalizado em parte para o reforço da formação
interna, no sentido conseguirmos uma melhor preparação para enfrentarmos os
desafios que se avizinham.Com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa
reforçar a situação económico-financeira, por forma, a garantir a continuidade da
empresa e manutenção dos postos de trabalhos já criados.Este incentivo visa

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

286.986,15

FEDER

36.590,73

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000559

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MERCADINHO DA AJUDA - PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

M1420-11-6076-FEDER-000560

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA MONUMENTAL, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

225.752,40

FEDER

23.986,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000561

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SNACK-BAR VILA FORMOSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Dotar a empresa de meios para fazer face aos sobrecustos provocado pela ultra
periferia

45.680,45

FEDER

5.824,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2015/12/31

Portugal

H.M. - EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

385.943,26

FEDER

49.207,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

1.290.897,22

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000562

M1420-11-6076-FEDER-000563

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

AUTO ZARCO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A presente fragilidade do tecido empresarial da Região Autónoma Madeira, que origina
prazos médios de recebimento incomportáveis, e as restrições bancárias dos últimos
anos deterioraram o ciclo de recebimento, o que levou a que surgissem diversas
dificuldades de tesouraria.Assim, este cofinanciamento contribuir melhorar os seus
rácios de liquidez e de rendibilidade, mantendo a atividade nos n
Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

66.312,78

FEDER

8.454,88

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Fazer mais tarde

113.280,49

FEDER

14.443,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/06/15

Portugal

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

289.195,61

FEDER

36.872,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000564

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REGRESSO DAS LETRAS RESTAURAÇÃO E ANIMAÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000565

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CENTRALSTORE - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
LDA

85%

ROTA OBRIGATÓRIA - ASSESSORIA, TRANSPORTES E Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
FRETAMENTOS LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000566

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

298

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

M1420-11-6076-FEDER-000567

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AROMA LÍRICO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000568

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NETCRIAÇÕES - PUBLICIDADE E INTERNET LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Resumo | Summary

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
O impacto do incentivo na sustentatibilidade da empresa passa pelo facto da empresa
dispor de um conjunto de meios financeiros que pretende utilizar, para canalizar no seu
conjunto de recursos humanos.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

48.256,30

FEDER

6.152,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

27.996,07

FEDER

3.569,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/07

Portugal

58.171,40

FEDER

7.416,85

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000569

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NÍVELDOLHAR - ÓPTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos,
relativos aos custos com pessoal (salários e contribuições para a segurança social),
qualificação dos seus recursos humanos (formação contínua especializada) e com
rendas, eletricidade e água. O impacto do incentivo será muito decisivo para a
estabilidade da empresa, nomeadamente para assegurar o cumprimento dos suas obri

M1420-11-6076-FEDER-000570

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PROBALANÇO - CONTABILIDADE, FISCALIDADE E
GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas com custos com pessoal, electricidade, água e estudo.

41.769,31

FEDER

5.325,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/29

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000571

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA E ORTODONTIA
DO BOM JESUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Proporcionar à empresa meios financeiros para adquirir conhecimento e equipamentos
de tecnologia avançada.

114.823,17

FEDER

14.639,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/07/26

Portugal

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

25.574,72

FEDER

3.260,78

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/07

Portugal

501.336,33

FEDER

63.920,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

28.286,64

FEDER

3.606,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/21

Portugal

772.457,85

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/05

Portugal

137.640,63

FEDER

17.549,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/09

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000572

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FLORINDA SANTOS - ACTIVIDADES DE VETERINÁRIA, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
O incentivo Funcionamento 2020 irá permitir à empresa implementar melhores práticas
nos seus funcionários, através de formação certificada, bem como a implementação e
certificação na área da higiene e segurança alimentar.

M1420-11-6076-FEDER-000573

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J.N.A. - DISTRIBUIÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000574

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RITA FILIPA & JOSE CARLOS MARTINS-SOCIEDADE
DE MEDICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000575

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J. NELSON ABREU S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000577

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAPA MANUEL - PIZZARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000578

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TIMENTAVES PORTUGAL, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Financiamento dos projetos que usem esbater as dificuldades permanentes e
estruturais das empresas da região

150.822,87

FEDER

19.229,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/06/01

Portugal

A gerência está convicta que o recebimento presente incentivo revela-se de enorme
importância para garantir a viabilidade da empresa, a curto prazo, onde todo o tecido
empresarial Regional se vê ameaçado pelos handicaps que as regiões ultraperiféricas
são alvo, bem como de toda a conjuntura económica actual.

195.374,47

FEDER

24.910,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/02

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000579

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DANIEL FREITAS ALVES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000580

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL PEREIRA GONÇALVES (SERRÃO) & FILHOS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este incentivo irá alavancar a competitividade da Manuel Pereira Gonçalves (Serrão) &
Filhos, Lda., tornando-a mais competitiva por forma a poder atuar num mercado cada
vez agressivo e global.

576.607,21

FEDER

73.517,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/24

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000581

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EMPRESA FARMACEUTICA DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O PROJECTO PERMITIRÁ MINIMIZAR OS GASTOS DECORRENTES DA ULTRA PERIFERIA.

153.214,87

FEDER

19.534,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000582

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL CAPELINHA - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo Funcionamento 2020 irá permitir à empresa implementar melhores práticas
nos seus funcionários, quer seja na vertente do atendimento ou como comerciais,
através de formação certificada.

206.888,24

FEDER

26.378,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/09

Portugal

MEMÓRIAS AUTÊNTICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Memórias Autênticas, Lda verá melhoradas as
suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

33.739,87

FEDER

4.301,83

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 68 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 41.917,49; Subsídio a atribuir de € 6.287,62; Critério A: ?IR=
0,03 que corresponde a 80 pontos e ?IF= 0,32 que corresponde a 100 pontos. Critério A
= 0,55x80+0,45x100=89; Critério B = 50; Critério C = 70. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x89+0,40X50+0,30x70= 68 PONTOS.

41.917,49

FEDER

5.344,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

19.246,21

FEDER

2.453,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

35.248,40

FEDER

4.494,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

83.579,44

FEDER

10.656,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

95.028,10

FEDER

9.913,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000584

M1420-11-6076-FEDER-000585

M1420-11-6076-FEDER-000586

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

ABREU,MENDES & BARROS LDA

85%

DEVÓNIAMADE - ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
O incentivo Funcionamento 2020 irá permitir à empresa implementar melhores práticas
nos seus funcionários, quer seja na vertente do atendimento ou como comerciais,
através de formação certificada.

M1420-11-6076-FEDER-000587

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO JOEL DA SILVA ALVES - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LDA

M1420-11-6076-FEDER-000588

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA, UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000589

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PRINCESA DO OCEANO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sublimetarefa, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa

122.683,52

FEDER

15.642,15

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000590

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SUBLIMETAREFA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000591

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

COPO - DISTRIBUIÇÃO VINHOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

154.782,85

FEDER

19.734,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000592

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FILIPE CAPELINHA - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo Funcionamento 2020 irá permitir à empresa implementar melhores práticas
nos seus funcionários, quer seja na vertente do atendimento ou como comerciais,
através de formação certificada.

116.023,31

FEDER

14.792,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/09

Portugal

540.742,34

FEDER

68.944,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/29

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000593

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MESTRE BARBOSA-VIAGENS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000594

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TAXTARGET - APOIO Á GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este incentivo irá alavancar a competitividade da Taxtarget, tornando-a mais
competitiva por forma a poder atuar num mercado cada vez agressivo e global.

37.576,38

FEDER

4.790,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

173.800,88

FEDER

22.159,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

194.510,00

FEDER

24.800,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

436.464,27

FEDER

55.649,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000597

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JHSV - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-000598

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NAUTISANTOS - ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDA

M1420-11-6076-FEDER-000599

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CICA, EXPLORAÇÃO DE CAFETARIA, PASTELARIA E
BAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta empresa tem no seu capital humano, a par da qualidade dos seus serviços e
capacidade instalada, um dos factores críticos, para desenvolver o seu negócio, uma vez
que dada a especificidade dos serviços prestados, é o know how que a empresa
apresenta em termos de RH, que muito determina o seu desempenho, e a satisfação
dos seus clientes. Por isso, a política da empresa em relação aos postos de

M1420-11-6076-FEDER-000600

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARTA NA MANGA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários e contribuições para a segurança social,
referentes ao ano de 2014.

26.616,58

FEDER

3.393,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/02

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000601

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BTOCONCEPT MADEIRA - CONSULTORES DE
GESTÃO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo, a candidatura ao projeto FUNCIONAMENTO2020 resulta na tentativa de
compensar os custos da empresa inerentes a sua exploração.

180.572,44

FEDER

23.022,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Devido às recentes políticas de contenção de despesa do Estado, as margens de
comercialização têm vindo a diminuir , pelo que se torna necessária a redução dos
gastos operacionais, de funcionamento, para que a atividade se desenvolva gerando
resultados positivos.

90.869,31

FEDER

11.585,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/31

Portugal

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

64.262,95

FEDER

8.193,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000602

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANA ISABEL SILVA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000603

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LOBOSONDA - ACTIVIDADES TURISTICORECREATIVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região
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Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

62.566,26

FEDER

7.977,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

43.046,51

FEDER

5.488,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000606

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EMA FREITAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000609

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NATA DOURADA, PADARIA E PASTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

100.098,74

FEDER

21.270,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000610

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VETMEDIS - SOCIEDADE VETERINARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Permitir recuperar os custos de ultraperiferia inerentes à Localização Geográfica do
Projecto

170.216,97

FEDER

27.490,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000611

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ECGPLAN-ENGENHARIA,GESTÃO E PLANEAMENTO
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

356.992,08

FEDER

45.516,49

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/06/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000613

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GABRIEL & MÃO CHEIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais
competitivasL

94.702,69

FEDER

12.074,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000614

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA ZARCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

304.852,17

FEDER

38.868,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

103.283,46

FEDER

13.168,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

49.303,30

FEDER

6.286,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2013/11/19

2016/12/31

Portugal

112.938,81

FEDER

14.399,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/07

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos,
relativos aos custos com pessoal (salários e contribuições para a segurança social),
qualificação dos seus recursos humanos (formação contínua especializada) e com
rendas, eletricidade e água. O impacto do incentivo será muito decisivo para a
estabilidade da empresa, nomeadamente para assegurar o cumprimento dos suas obri

371.041,91

FEDER

47.307,85

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/18

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

44.720,06

FEDER

5.701,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

18.689,31

FEDER

2.382,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

581.303,60

FEDER

74.116,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

40.777,32

FEDER

5.199,11

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/08

Portugal

584.640,97

FEDER

74.541,73

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/27

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000615

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUINTA MÃE DOS HOMENS-EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E TURISTICOS LDA

M1420-11-6076-FEDER-000617

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RAMOS,MARQUES & VASCONCELOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000618

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAULO BERENGUER - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000619

M1420-11-6076-FEDER-000621

M1420-11-6076-FEDER-000622

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

IMEFAR - IMPORTAÇÃO GERAL E ESPECIALIDADES
FARMACÊUTICAS, LDA

BLIN CONTROL - ENGENHARIA, LDA

JOÃO FREITAS & MARIA SOUSA - MODAS LDA

M1420-11-6076-FEDER-000623

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BUGGYPOWER (PORTUGAL) - GESTÃO E PRODUÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
DE BIOMASSA, LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000625

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CN-PROTESE E MEDICINA DENTARIA LDA

M1420-11-6076-FEDER-000626

M1420-11-6076-FEDER-000628

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
Este projecto visa a manutenção de três postos de trabalho.O presente incentivo
constituirá um apoio importante para a estabilização ao nível dos resultados, da
manutenção dos postos de trabalho e de reinvestimento a médio prazo na renovação
do parque informático que se aproxima do seu limite de vida.
O Paulo Berenguer, Lda. pretende dar continuidade à sua actividade operacional nos
futuros anos apostando nos seus recursos humanos para o desenvolvimento
sustentado.

O cofinanciamento a ser atribuído irá contribuir melhorar os seus rácios de liquidez e de
rendibilidade, mantendo a atividade nos níveis definidos pelos
responsáveis.Naturalmente que o incentivo a que a sociedade beneficiária agora se
candidata, ir á contribuir para maior solvabilidade, capacitando-a, desse modo, para
novos desafios!
Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade,
procurando manter as empresas em atividade, proporcionando tempo para a resolução
de problemas estruturais no sentido de encontrarem soluções que passam por tornar as
empresas sustentáveis.

JOÃO CRISÓSTOMO FIGUEIRA DA SILVA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

TABACOM - COMÉRCIO DE TABACOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

271.702,46

FEDER

34.642,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

O impacto deste projecto na sustentabilidade da empresa é importante, porque vai
proporcionar a possibilidade de algum investimento que a empresa necessita, bem
como dar a possibilidade da empresa solver os seus compromissos mais rápidamente
para com os seus fornecedores e demais entidades.

70.443,38

FEDER

8.981,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/28

Portugal

Projeto tem como objetivo de receber incentivo utilizando o mesmo para efetuar
pequenos investimentos inerentes a empresa.

98.991,32

FEDER

12.621,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/06

Portugal

12.433,80

FEDER

1.585,31

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/02

Portugal

134.606,38

FEDER

17.162,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/02

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000629

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUINTAL REIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000630

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JFM SHIPPING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000631

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUANTIAS - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM
GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000632

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PANIGRAÇA - PANIFICADORA DA GRAÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000633

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GREGÓRIO TELO DE MENEZES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

912.714,28

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/12/31

Portugal

CJS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Assim, entende-se quanto fundamental este projecto é para o promotor. Pois uma vez
que visa compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps naturais das regiões
ultraperiféricas, permitirá assim um maior controlo das despesas correntes da
sociedade e assegurará a sua continuidade no mercado.

29.664,76

FEDER

3.782,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

O impacto deste projecto na sustentabilidade da empresa é importante, porque vai
proporcionar a possibilidade de algum investimento que a empresa necessita, bem
como dar a possibilidade da empresa solver os seus compromissos mais rápidamente
para com os seus fornecedores e demais entidades.

36.713,19

FEDER

4.680,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

27.512,86

FEDER

3.507,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000634

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Este auxílio irá compensar despesas correntes, libertando meios na tesouraria da
empresa numa altura de conjuntura económica menos favorável. Este impacto poderá
ser avaliado nos mapas e indicadores de rentabilidade da empresa.
PANIGRACA vem com objetivo de se candidatar ao programa receber o incentivo que ira
aliviar a sua pressão financeira e ter oportunidade de poder efectuar alguns
investimentos necessários a modernização da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-000635

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DOMUSMADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000636

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAULO SOUSA DIAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000637

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUSORIGINAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, UNIPESSOAL, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Este incentivo financeiro acaba por influenciar de forma significante, e ser determinante
numa gestão mais sustentável face ao mercado ainda muito instável e por essa razão
contribuir para a continuidade da empresa.

37.503,26

FEDER

6.694,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/28

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Face aos dados históricos da empresa e do setor onde se insere, aliada à esperança de
crescimento da economia nacional e regional, o crescimento sustentado verificado teve
origem no aumento do capital próprio, sendo que este teve origem nos resultados
retidos, demonstrando assim o impacto positivo do projeto nos indicadores. O projeto
irá de forma direta incrementar os meios libertos, uma vez que

13.037,76

FEDER

1.662,31

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

301.243,72

FEDER

42.451,58

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000639

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TEXVEL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA

M1420-11-6076-FEDER-000640

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO LINO PEREIRA GONÇALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com este projeto, conseguiremos consolidar e aumentar o número de postos de
trabalho existentes. Teremos estofo financeiro para continuar a trabalhar com os
melhores profissionais a nível de fornecedores, e demais colaboradores e prestadores
de serviços, contribuindo para o reforço da Microeconomia Financeira da RAM,
evoluindo, e contribuindo para a evolução económico-financeira da nossa Região

M1420-11-6076-FEDER-000641

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA LOBOS MAR, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento.

141.450,32

FEDER

18.034,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/25

Portugal

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

97.101,08

FEDER

12.380,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000642

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LOJA DO CHÁ, P.N.J.A., LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000643

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ON 7 - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

96.465,59

FEDER

12.299,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000646

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EFICAZ AJUSTE - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

69.535,01

FEDER

8.865,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

300
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12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/27

Portugal

274.979,60

FEDER

35.059,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/02

Portugal

130.222,83

FEDER

16.603,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz
e água referentes ao ano de 2014.

163.291,53

FEDER

20.819,67

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/14

2015/06/30

Portugal

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

69.447,90

FEDER

8.854,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

PREBEL - SOCIEDADE TÉCNICA DE PREFABRICAÇÃO E Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
CONSTRUÇÃO S.A.
permanentes e estruturais das empresas da região

A PREBEL, S.A. tem como metas acompanhar o desenvolvimento do mercado, tendo em
atenção a satisfação das necessidades dos seus clientes, nomeadamente da
disponibilização de produtos, soluções técnicas por medida e serviços cada vez com
melhor qualidade.A redução dos custos no acesso à matéria-prima, da operação e da
distribuição permitem esbater os custos de contexto da insularidade.

371.378,06

FEDER

44.983,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

855.566,41

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/19

Portugal

85%

CONGRAÇA - CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000648

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANA MARIA VARELA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000649

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IMEXCO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000650

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BAZAR MAR À VISTA - COMÉRCIO DE ARTEFACTOS
REGIONAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000651

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADMED - SERVIÇOS MÉDICOS E DENTÁRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

85%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

10.316,83

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FEDER

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

A realização do presente projecto consiste, fundamentalmente, na obtenção dos meios
financeiros capazes de manter a exploração do empreendimento em condições
aceitáveis face ao ambiente muito difícil com que se vem confrontando,
essencialmente, motivado pela crise internacional que envolve grande parte das
economias, particularmente, a europeia. Não obstante a redução que a actividade
turísti
A atividade consiste na comercialização de produtos farmacêuticos e localiza-se na
Calheta. A empresa candidata-se ao incentivo como forma de compensar o peso dos
gastos operacionais suportados no desenvolvimento da atividade.
Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

80.916,34

M1420-11-6076-FEDER-000647

M1420-11-6076-FEDER-000653

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

M1420-11-6076-FEDER-000654

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ROCA, MADEIRA E MAR - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-000655

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ENDODENTE-CLÍNICA DENTÁRIA E COMÉRCIO DE
IMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

47.707,29

FEDER

6.082,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto é a continuação de outros que a empresa já concorreu no âmbito do
anterior quadro comunitário. Significa que a empresa está atenta a todas as
ferramentas financeiras onde pode recorrer, sendo o principal benefício deste projeto
um maior equilíbrio financeiro, em função dos investimentos que continua a efetuar até
à data.

706.285,81

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Com a concretização deste projeto, a Ideias & Criações , Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

33.816,23

FEDER

4.311,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/01/13

Portugal

548.358,64

FEDER

69.915,73

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/04/30

Portugal

942.936,52

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/15

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000656

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESPAÇOPHARM, UNIPESSOAL, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000657

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
IDEIAS E CRIAÇÕES - PUBLICIDADE EM TÊXTEIS, LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000658

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CFARMA - CENTRO FARMACÊUTICO DA MADEIRA,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000659

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FLORIDA-CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS DA
MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000660

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DÁRIO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Dotar a empresa de uma maior sustentabilidade e competitividade, através do
investimento referenciado e criar condições para manter os postos de trabalho.

26.927,20

FEDER

3.433,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/07/26

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000661

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

COSTA DE BAIXO - TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Dotar a empresa de uma maior sustentabilidade e competitividade, atraves do
investimento referenciado e criar condicoes para manter os postos de trabalho

939.469,19

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/19

Portugal

J.S.MENESES S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este incentivo à exploração, associado às medidas de redução de custos usasos na
empresa, nomeadamente devido à implementação do 1º. projecto de investimento, no
âmbito do SIRE - Projectos Especiais, no que se relaciona com as energias renováveis,
majorado com o retorno do investimento, por via da abertura de duas lojas, com
impacto nas vendas desde o inicio deste ano, contribuiram para a melhor

682.130,74

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/03/09

Portugal

Com a concretização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

254.400,10

FEDER

32.436,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000662

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Atividade de distribuição e comercialização de produtos farmacêuticos tendo como
principais clientes, todas as farmácias e para farmácias da RAM , SESARAM, clínicas
com internamento e consultórios dentários.
O incentivo contribuirá para atenuar as dificuldades decorrentes da conjuntura e dos
efeitos do esforço de investimento feito com o avanço das obras de remodelação que
implicaram gastos operacionais adicionais.

M1420-11-6076-FEDER-000664

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ILHOFISCO II - CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000665

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SME - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento.

19.981,89

FEDER

2.547,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/28

Portugal

172.621,73

FEDER

22.009,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/06/04

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000666

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SABOR & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto apresenta um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente,
CUSTOS SALARIAIS; CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL,
RENDAS DAS INSTALAÇÕES, CUSTOS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
conforme previsto nas subalíneas i), ii), iii e v), respetivamente, da alínea b) do n.º 1 do
artigo 14.º da Portaria n.º119/2015 de 17 de julho.

M1420-11-6076-FEDER-000669

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAULINO CASTANHO, ILUMINAÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa com este incentivo irá melhorar os seus indicadores de rentabilidade e
autonomia financeira.

74.782,98

FEDER

9.534,83

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000670

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FACTORENERGIA - TECNOLOGIAS DE ENERGIA E
AMBIENTE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários e contribuições para a segurança social referentes
ao ano de 2014.

41.667,11

FEDER

5.312,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000671

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NARCIDENT - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

33.247,74

FEDER

4.239,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000672

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ABREU & SOUSA - COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

63.128,69

FEDER

8.048,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000673

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CLÁUDIO MELIM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

42.156,87

FEDER

5.375,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/06/06

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000674

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

N.G.C. - TÉCNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este incentivo permite à empresa reforçar os seus indicadores de rentabilidade e de
solvabilidade.

268.797,66

FEDER

34.271,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/20

Portugal

216.043,89

FEDER

47.445,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000675

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de
funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e
manutenção dos postos de trabalho.
O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de
funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e
manutenção dos postos de trabalho.

85%

PALMEIRA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

87.696,63

FEDER

11.181,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000676

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

G-MED, COMÉRCIO POR GROSSO DE
MEDICAMENTOS, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000678

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PLANO I9 - SOLUÇÕES GLOBAIS LOGÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

49.117,40

FEDER

6.262,47

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000681

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PEROLAS DO ATLANTICO - OURIVESARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de
funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e
manutenção dos postos de trabalho

61.300,46

FEDER

7.815,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sales, Faria & Andrade , Lda verá melhoradas as
suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

260.769,23

FEDER

33.248,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000682

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SALES FARIA & ANDRADE, SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÕES, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000683

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PRAZER DO MAR - ACTIVIDADES MARÍTIMOTURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de
funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e
manutenção dos postos de trabalho

483.402,95

FEDER

61.633,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/15

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000684

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ARLINDO & MARCELINO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com este incentivo a empresa irá melhorar os seus indicadores, bem como potenciar
ainda mais o seu negocio

53.518,65

FEDER

6.823,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000685

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

R. PEREIRA - ESTUDOS E PROJECTOS DE
ENGENHARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

136.616,80

FEDER

17.418,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000686

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REBELOS & CAMACHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

223.688,29

FEDER

28.520,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/08/24

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000687

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GOUVEIAS - FABRICO DE ARTIGOS EM CIMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

58.314,46

FEDER

7.435,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/30

Portugal

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de
funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e
manutenção dos postos de trabalho
O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de
funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e
manutenção dos postos de trabalho
Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e água
referentes ao ano de 2014.
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M1420-11-6076-FEDER-000688

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

POOLGEST - CONSULTORIA EM PISCINAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

56.271,03

FEDER

7.174,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000689

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SNACK BAR A CARBONARA II, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em suma sustentabilidade a médio longo prazo através da melhoria dos rácios
financeiros e aplicação dos meios libertos na capacidade produtiva e dinâmica de acção.

101.555,51

FEDER

16.401,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/20

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

697.590,51

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

165.592,51

FEDER

21.113,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

360.148,63

FEDER

45.918,95

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/10

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000690

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUTO FERRAZ - AUTOMOVEIS LDA

M1420-11-6076-FEDER-000691

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VILA VICENCIA - SOCIEDADE PARA EXPLORAÇÃO DE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
PEQUENAS UNIDADES HOTELEIRAS LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000692

M1420-11-6076-FEDER-000693

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de
funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e
manutenção dos postos de trabalho

AFONSO,CAMACHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Projeto essencial para garantir a sustentabilidade da empresa e alavancar a sua
competitividade. No último ano, ocorreu uma inversão na tendência decrescente do
volume de negócios anual, sendo esta facto indicativo da necessidade da empresa
apostar no capital humano e tecnológico, de modo a garantir o seu crescimento
sustentável. Sem o incentivo previsto no projeto, esta aposta fica comprometida.

ENTREGAFARM - LOGÍSTICA FARMACÊUTICA , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

128.025,10

FEDER

16.323,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

57.843,99

FEDER

7.375,11

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000694

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA DO VALE VERDE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá contribuir para melhorar as condições de trabalho, desenvolvimento das
capacidades profissionais dos funcionários, minimizar o impacto dos gastos com
pessoal, nas despesas de consumo de electricidade e água, criando na empresa
condições de sustentabilidade e de crescimento tendo em vista se preparar para novos
investimentos, negócios e obtenção de novos postos de trabalho

M1420-11-6076-FEDER-000695

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RAÚL PESTANA - CONFECÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

72.491,01

FEDER

9.242,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000696

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LINO & OLIVEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este incentivo irá permitir à empresa continuar com uma política de qualidade, quer
através da formação de pessoal, quer através da aquisição e adaptação do imobilizado
existente para redução do consumo de energia, entre outros.

37.816,62

FEDER

4.821,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

COMO SE VERIFICA PELA ANALISE DAS PROJECÇÕES FINANCEIRAS, O AUXILIO AO
FUNCIONAMENTO RELATIVO A ESTA CANDIDATURA PERMITIRA O FINANCIAMENTO DE
MEDIDAS CONDUCENTES A IMPLEMENTAÇÃO DE DIVERSAS ACÇÕES COM VISTA A
CAPTAÇÃO DE UM MAIOR NUMERO DE VISITANTES, AUMENTANDO DESTE MODO A
ACTIVIDADE ECONÓMICA DA EMPRESA E MANTENDO A EMPREGABILIDADE.

251.324,69

FEDER

32.043,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/20

Portugal

491.566,45

FEDER

62.674,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/07/26

Portugal

160.380,91

FEDER

20.448,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000697

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JARDINS DO PALHEIRO - SOCIEDADE AGRICOLA LDA

M1420-11-6076-FEDER-000698

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SERVISIB - SERVIÇOS, GESTÃO E PROJECTOS
IMOBILIÁRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

COMO SE VERIFICA PELA ANALISE DAS PROJECÇÕES FINANCEIRAS, O INCENTIVO A ESTA
CANDIDATURA PERMITIRÁ O FINANCIAMENTO DAS MEDIDAS CONDUCENTES À
IMPLEMENTAÇÃO DAS DIVERSAS ACÇÕES DE MARKETING QUE PERMITIRÃO
MELHORAR A OCUPAÇÃO DO PALHEIRO VILLAGE, BEM COMO DAS ACÇÕES DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUA, TENDO COMO OBJECTIVO A PERMANENTE
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

M1420-11-6076-FEDER-000699

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PEDRO, GOMES & MENEZES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

M1420-11-6076-FEDER-000700

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FAT-TANK MADEIRA - DISTRIBUIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000701

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO LUÍS VIEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000702

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INFORCOLOMBO - SISTEMAS DE INFORMÁTICA
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000703

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PADARIA E PASTELARIA SOLAR DOS ÁLAMOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000704

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO SABINO DIAS LDA

M1420-11-6076-FEDER-000705

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de
funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e
manutenção dos postos de trabalho
No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais referentes ao
exercício de 2010, foi calculado um incentivo não reembolsável na ordem dos
46.000,00€.
O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de
funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e
manutenção dos postos de trabalho

38.790,13

FEDER

4.945,74

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

311.264,31

FEDER

39.686,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/15

Portugal

19.375,90

FEDER

4.117,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Padaria Solar dos Álamos , Lda verá melhoradas
as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

73.926,08

FEDER

9.425,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/10

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

229.326,20

FEDER

29.239,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

A Arimadeira inserida no sector de extracção de inertes, é uma empresa licenciada e
reconhecida para operar no mercado regional desde a sua fundação em
1988.Inicialmente e para o desenvolvimento da sua exploração a Arimadeira detinha
nos seus ativos, meios próprios de exploração, nomeadamente um navio, para a
realização do seu objecto social.No entanto e fruto da sua localização ultraperi

271.564,32

FEDER

29.399,49

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/10

Portugal

88.003,29

FEDER

11.220,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

ARIMADEIRA-EXTRACÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
AREIAS DA MADEIRA, LDA.
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000706

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTONIO PEREIRA & FILHOS, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em síntese a atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade,
na medida que permitirá a manutenção e a renovação de fluxos provenientes da
utilização continuada dos seus activos assegurando imediatamente a sustentabilidade
da empresa e para a estabilidade do seu quadro de pessoal e contribuído para a
manutenção de parcerias locais e regionais com impacto directo e positiv

M1420-11-6076-FEDER-000708

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VILLA CAFFÉ - RESTAURANTE ITALIANO, PIZZARIA,
CAFÉ E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

73.648,01

FEDER

9.390,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

48.395,21

FEDER

6.170,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000709

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CHAPA GANHA,UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Numa altura em que se assiste alguma retoma da atividade, torna-se fulcral para a
atividade da CHAPA GANHA, LDA a oferta de serviços/produtos mais inovadores às
próprias, sem que estas sejam oneradas de forma elevada.O presente incentivo
permitirá à sociedade beneficiária obter um reforço da sua liquidez imediata para fazer
face aos compromissos sociais (salários, subsídios de férias e contri

M1420-11-6076-FEDER-000710

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARVALHO & PEREIRA UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em síntese, o impacto do subsidio será direto na medida em que a redução dos custos
de funcionamento, permitirá não só reduzir ineficiências e riscos operacionais, que
serão também para a manutenção do seu capital humano da empresa.

162.827,17

FEDER

20.760,47

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000711

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOLITRO - EXPLORAÇÃO DE ESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
UNIPESSOAL LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Solitro uma empresa estável e com clientes assíduos vem solicitar um apoio do
programa funcionamento2020 dando assim meios libertos para efetuar outros
pequenos investimentos necessários a atividade.

63.382,76

FEDER

8.081,30

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/15

2016/08/23

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000712

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ACERTOTAL - CONSULTORIA DE CONDOMÍNIOS,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

63.225,01

FEDER

8.061,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000715

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GOUVEIA & MORAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase.

85.610,25

FEDER

14.033,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

CMJP - AUDITORIA E CONSULTORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Todos estes indicadores e resultados reforçam os capitais próprios da CMJP por via de
resultados e sua retenção, melhorando significativamente o indicador que melhor
traduz a sustentabilidade da CMJP, o indicador de solvabilidade que se estima observar
um crescimento de aproximadamente 18,30% entre o exercício de 2015 e 2016.

126.739,13

FEDER

16.159,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/13

Portugal

757.787,85

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/19

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000716

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000717

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TURISCANIÇO-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-000720

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SERAD LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta iniciativa permite estruturar de forma objetiva os indicadores da empresa e efetuar
uma análise cuidada, bem como obter liquidez, tão importante nestes tempos de
restrições no acesso ao crédito.

374.088,20

FEDER

51.103,11

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Principais áreas de intervenção do projeto: a) consolidação da posição no mercadoreforço do parque de impressão do centro de cópias e serviços de digitalização; b)
Maior visibilidade da empresa através do marketing digital e gestão de redes sociais
tendo em vista conquista de novos segmentos -alvo; c) Manutenção dos postos de
trabalho investindo na formação continua dos quadros existentes.

135.815,66

FEDER

17.316,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/13

Portugal

11.864,07

FEDER

1.512,67

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2017/01/31

Portugal

30.338,43

FEDER

3.868,15

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000721

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DUPLIPÉLAGO - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000723

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MYSELF CLINIC - CLÍNICA SAÚDE, BOA FORMA E
BEM ESTAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000724

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MENDES LONDRAL & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
ADVOGADOS, RL
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta iniciativa permite estruturar de forma objetiva os indicadores da empresa e efetuar
uma análise cuidada, bem como obter liquidez, tão importante nestes tempos de
restrições no acesso ao crédito.
Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e
oportuno.Que dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta
empresa apresenta ao mercado regional e à importância da manutenção dos postos de
trabalho que quer manter ou até, fazer crescer.

302

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-000725

M1420-11-6076-FEDER-000727

M1420-11-6076-FEDER-000728

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Pretende-se suportar uma parte dos gastos normais de funcionamento, apresentados
como despesas elegíveis, nomeadamente as despesas com o pessoal e encargos para a
Segurança Social e os consumos de àgua e electricidade.

68.093,37

FEDER

8.681,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

TOMIAUTO, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a realização deste projecto seria um bom motivo de arranque, compensando assim
o funcionamento da empresa com os custos adicionais.Com o recebimento do
incentivo, a empresa pretende melhorar nas suas diversas áreas funcionais e
consequentemente melhorará a qualidade dos seus serviços, preocupar-se-á com as
questões ambientais e também na segurança e higiene dos seus trabalhadores.

148.854,18

FEDER

18.978,91

EUSTÁQUIO FERNANDES,FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Para prosseguir a atividade do Hotel do Carmo,ao ritmo da evolução do mercado, foram
suportados gastos operacionais adicionais pelo que a empresa se candidata ao
incentivo, que contribuirá para atenuar o impacto do acréscimo dos gastos com a
exploração e, por consequência, para melhorar o desempenho económico.

398.270,71

FEDER

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

50.075,26

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INTURMED - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Nome da Operação | Operation Name

M1420-11-6076-FEDER-000729

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTÓNIO & NATACHA, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000730

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRABLOCO-FABRICA DE BLOCOS DE CIMENTO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000732

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AFIMADEIRA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000733

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CECÍLIA NÓBREGA & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e
oportuno.Que dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta
empresa apresenta ao mercado regional e à importância da manutenção dos postos de
trabalho que quer manter ou até, fazer crescer.
Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e
oportuno.Que dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta
empresa apresenta ao mercado regional e à importância da manutenção dos postos de
trabalho que quer manter ou até, fazer crescer.
As despesas elegíveis apresentadas neste projeto incluem os vencimentos e encargos
sociais, água, energia, transportes e elaboração da candidatura de modo, a empresa
obter um apoio financeiro para fazer face aos sobrecustos que suporta, com um
incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis, estimado em 8.264€ com o ano de
2014 como despesas elegíveis.
No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais referentes ao
exercício de 2014, foi calculado um incentivo não reembolsável na ordem dos
12.250,00€.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

50.779,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/21

2015/01/31

Portugal

FEDER

12.769,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

289.838,38

FEDER

36.954,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/30

Portugal

25.204,90

FEDER

3.213,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/01/27

Portugal

78.480,11

FEDER

8.338,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

129.270,29

FEDER

16.481,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/28

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-000736

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARXOP - BARCELOS & FLORENÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Carxop tem vindo a desenvolver a sua atividade e criando postos de trabalho mesmo
num clima de austeridade o que o levou a tomar riscos de investimento além de ter
custos superiores aquando comparados com outras em empresas em regiões não
ultraperifericas como a RAM, desta forma vem se candidatar a um fundo comunitario
de apoio de forma a receber um incentivo de 15% aliviando a pressao financeira

M1420-11-6076-FEDER-000737

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MACIEL & RAMOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento.

50.121,61

FEDER

6.390,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

MAGIÀMESA, UNIPESSOAL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

254.704,65

FEDER

28.654,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/14

Portugal

54.853,41

FEDER

6.993,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/29

Portugal

115.664,22

FEDER

14.747,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/30

Portugal

64.156,51

FEDER

8.179,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2016/10/11

Portugal

35.988,53

FEDER

4.588,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/02/24

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000739

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000740

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RIMA, BOAT TOURS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000742

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IDEIASSAUDÁVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000743

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EDUARDO G. LUÍS & FILHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000744

M1420-11-6076-FEDER-000745

M1420-11-6076-FEDER-000746

M1420-11-6076-FEDER-000747

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

Com a concretização deste projeto, a Rima , Lda verá melhoradas as suas condições de
rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de
manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas
as condições e requisitos de acesso a este Programa.
É objetivo da empresa continuar o seu processo de crescimento e desenvolvimento
consolidado e é nesse sentido que se apresenta a atual candidatura ao SI
Funcionamento 2020, na medida em que ao receber este apoio por parte dos incentivos
regionais a IDEIASSAUDAVEIS, LDA dispõe de uma ferramenta essencial para manter
uma estrutura financeira equilibrada.
Em sintese, objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das
regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e
pequenas empresas

COLINA RUBRA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

No estudo económico estima-se que o incentivo seja de 5.398€ resultante do apoio de
15% dos salários e encargos sociais, bem como, das rendas do Ano de 2014,da água, da
energia e da elaboração da candidatura. A empresa obtém assim um apoio financeiro
para fazer face aos sobrecustos da ultraperifecidade no âmbito do Funcionamento 2020
com um incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis.

ELPS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e
oportuno.Que dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta
empresa apresenta ao mercado regional e à importância da manutenção dos postos de
trabalho que quer manter ou até, fazer crescer.

174.940,25

FEDER

22.304,88

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

2.786.494,44

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/08/01

2015/07/31

Portugal

85%

JOSE AVELINO PINTO - CONSTRUÇÃO &
ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 81,4 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 2.786.494,44; Subsídio a atribuir de € 100.000,00; Critério A:
?IR= 0,02 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,04 que corresponde a 50 pontos.
Critério A = 0,55x50+0,45x50=50; Critério B = 100; Critério C = 88. Mérito Total do
Projeto: MP=0,30x50+0,40x100+0,30x88 = 81,4 PONTOS.

85%

ILHASOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS SOLARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e
oportuno.Que dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta
empresa apresenta ao mercado regional e à importância da manutenção dos postos de
trabalho que quer manter ou até, fazer crescer.

79.696,73

FEDER

10.161,33

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Com a concretização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

28.830,06

FEDER

3.675,83

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/17

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000748

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CENTRO DENTARIO COLOMBO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000749

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ARGO MADEIRA - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se que a empresa liberte fluxos para criar investimento e
reduza o preço de aquisição, esbatendo o valor do transporte.

315.393,06

FEDER

40.212,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000750

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ACELGA - RESTAURAÇÃO E BEBIDAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

abc

127.249,92

FEDER

16.224,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

185.693,05

FEDER

23.675,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Estando inscrita num sector económico que tem atravessado várias dificuldades
manifestas pelo encerramento de diversas empresas, e em que a retração na procura e
no rendimento disponível das famílias se fazem sentir de modo decisivo, as dificuldades
de tesouraria, e mo surgimento de grandes superfícies aliadas a um momento de
generalizada falta de liquidez, condicionam a competitividade global da

95.909,30

FEDER

18.184,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2016/10/14

Portugal

279.649,85

FEDER

35.655,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/07

Portugal

28.850,66

FEDER

3.678,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000751

M1420-11-6076-FEDER-000752

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

ILHEUMAR, SOCIEDADE TURISTICA DO NORTE, LDA

FELICIDADE AOS MOLHOS - RESTAURANTES LDA

O subsídio não reembolsável estima-se em 41.947€ resultante do apoio de 15% dos
custos salariais acrescido de encargos sociais, bem como, da água, da energia e da
elaboração da candidatura.A empresa obtém assim um apoio financeiro para fazer face
aos sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um
incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis.
Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e
oportuno.Que dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta
empresa apresenta ao mercado regional e à importância da manutenção dos postos de
trabalho que quer manter ou até, fazer crescer.

M1420-11-6076-FEDER-000753

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EIRA DO SERRADO - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000754

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MFPG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000755

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CLARA & ELY - CABELEIREIROS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Financiamento de gastos de funcionamento

128.559,77

FEDER

16.391,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000757

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FERNANDO J.A. MARTINS & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o presente projeto pretende-se libertar fluxos financeiros da empresa e canalizar
esses mesmos fluxos para investimento, esbatendo os custos de aquisição
nomeadamente os de transporte, e minimizando as assimetrias nacionais.

193.729,54

FEDER

24.700,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

229.576,21

FEDER

29.270,97

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/30

Portugal

21.501,11

FEDER

2.741,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

72.428,20

FEDER

9.234,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000758

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ABIDE, COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARTESANATO,
BIJUTERIAS E DECORAÇÃO LDA

M1420-11-6076-FEDER-000759

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RT FARMA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000760

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ALVES & SENRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e
oportuno.Que dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta
empresa apresenta ao mercado regional e à importância da manutenção dos postos de
trabalho que quer manter ou até, fazer crescer.
No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais referentes ao
exercício de 2010, foi calculado um incentivo não reembolsável na ordem dos
3.375,00€.
O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.
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Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa a manutenção dos postos de trabalho mas não descurando o seu
aumento no futuro.

102.642,74

FEDER

13.086,95

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/07

Portugal

127.013,38

FEDER

16.194,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000762

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESTEVÃO & MARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo financeiro estimado em 19.052€ resultante do apoio de 15% dos custos
salariais acrescido de encargos sociais, bem como, das rendas do Ano de 2014,da água,
da energia e da elaboração da candidatura. A empresa obtém assim um apoio
financeiro para fazer face aos sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do
Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis.

M1420-11-6076-FEDER-000763

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FLUXO DE LUZ - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto esbater os handicaps da ultra periferia e permitir que haja
uma libertação de fluxos para o investimento, bem como mínimo a manutenção dos
posto de trabalho.

46.576,84

FEDER

5.938,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/28

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

334.086,87

FEDER

42.596,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

112.772,44

FEDER

14.378,49

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000764

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARCOS MARQUES ROSA LDA

M1420-11-6076-FEDER-000765

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SPORTLOOK - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
DESPORTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em relação à escassez de recursos a obter, as suas limitações fazem-se sentir de
maneira mais acentuada através de uma diferença nos preços de aquisição, justificada
pelos custos de transporte das mercadorias para a ilha. Este sobre custo afecta a
competitividade na empresa, dado que a grande maioria das mercadorias tem de ser
transportada para a ilha e, apesar deste custo não ser diretamente imp

M1420-11-6076-FEDER-000766

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Tem por objetivo esbater os custos de insularidade e aproximar, encurtando as
distancias económicas entre RAM e o Continente.

92.587,46

FEDER

11.804,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/28

Portugal

Esta empresa tem no seu capital humano, a par da qualidade dos seus serviços e
capacidade instalada, um dos factores críticos, para desenvolver o seu negócio, uma vez
que dada a especificidade dos serviços prestados, é o know how que a empresa
apresenta em termos de RH, que muito determina o seu desempenho, e a satisfação
dos seus clientes. Por isso, a política da empresa em relação aos postos de

53.796,13

FEDER

6.859,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/14

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000767

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ NÓBREGA & FERNANDA NÓBREGA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000768

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FERNANDES & JOCELINA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000769

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

YELLOWBARON - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000770

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARPIMETRO - CARPINTARIA E SERRAGEM,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000771

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CONSUMINDU, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000773

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BRAVADENTE - MÉDICINA DENTÁRIA LDA

M1420-11-6076-FEDER-000775

M1420-11-6076-FEDER-000776

M1420-11-6076-FEDER-000777

M1420-11-6076-FEDER-000778

M1420-11-6076-FEDER-000780

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

85%

85%

No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais referentes ao
exercício de 2010, foi calculado um incentivo não reembolsável na ordem dos
2.184,00€.
Procura constante da sustentabilidade da empresa a médio e longo prazo não só pelo
importante equilibrio dos rácios financeiros mas sim e também na manutenção da
estrutura produtiva obtida até agora.
Esta iniciativa permite estruturar de forma objetiva os indicadores da empresa e efetuar
uma análise cuidada, bem como obter liquidez, tão importante nestes tempos de
restrições no acesso ao crédito.

8.796,27

FEDER

560,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

85.110,58

FEDER

10.851,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

79.855,16

FEDER

10.181,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/01/03

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento.

21.289,46

FEDER

2.714,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/02

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta iniciativa permite estruturar de forma objetiva os indicadores da empresa e efetuar
uma análise cuidada, bem como obter liquidez, tão importante nestes tempos de
restrições no acesso ao crédito.

41.790,12

FEDER

5.328,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/08/26

2015/08/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto
empresa localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e
forte dependência face ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento
económico e social. Pretende-se o apoio às principais rúbricas de exploração,
nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade e água.

751.738,29

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2016/04/30

Portugal

GOUVEIA,NETO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O apoio financeiro no montante de 34.529€ resultante do apoio de 15% dos custos
salariais acrescido de encargos sociais, bem como, das rendas do Ano de 2014,da água,
da energia e da elaboração da candidatura.A empresa obtém assim um apoio financeiro
para fazer face aos sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020
com um incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis.

230.199,06

FEDER

29.350,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/29

Portugal

TREASURE SPIRIT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Treasure Spirit, Lda verá reforçadas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

23.021,10

FEDER

2.935,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/10

Portugal

FERREIRA & LOPES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

75.424,71

FEDER

9.616,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/14

Portugal

FRANCISCO ANDRADE - RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projecto servirá essencialmente para que a empresa complemente o suporte dos
custos de funcionamento, e ao mesmo tempo irá permitir que a empresa melhore os
seus recursos, a nível de atendimento e da oferta dos serviços que presta, através da
formação especializada dos seus colaboradores.

30.561,28

FEDER

3.896,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

337.500,20

FEDER

43.031,28

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

51.294,00

FEDER

6.539,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/01/31

Portugal

276.056,63

FEDER

35.197,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

64.022,10

FEDER

8.162,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/31

Portugal

120.039,56

FEDER

11.903,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

479.862,71

FEDER

61.182,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

101.017,19

FEDER

12.879,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/19

Portugal

265.181,84

FEDER

33.810,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/14

Portugal

484.489,75

FEDER

61.772,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/28

Portugal

LOBO & DRUMOND LDA

M1420-11-6076-FEDER-000781

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ZITIS - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto
empresa localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e
forte dependência face ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento
económico e social. Pretende-se o apoio às principais rúbricas de exploração,
nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade e água.

M1420-11-6076-FEDER-000782

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA BASILISSA SOUSA BARRETO FERNANDES,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salários, encargos, rendas e custos com electricidade.

M1420-11-6076-FEDER-000784

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

R.,L. & C.CASSIANO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000785

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VIALOBOS - CARBURANTES E LUBRIFICANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000786

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OUROLUX - COMÉRCIO DE METAIS E PEDRAS
PRECIOSAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000787

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SECTOR REGRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000788

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PASTELARIA RAVIOLI LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000790

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GENESIS-PAN, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000791

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

MANUEL HONÓRIO FERREIRA DE SOUSA & FILHOS - Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
INVESTIMENTOS E EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS LDA permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

41.019,88

FEDER

5.230,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais
competitivas

43.891,56

FEDER

5.596,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

No estudo económico estima-se que o incentivo seja de 8.713€ resultante do apoio de
15% dos salários e encargos sociais, bem como, das rendas, da água, da energia e da
elaboração da candidatura. A empresa obtém assim um apoio financeiro para fazer face
aos sobrecustos da ultraperifecidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um
incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis.

58.092,61

FEDER

7.406,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000796

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRANCISCO SOUSA & FILHOS LDA

11-Sobrecustos da ultraperificidade

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
O promotor candidata-se ao programa de incentivos com a expectativa de obter o
incentivo de 15% sobre algumas rubricas, de forma a originar uma liquidez
extraordinária à empresa podendo fazer alguns investimentos ou esbater algumas
dificuldades sentidas na tesouraria liquida.
No estudo económico estima-se que o incentivo seja de 36.287,46 € resultante do apoio
de 15% dos salários e encargos sociais, bem como, da água, da energia e da elaboração
da candidatura. Este incentivo ao funcionamento da empresa representa, assim, uma
verdadeira compensação aos custos elevados que a empresa suporta com os custos
com o pessoal e encargos sociais.

85%

M1420-11-6076-FEDER-000792

Programa Operacional Regional da Madeira

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

DENTINEVES - MEDICINA DENTÁRIA, UNIPESSOAL
LDA

M1420-11-6076-FEDER-000797

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
O Mérito Total do Projeto é de 80,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 64.022,10; Subsídio a atribuir de € 9.603,32; Critério A: ?IR=
0,02 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,16 que corresponde a 100 pontos. Critério A
= 0,55x50+0,45x100=73; Critério B = 80; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x73+0,40x80+0,30x88 = 80,2 PONTOS.

85%

JARDIM & ABREU LDA

304
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85%
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Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento da empresa.

54.244,46

FEDER

6.916,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

70.123,54

FEDER

8.940,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000799

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARNES RAMOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 75 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 70.123,54; Subsídio a atribuir de € 10.518,53; Critério A: ?IR=
0,01 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,17 que corresponde a 100 pontos. Critério A
= 0,55x50+0,45x100=73; Critério B = 80; Critério C = 70. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x73+0,40x80+0,30x70= 75 PONTOS.

M1420-11-6076-FEDER-000800

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AURÉLIO & IRMÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apio de 15% a alguns custos de funcionamento

68.803,61

FEDER

8.772,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000802

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IDEIAS GIGANTES - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio em 15% de alguns custos de funcionamento

49.764,49

FEDER

6.344,97

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000803

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MOORE STEPHENS & ASSOCIADOS, SROC S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação nos custos adicionais do escritorio do Funchal pela atividade
desenvolvida numa região ultraperiférica.

227.791,27

FEDER

29.043,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/04

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

436.119,15

FEDER

55.605,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

219.050,58

FEDER

27.928,95

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/11

Portugal

Este incentivo irá alavancar a competitividade da Occlusive, tornando-a mais
competitiva por forma a poder atuar num mercado cada vez agressivo e global.

61.327,33

FEDER

7.819,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/06

Portugal

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

271.440,75

FEDER

34.608,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/28

Portugal

150.387,79

FEDER

19.174,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/05/04

Portugal

50.252,66

FEDER

8.009,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/21

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000805

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRA GLOBAL - HOTELARIA E RESTAURAÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-000806

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADAGRO-TECNICAS AGRICOLAS E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000808

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OCCLUSIVE, PRÓTESE ODONTOLÓGICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000809

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PATEODENTE-INVESTIMENTOS E SERVIÇOS NA ÁREA Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
DA MEDICINA DENTÁRIA, LDA
permanentes e estruturais das empresas da região
Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.
Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

A atribuição do incentivo ao abrigo do da candidatura ao Funcionamento 2020 mostrase relevante ao nível de toda a estrutura da empresa, na diminuição do passivo, como
resultado de uma tesouraria mais folgada, no reforço dos capitais próprios em virtude
da incorporação de maiores índices de resultados.
Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

M1420-11-6076-FEDER-000810

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IN-FORMAR-EMPRESA DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL E SERVIÇOS S.A.

M1420-11-6076-FEDER-000811

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IMADEX, IMPORTAÇÃO E COMERCIO DA MADEIRA
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000812

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CASA DA BICA DE PAU - EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim
para a estabilização do emprego na economia.

13.513,15

FEDER

1.722,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/07/01

2016/05/02

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000813

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MÓVEIS ABEL - COMÉRCIO MÓVEIS,
ELECTRODOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, CALÇADO E
TAPEÇARIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais
competitivas

43.675,93

FEDER

4.176,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/30

Portugal

Os custos apresentados neste projeto consistem nos vencimentos e encargos sociais,
rendas, energia e elaboração da candidatura de modo a empresa obter um apoio
financeiro para fazer face aos sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do
Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobres estas despesas elegíveis.

55.097,22

FEDER

7.024,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000814

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TOPFARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000815

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LÚCIA & JOÃO - CAFÉS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se esbater os custos de insularidade, manutenção mínima
de posto de trabalho e dotar a empresa de disponibilidade para outros investimentos.

25.895,55

FEDER

3.301,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/11

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000816

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MGH - FRUTIMADE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Procura constante da sustentabilidade da empresa curto, médio e longo prazo não só
pelo importante equilibrio dos rácios financeiros mas também na adaptação da
estrutura produtiva à procura crescente verificada.

41.034,39

FEDER

10.463,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

176.375,21

FEDER

22.487,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/10

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000819

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA, UNIPESSOAL
LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em suma o projecto em causa viabilizará a concretização de iniciativas tendo em vista o
reforço da actividade comercial e, por outro lado, permitirá a manutenção do actual
volume de emprego desse modo assegurando a qualidade dos serviços prestados, factor
determinante para a retenção de clientes e, consequentemente, para a sustentabilidade
do negócio. Pelo supra referido e conforme se pode

M1420-11-6076-FEDER-000820

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FAGORAMA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa candidata-se a um investimento de 72.275,45€, com vista a beneficiar de
subsidio no montante de 10.841,32€.

72.275,45

FEDER

9.215,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/02/08

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000823

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INFANTÁRIO DA ROCHINHA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim
para a estabilização do emprego na economia.

43.968,42

FEDER

5.605,97

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de
funcionamento, e ao mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a
nível de atendimento e da oferta dos serviços que presta, através da formação dos seus
colaboradores em métodos inovadores no ramo e na capacidade de interacção
essencialmente a nível de línguas, porque parte dos clientes são estrangeiros.

304.112,79

FEDER

38.774,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2013/12/15

2015/08/20

Portugal

38.356,88

FEDER

3.260,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000824

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SAÚL PAIVA, HERDEIROS

M1420-11-6076-FEDER-000825

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GOODIES MINI-MERCADO-UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais
suportados e inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica,
tem tido reflexos desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se
assegurar os limiares de viabilidade económica da empresa, com implicações positivas
sobre a manutenção do emprego.

M1420-11-6076-FEDER-000826

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PRECOSMÉTICA - COMÉRCIO DE COSMÉTICA E
APARATOLOGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio em 15% de alguns custos de funcionamento

37.299,45

FEDER

4.755,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto
empresa localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e
forte dependência face ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento
económico e social. Pretende-se o apoio às principais rúbricas de exploração,
nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade e água.

83.263,50

FEDER

10.616,10

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O apoio financeiro no montante de 20.191€ resultante do apoio de 15% dos custos
salariais acrescido de encargos sociais, bem como, das rendas do Ano de 2014,da água,
da energia e da elaboração da candidatura.A empresa obtém assim um apoio financeiro
para fazer face aos sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020
com um incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis.

134.610,59

FEDER

17.162,85

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

120.196,37

FEDER

24.903,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/03/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000827

M1420-11-6076-FEDER-000829

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

MELIM QUATRO - ESTUDOS E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LDA

SÓNIA MÁRCIA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-000830

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MERCEDES PONTES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo aumentar o quadro de pessoal da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-000831

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

KAMERA - COSMÉTICOS, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais
competitivas

40.689,57

FEDER

5.187,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/03/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo aumentar o quadro de pessoal da empresa.

64.404,35

FEDER

10.557,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

183.197,68

FEDER

23.357,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000832

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MÁRIO AGUIAR, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000834

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA DA GRAÇA SILVA DANTAS FREITAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto é a continuação de outros que a empresa já concorreu no âmbito do
anterior quadro comunitário. Significa que a empresa está atenta a todas as
ferramentas financeiras onde pode recorrer, sendo o principal benefício deste projeto
um maior equilíbrio financeiro, em função dos investimentos que continua a efetuar até
à data. Este projeto vem na altura certa para a empresa, para manter o

M1420-11-6076-FEDER-000835

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GET START - CONSULTORES E FORMAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

- Compensar custos fixos- Manutenção postos de trabalho- Investimento em
actualização de software e hardware.

22.289,30

FEDER

2.841,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000836

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ZENERGIA - SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA E ENERGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se esbater os custos de insularidade, manutenção mínima
de posto de trabalho e dotar a empresa de disponibilidade para outros investimentos.

27.645,92

FEDER

3.524,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2016/11/07

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atividade de supermercado é cada vez mais concorrencial devido à implementação
das grandes superfícies por toda a região. No entanto com a mudança de hábitos de
consumo voltam as preferências pelos estabelecimentos de bairro em que os produtos
satisfazem as necessidades diárias.

175.357,21

FEDER

22.358,04

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/05/31

Portugal

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

647.522,22

FEDER

82.559,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000837

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SALDANHA & ALMEIDA, CA LDA

M1420-11-6076-FEDER-000838

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QSJ - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, UNIPESSOAL Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

305

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-000839

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

EUROPA - EXPLORAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS
LDA

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O facto de estar localizada numa ilha limita de sobremaneira a performance da empresa
de dois modos: através das limitações na obtenção de recursos e mercadorias.Em
relação à escassez de recursos a obter, as suas limitações fazem-se sentir de maneira
mais acentuada através de uma diferença nos preços de aquisição, justificada pelos
custos de transporte das mercadorias para a ilha. Este sobre

87.725,55

FEDER

11.185,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

80.008,73

FEDER

10.201,11

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/28

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-000840

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO DE DEUS MAGNO DE GOUVEIA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atividade exige contenção nos preços de venda para fazer face à concorrência o que
gera um aumento do peso dos gastos operacionais suportados no volume de negócios
da empresa e diminuição dos resultados. Com o incentivo será possível a empresa
manter-se competitiva e ultrapassar as dificuldades financeiras decorrentes da crise dos
últimos anos.

M1420-11-6076-FEDER-000842

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DAS ARCADAS DE SÃO
FRANCISCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais de custos de funcionamento.

84.175,54

FEDER

10.732,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

110.826,15

FEDER

14.130,33

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2017/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000845

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SCTM - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES TÉCNICAS DA
MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Os custos apresentados neste projeto incluem os vencimentos e encargos sociais, água,
energia e elaboração da candidatura de modo, a empresa obter um apoio financeiro
para fazer face aos sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020
com um incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis, estimado em 17.754€, com o
ano de 2014 como despesas elegíveis.

M1420-11-6076-FEDER-000846

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PLATAFORMA DA VIDA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se esbater os custos de insularidade, manutenção mínima
de posto de trabalho e dotar a empresa de disponibilidade para outros investimentos.

39.043,22

FEDER

4.978,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000849

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

X. G. T. - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do presente incentivo, constitui também, um importante instrumento de
reforço e revitalização empresarial, uma vez que vem declaradamente fortalecer a
estrutura económico e financeira desta empresa.

244.241,03

FEDER

31.140,73

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

139.064,23

FEDER

17.730,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/27

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000850

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-000851

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TOMAPASTA - SOCIEDADE DE ACTIVIDADES
TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

22.898,71

FEDER

2.919,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/01/31

Portugal

O subsídio estimado a receber nesta candidatura ao Funcionamento 2020 ronda 8.375€
com o ano de 2014 como despesas elegíveis que totalizam 60.497,40€ relativo a
vencimentos e encargos sociais, que a empresa verificou sendo consideradas as
despesas elegíveis apoiadas com incentivos de 15%.

55.838,50

FEDER

7.119,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/08/01

2017/03/02

Portugal

No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais referentes ao
exercício de 2010, foi calculado um incentivo não reembolsável na ordem dos 8200,00

57.713,63

FEDER

7.358,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/23

Portugal

31.999,93

FEDER

4.079,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/12

Portugal

333.939,16

FEDER

42.577,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

17.264,77

FEDER

2.201,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000852

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

KPLANO - ENGENHARIA E PROJECTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000854

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EBELIN GOMES FERREIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000855

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DUARTE PINTO - CANALIZAÇOES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000856

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TOWN HOTELS - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em termos sucintos o projeto visa essencialmente, colmatar os gastos incorridos
mediante o recebimento do apoio e utilização do mesmo em questões de gestão
estratégica da empresa.
Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que
lhe permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa
para novos investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio
prazo.

M1420-11-6076-FEDER-000858

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MAIS IMPACTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O facto de estar localizada numa ilha limita de sobremaneira a performance da empresa
de dois modos: através das limitações na obtenção de recursos e mercadorias.Em
relação à escassez de recursos a obter, as suas limitações fazem-se sentir de maneira
mais acentuada através de uma diferença nos preços de aquisição, justificada pelos
custos de transporte das mercadorias para a ilha. Este sobre

M1420-11-6076-FEDER-000859

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa pretende a criação de novos postos de trabalho e a manutenção da sua
atividade.

165.700,42

FEDER

21.126,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2013/12/25

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000862

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LINVIMOX - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

29.524,78

FEDER

6.274,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000864

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL ANTÓNIO & FILHAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

85.741,12

FEDER

10.931,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000865

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DÉBORA DINÁ, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Garantir a manutenção do emprego no medio longo prazo para todos os funcionarios
actualmente ao serviço do promotor

40.826,33

FEDER

5.205,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/20

Portugal

21.292,60

FEDER

2.714,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/31

Portugal

154.955,19

FEDER

19.756,79

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/01/16

Portugal

ECO-COLOR - COMERCIALIZAÇÃO E RECICLAGEM DE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
CONSUMÍVEIS UNIPESSOAL LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Contando a Eco Color com uma equipa qualificada e motivada, esta necessita de um
reforço financeiro para manter a sua sustentabilidade financeira perante as dificuldades
do mercado atual. Pelo que, recorre ao SI Funcionamento 2020-1ª fase candidatando as
despesas salariais que a empresa suportou em 2014 com os seus colaboradores e com
as rendas do estabelecimento alocado à sua atividade em como a

53.089,92

FEDER

6.768,97

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

61.577,46

FEDER

7.851,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/14

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000866

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CORREIA & NÓBREGA - CONSTRUÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000867

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RESIDENCIAS COLOMBO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000868

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.
RESIDENCIAL COLOMBO uma residencial com mais de vinte anos no mercado e com a
manutenção dos seus postos de trabalho vem candidatar-se a um apoio não
reembolsável de forma a conseguir obter uma compensação dos custos ocorridos e
conseguir efetuar pequenos investimentos inerentes a atividade.

M1420-11-6076-FEDER-000869

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PINK REAL ESTATE - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa,
nomeadamente para assegurar o cumprimento dos suas obrigações legais e também
para a manutenção dos postos de trabalho. Isso contribuirá para que a empresa possa
reforçar a sua aposta naquilo que constitui a sua actividade, diversificar a sua oferta por
forma a se posicionar-se no mercado com uma postura mais competitiva.

M1420-11-6076-FEDER-000870

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA DO CARMO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este apoio permite uma maior estabilidade económica e financeira da mesma, que se
verifica na manutenção e criação de novos postos de trabalho.

345.353,90

FEDER

44.032,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa,
nomeadamente para assegurar o cumprimento dos suas obrigações legais e também
para a manutenção dos postos de trabalho dos seus colaboradores. Tudo isso
contribuirá para que a empresa possa ter uma postura mais competitiva e assim tornarse auto-sustentável e preparada para uma política futura de investimento e expansão.

54.596,58

FEDER

6.961,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/05/08

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O subsidio não reembolsável estima-se em 9.408,36 € resultante do apoio de 15% dos
custos salariais acrescido de encargos sociais, bem como, custos com a renda, com a
água, a energia e da elaboração da candidatura.A empresa obtém assim um apoio
financeiro para fazer face aos sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do
Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis.

62.722,43

FEDER

7.997,11

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/01/25

Portugal

59.131,06

FEDER

7.539,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/03/03

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000872

M1420-11-6076-FEDER-000873

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

EXPRESS XXI UNIPESSOAL LDA

MERCEANO JUVENAL RODRIGUES PEREIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-000874

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TEXFUEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto apresentar um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente,
CUSTOS SALARIAIS; CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL, e
CUSTOS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, conforme previsto nas subalíneas i),
ii) e iv), respetivamente, da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º119/2015 de
17 de julho.

M1420-11-6076-FEDER-000875

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OBLÍQUAVANTAGEM - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este apoio permite uma maior estabilidade económica e financeira da mesma, que se
verifica na manutenção e criação de novos postos de trabalho.

249.573,30

FEDER

31.820,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/06/08

Portugal

MILHO`S BAKERY, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Assim, entende-se quanto fundamental este projecto é para o promotor. Pois uma vez
que visa compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps naturais das regiões
ultraperiféricas, permitirá assim um maior controlo das despesas correntes da
sociedade e assegurará a sua continuidade no mercado.

260.349,98

FEDER

33.194,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/05/21

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

135.058,16

FEDER

17.219,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

28.955,35

FEDER

3.691,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/03

Portugal

41.076,62

FEDER

5.237,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000877

M1420-11-6076-FEDER-000878

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

ALEXGO TRAVEL - VIAGENS TURISMO, UNIPESSOAL
LDA

M1420-11-6076-FEDER-000879

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PÃOCOMTRADIÇÃO, PANIFICAÇÃO E PASTELARIA,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O facto de estar localizada numa ilha limita de sobremaneira a performance da empresa
de dois modos: através das limitações na obtenção de recursos e mercadorias.Em
relação à escassez de recursos a obter, as suas limitações fazem-se sentir de maneira
mais acentuada através de uma diferença nos preços de aquisição, justificada pelos
custos de transporte das mercadorias para a ilha. Este sobre

M1420-11-6076-FEDER-000880

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IRMÃOS QUINTAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto vai ajudar a empresa a se manter competitiva
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M1420-11-6076-FEDER-000882

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MUDA D`IMAGEM UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000886

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AVELINO MARQUES - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Resumo | Summary

Este projeto apresenta um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente,
CUSTOS SALARIAIS e CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL,
conforme previsto nas subalíneas i) e ii), respetivamente, da alínea b) do n.º 1 do artigo
14.º da Portaria n.º119/2015 de 17 de julho.
O projecto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de
funcionamento, e ao mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a
nível da oferta dos serviços que presta, através da formação dos seus colaboradores em
métodos inovadores no ramo de actividade.
Sendo uma empresa que mantem-se no mercado com procura do público mas
admitindo que o fato de ser uma empresa ultraperiférica e numa situação de crise
económica a conjuntura atual torna-se muito difícil, o promotor vem se candidatar
expectando receber um incentivo de forma a esbater alguns dos seus custos
operacionais e aliviando a sua tesouraria e realizar alguns pequenos investimentos
necessári
Em resumo este projeto tem como finalidade ajudar a estabilizar a tesouraria da
empresa, para possamos continuar o nosso crescimento sustentado e criar condições
para a criação de mais um novo posto de trabalho.
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56.945,87

FEDER

7.260,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/20

Portugal

146.125,85

FEDER

18.631,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/08/01

2015/08/31

Portugal

128.406,58

FEDER

16.371,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/01

Portugal

45.121,87

FEDER

5.753,04

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/04/24

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000887

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ZARCOFRIO - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000888

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NANOTERA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Época de Conquistas , Lda verá melhoradas as
suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

151.910,62

FEDER

19.368,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000889

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ÉPOCA DE CONQUISTAS ANIMAÇÃO,
RESTAURAÇÃO, EXPLORAÇÃO DE BARES, SNACKBARES E ESPLANADAS, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000890

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRAVIAGENS-AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

118.104,14

FEDER

15.058,28

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/06

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000892

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VASCONCELOS, RODRIGUES & SOUSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Garantir a manutenção do emprego no medio longo prazo para todos os funcionarios
actualmente ao serviço do promotor

33.522,60

FEDER

4.274,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/08

2016/09/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000894

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

I.T.B. - INVESTIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE
BIOTECNOLOGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apresentam-se encargos com remunerações, encargos sociais por conta da entidade
empresadora e custos com energia electrica.

15.031,41

FEDER

1.916,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

40.771,29

FEDER

5.198,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/07

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000895

M1420-11-6076-FEDER-000896

M1420-11-6076-FEDER-000898

M1420-11-6076-FEDER-000899

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ELDA GOMES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Estando inscrita num sector económico que tem atravessado várias dificuldades
manifestas pelo encerramento de diversas empresas, e em que a retração na procura e
no rendimento disponível das famílias se fazem sentir de modo decisivo, as dificuldades
de tesouraria, e mo surgimento de grandes superfícies aliadas a um momento de
generalizada falta de liquidez, condicionam a competitividade global da

85%

EMANUEL LOURENÇO SILVA BARROS, UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Atividade de TALHO recente no mercado pretende receber um incentivo não
reembolsável originando assim a possibilidade de pequenos novos investimentos
inerentes a sociedade e conseguir uma pequena compensação dos custos incorridos
quando comparados com outras empresas em regiões não Ultraperiféricas.

32.212,97

FEDER

4.107,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/02

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

161.028,45

FEDER

20.531,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

As despesas elegíveis apresentadas neste projeto incluem os vencimentos e encargos
sociais, água, energia e elaboração da candidatura de modo, a empresa obter um apoio
financeiro para fazer face aos sobrecustos que suporta, com um incentivo de 15% sobre
estas despesas elegíveis, estimado em 6.767,63€ com o ano de 2014 como despesas
elegíveis.

45.117,55

FEDER

5.752,49

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/15

2016/11/23

Portugal

25.767,57

FEDER

1.642,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/02

Portugal

85%

85%

PRÁTICOS SABORES - LDA

JEAN CARLOS RODRIGUES MACEDO LDA

M1420-11-6076-FEDER-000900

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ILHAREP - PRODUTOS ALIMENTARES E LIMPEZA
INDUSTRIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O facto de estar localizada numa ilha limita de sobremaneira a performance da empresa
de dois modos: através das limitações na obtenção de recursos e mercadorias.Em
relação à escassez de recursos a obter, as suas limitações fazem-se sentir de maneira
mais acentuada através de uma diferença nos preços de aquisição, justificada pelos
custos de transporte das mercadorias para a ilha. Este sobre

M1420-11-6076-FEDER-000901

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SILVASALTOSAGERJARDIM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

57.279,54

FEDER

7.303,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio teria um impacto imediato, na medida que este iria concorrer
para o programa anual de manutenção de equipamento básico e de infra estruturas, o
que se tem revelado como fundamental para a sustentabilidade do negócio, dado que é
a adequabilidade desses activos que asseguram a renovação permanente dos serviços
prestados e a geração de influxos.Refira-se que pelo facto d

20.270,41

FEDER

2.584,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

208.334,33

FEDER

26.562,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

694.910,58

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

104.360,57

FEDER

13.305,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

261.812,51

FEDER

34.778,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/24

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000902

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JCRP - PROMOÇÃO E MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000903

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MOURA & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000905

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CLINICA DA SE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000906

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ROSA,DRUMOND & JOAQUIM LDA

Com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económicofinanceira Moura e Silva, Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e
manutenção dos postos de trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos
custos fixos, fazendo com que estes não aumentem, tendo em atenção o
abrandamento económico que se verifica a nível global.
O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social,
rendas e outros custos essenciais à actividade.

M1420-11-6076-FEDER-000907

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSE ALBERTO DOS RAMOS RODRIGUES DE SOUSA
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo manter o quadro de pessoal da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-000908

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ARNALDO & BERENGUER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Custos com rendas de três estabelecimentos da empresa, custos água e eletricidade,
salários bem como segurança social incorridos no ano 2014.

359.987,38

FEDER

48.033,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/29

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000909

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MENEZES GOUVEIA & GOUVEIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesa elegível: 155.405,19 €Incentivo não reembolsável: 23.310,78

155.405,19

FEDER

19.814,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000911

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AGUIAR & PEREZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro
compensando os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica.

66.224,55

FEDER

8.443,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/02

2015/08/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo manter o quadro de pessoal da empresa.

76.429,39

FEDER

9.744,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/02

Portugal

32.933,18

FEDER

4.198,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/09/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000912

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESPAÇO FA - ARQUITECTURA DE INTERIORES,
UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-000914

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TEIXEIRA NEVES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders

M1420-11-6076-FEDER-000916

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANA CHULATA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

16.804,73

FEDER

2.142,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/29

Portugal

218.257,42

FEDER

27.827,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000917

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PLANETA AZUL - VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-000918

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa pretende manter a sua estabilidade e rentabilidade nos próximos anos.

71.956,41

FEDER

9.174,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000919

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO DINIS & IRMÃOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa candidata-se com expetativa de receber o incentivo, aliviando a pressão na
tesouraria e podendo efetuar pequenos investimentos previstos.

117.399,32

FEDER

14.968,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/03/20

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

930.759,61

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000920

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REFUGIO ATLANTICO EXPLORAÇÃO HOTELEIRA E
TURISTICA S.A.

307

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-000921

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

REFUGIO DO BÉBÉ - CRECHES E JARDINS DE
INFÂNCIA LDA

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O facto de estar localizada numa ilha limita de sobremaneira a performance da empresa
de dois modos: através das limitações na obtenção de recursos e mercadorias.Em
relação à escassez de recursos a obter, as suas limitações fazem-se sentir de maneira
mais acentuada através de uma diferença nos preços de aquisição, justificada pelos
custos de transporte das mercadorias para a ilha. Este sobr

140.129,63

FEDER

17.866,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

123.438,69

FEDER

15.738,43

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2014/01/01

2016/12/06

Portugal

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/10/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-000922

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SARA FREITAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-000923

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOPESI - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este apoio permite uma maior estabilidade económica e financeira da mesma, que se
verifica na manutenção e criação de novos postos de trabalho.

73.712,19

FEDER

15.663,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/07/03

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000924

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TELO & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio financeiro tem como objetivo da empresa desenvolver a sua atividade comercial
e assegurar os postos de trabalho nos próximos anos com a máxima tranquilidade.

67.419,67

FEDER

8.596,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

147.712,83

FEDER

18.833,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/03/08

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000925

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GAOFENG JI, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

GAOFENG iniciou sua atividade em 2011 criou postos de trabalho e vem desenvolvendo
a sua atividade, vem com este programa na expectativa de receber um apoio não
reembolsável para compensar algumas dificuldades ao seu funcionamento operacional
pela condição de região ultraperiférica e obter uma maior autonomia financeira e um
pequeno alivio na pressão da tesouraria,

M1420-11-6076-FEDER-000926

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INFANTÁRIO DAS CAPUCHINHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se esbater os custos de insularidade, manutenção mínima
de posto de trabalho e dotar a empresa de disponibilidade para outros investimentos.

21.117,71

FEDER

2.692,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/28

Portugal

QUADRANTE - COMÉRCIO DE ELEVADORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Face à crise no setor da construção civil, que representa grande parte do volume de
negócios, a empresa candidata-se ao incentivo como forma de ultrapassar os efeitos da
diminuição do volume de negócios e para criar as condições para um novo ciclo sem
perder a posição de mercado.

161.410,76

FEDER

20.579,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/04/13

Portugal

25.495,30

FEDER

3.250,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000927

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000928

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ALVES DE BARROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-000930

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MAGISTUR, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em síntese o beneficio permitira à Magistur desenvolver um conjunto de ações que
asseguram não só a continuidade e a renovação das operações, mas inclusive reforça a
sustentabilidade das operações realizadas.

24.793,58

FEDER

3.161,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/17

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo manter o quadro de pessoal da empresa.

181.001,01

FEDER

23.077,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

37.141,25

FEDER

4.735,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/31

Portugal

864.814,34

FEDER

85.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000931

M1420-11-6076-FEDER-000932

M1420-11-6076-FEDER-000937

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

SERRADO & FILHAS LDA

SOCISCO, LDA

85%

SOUSA & TAVARES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nestas circunstâncias há um esforço financeiro adicional quer em termos de gastos
operacionais suportados quer em termos de exigência aos colaboradores da empresa.
O recebimento do apoio ao funcionamento é crucial nesta fase de utilização máxima
dos recursos existentes, por atenuar os efeitos da redução das vendas e por gerar a
liquidez necessária ao pagamento dos compromissos assumidos.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto é de extrema importância pois para alem de nos facilitar aumentar as
nossas vendas permite termos meios financeiros para reduzir os custos com as finanças
segura social e banca permitindo reduzir os nos custos e nos forcarmos nos nossos
objetivos

251.708,42

FEDER

32.092,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000938

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DOCE SATISFAÇÃO - PADARIA E PASTELARIA,
UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-000940

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DAVID GOMES TEIXEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

71.847,79

FEDER

9.160,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000941

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MWR - MADEIRA WASTE RECYCLING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais da
empresa

52.537,74

FEDER

7.814,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

92.805,41

FEDER

11.832,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000942

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CORALINA - VIAGENS E TURISMO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-000943

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ELMANO, MANUEL, RICARDO & PESTANA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento.

252.105,16

FEDER

32.143,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/05/10

Portugal

MBTOURS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

44.312,50

FEDER

5.649,85

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/10/28

Portugal

Empresa estando em condições de se candidatar, tem expectativa de conseguir
melhorar seus resultados de autonomia financeira com este apoio não reembolsável
compensando assim os sobrecustos da atividade por se localizar numa região
ultraperiférica.

55.378,26

FEDER

5.486,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000944

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-000946

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000948

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NÉLIO ABREU - JOIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

60.474,75

FEDER

7.710,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/16

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo aumentar o quadro de pessoal da empresa.

73.195,88

FEDER

13.998,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/02/27

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

75.968,96

FEDER

12.107,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

380.430,21

FEDER

48.504,85

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

216.285,63

FEDER

27.576,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000949

M1420-11-6076-FEDER-000951

M1420-11-6076-FEDER-000952

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

IRMÃOS GOIS LDA

LUZ, VERA & JOSÉ - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, UNIPESSOAL, LDA

CAIS DA OLIVEIRA - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, LDA

M1420-11-6076-FEDER-000955

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAIXÃO & MESQUITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa obtém um apoio financeiro para fazer face aos sobrecustos da
ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre
estas despesas elegíveis. O subsídio não reembolsável estima-se em 32.705€ resultante
do apoio de 15% dos custos salariais acrescido de encargos sociais, rendas, da água, da
energia e da elaboração da candidatura.

M1420-11-6076-FEDER-000956

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

179.393,84

FEDER

22.872,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/02

2016/12/10

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O apoio financeiro no montante de 22.145,19€ resultante do apoio de 15% dos custos
salariais acrescido de encargos sociais, bem como, das rendas do Ano de 2014,da água,
da energia e da elaboração da candidatura.A empresa obtém assim um apoio financeiro
para fazer face aos sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020
com um incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis.

147.634,63

FEDER

18.823,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/04/03

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a realização do presente projeto a empresa promotora visa reforçar as suas
condições de competitividade, no sentido de se tornar operacionalmente mais
eficaz.Para além deste objetivo, a promotora privilegia a manutenção dos seus atuais
12 postos de trabalho, proporcionando todas as condições de laboração e segurança
aos seus colaboradores.Com a conjugação destes fatores, os promotores con

201.148,66

FEDER

50.884,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000957

M1420-11-6076-FEDER-000958

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

PITADA CERTA - EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES,
UNIPESSOAL LDA

MADEMÁRMORES - SOCIEDADE DE MÁRMORES E
GRANITOS LDA
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-000959

M1420-11-6076-FEDER-000960

M1420-11-6076-FEDER-000962

M1420-11-6076-FEDER-000963

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PAIXÃO & FREITAS, LDA

SANDRA & VITALINO LDA

UNILIFT - MANUTENÇÃO E ALUGUER DE
MÁQUINAS, UNIPESSOAL, LDA

NUTRIMADEIRA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA
MADEIRA LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa obtém um apoio financeiro para fazer face aos sobrecustos da
ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre
estas despesas elegíveis. O subsídio não reembolsável estima-se em 15.788,78€
resultante do apoio de 15% dos custos salariais acrescido de encargos sociais, da água,
da energia e da elaboração da candidatura.

104.714,10

FEDER

13.351,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/08/31

2016/11/22

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

108.245,42

FEDER

13.801,29

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O objetivo deste projeto é manter a competitividade da empresa, evitando a subida dos
preços, minimizando o impacto dos custos de estrutura que estão pressionados pelas
medidas implementadas pelo Governo, no sentido de redução do déficit. A manutenção
dos postos de trabalho e um contributo crescente para a economia regional são as
nossas apostas.

209.410,24

FEDER

26.699,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Os custos apresentados neste projeto ao Funcionamento 2020 consistem nos
vencimentos e encargos sociais, rendas, água, energia e elaboração da candidatura de
modo a empresa obter um apoio financeiro de 15% sobres estas despesas elegíveis,
estimando-se um subsídio ao funcionamento é de 97.208,20€, que permite uma
compensação dos seus custos de funcionamento.

606.909,71

FEDER

64.484,15

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2013/11/01

2015/12/31

Portugal

56.726,49

FEDER

7.232,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

86.049,52

FEDER

10.971,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/13

Portugal

No estudo económico estima-se que o incentivo seja de 8.508€ resultante do apoio de
15% dos salários e encargos sociais, da água, da energia e da elaboração da
candidatura. Este incentivo ao funcionamento da empresa representa, assim, uma
verdadeira compensação aos custos elevados que a empresa suporta com os custos
com o pessoal e encargos sociais.
Acções do Projecto –a) Formação de recursos em técnicas de venda e de imagemb)
Manutenção do sistema de informação e comunicação através de sistema electrónico
de transmissão de dados e ligação entre lojas.c) Contratação de serviços de consultoria
de gestão

M1420-11-6076-FEDER-000964

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SANCRUPAN - PADARIA E PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000965

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BULCÃO & AMORIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000966

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PEOPLE'S PHONE, EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O apoio esperado do FUNCIONAMENTO 2020, vai contribuir para a manutenção de uma
exploração do negócio equilibrada, incluindo a manutenção do nível de emprego.

260.166,52

FEDER

33.171,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo manter o quadro de pessoal da empresa.

44.147,48

FEDER

5.628,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de
funcionamento, e ao mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a
nível de atendimento e da oferta dos serviços que presta, através da formação dos seus
colaboradores em métodos inovadores no ramo e na capacidade de interacção
essencialmente a nível de línguas, porque parte dos clientes são estrangeiros.

111.063,91

FEDER

23.272,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/18

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

131.761,55

FEDER

16.799,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/08/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O apoio financeiro no montante de 8.688,30€ resultante do apoio de 15% dos custos
salariais acrescido de encargos sociais, bem como, da água, da energia e da elaboração
da candidatura.A empresa obtém assim um apoio financeiro para fazer face aos
sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo
de 15% sobre estas despesas elegíveis.

57.922,01

FEDER

7.385,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/31

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000967

M1420-11-6076-FEDER-000968

M1420-11-6076-FEDER-000969

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

CAL - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO
LIBERDADE CRL

RESTAURANTE BRAVA PEIXE, LDA

HORIZONTE SECRETO, UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-000970

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PRAZERES DE INVERNO - LDA

M1420-11-6076-FEDER-000971

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DALIFLOR-SOCIEDADE DE SIMILARES DE HOTELARIA Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

68.769,01

FEDER

8.768,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/12

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000972

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TILARCO - CLIMATIZAÇÃO, ALVARO D. FERNANDES
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Investimento elegível:Apoio Financeiro:

54.740,15

FEDER

6.979,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/01/06

Portugal

223.335,09

FEDER

28.475,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000973

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA & RUEL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

No estudo económico estima-se que o incentivo seja de 33.500,26€ resultante do apoio
de 15% dos salários e encargos sociais, bem como, das rendas do Ano de 2014,da água,
da energia e da elaboração da candidatura. A empresa obtém assim um apoio
financeiro para fazer face aos sobrecustos da ultraperifecidade no âmbito do
Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis.

M1420-11-6076-FEDER-000974

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NATIVIDADE, ROSAS & GONÇALVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este protejo irá melhorar aspectos importantes da empresa.

199.184,29

FEDER

25.395,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/02/10

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000976

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CAMPOS & DIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

60.456,74

FEDER

7.708,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/16

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000977

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARILUIS - INSTITUTO DE BELEZA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

29.969,86

FEDER

3.821,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/09/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000978

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

K-KONDOMÍNIOS.COM E K-MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA.COM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a compensação dos custos suportados pela empresa através de projeto, pretende
aumentar a rendibilidade da empresa

28.942,81

FEDER

3.690,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/07/31

Portugal

35.148,42

FEDER

4.481,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/28

Portugal

59.432,10

FEDER

7.577,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/31

Portugal

55.851,77

FEDER

7.121,10

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2017/05/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Cabeleireiro Paty emprega 5 colaboradores onde têm vindo a desenvolver a sua
atividade desde 2003,ultrapassando a conjuntura socioeconomica de crise que se tem
vindo a instalar na regiao nos ultimos anos na RAM,desta forma pretende receber um
incentivo de 15% nao reembolsavel sobre algumas despesas de funcionamento
compensando alguns dos seus custos e a situação de ultraperificidade.

45.000,07

FEDER

5.737,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2015/01/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

17.512,99

FEDER

2.232,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2014/12/31

Portugal

56.249,00

FEDER

7.171,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/12/02

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000979

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000980

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BOUTIQUE ARIEIRO - COMÉRCIO DE BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000981

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAIXÃO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000982

M1420-11-6076-FEDER-000983

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

CABELEIREIRO PATY LDA

NISA ABREU - CABELEIREIROS, UNIPESSOAL LDA

O beneficiário é uma pessoa com larga experiência no seu ramo de negócio.A evolução
da empresa passa por um modelo de negócio, onde os funcionários, fornecedores,
colaboradores e parceiros, trabalham para o mesmo fim, oferece novos e melhores
produtos e serviços aos seus clientes.
O projecto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de
funcionamento, e ao mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a
nível da formação linguística, para que estes possam prestar um atendimento de
excelência em quem nos visita.
A empresa obtém um apoio financeiro para fazer face aos sobrecustos da
ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre
estas despesas elegíveis. O subsídio não reembolsável estima-se em 8.593,82€
resultante do apoio de 15% dos custos salariais acrescido de encargos sociais, rendas,
da água, da energia e da elaboração da candidatura.

M1420-11-6076-FEDER-000984

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CENTRO RADIOLOGICO DO FUNCHAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo manter o quadro de pessoal da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-000985

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JUVENAL & ELISABETE LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Adaptação e persistência

46.892,93

FEDER

5.978,85

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2014/01/01

2016/11/30

Portugal

71.026,86

FEDER

9.055,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000988

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GÊS BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa Gês Bordados, sendo uma entidade que trabalha diariamente a fabricação
de bordados, tem uma preocupação extrema em todos os aspectos da sua vida
quotidiana, passando pelo bom funcionamento dos equipamentos mais diversos todos
os dias do ano, como também pela segurança dos seus funcionários, tudo isto, porque
os seus produtos são certificados pelo Instituto do Vinho e Bordados da Madeira

M1420-11-6076-FEDER-000989

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GEST LIDER - PAPELARIA E DECORAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

32.159,31

FEDER

4.100,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/10/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000990

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

WEBDREAMS - DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE
SOFTWARE, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Visto ser uma empresa ligada às novas tecnologias, é intenção investir em tecnologias
da informação e comunicação, de forma a satisfazer as necessidades dos seus clientes

40.616,23

FEDER

5.178,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

O pirncipal impacto que este incentivo irá ter na empresa, prende-se sobretudo com o
investimento contínuo que tem de ser efectuado ao nível da informática, como também
na formação contínua dos seus funcionários, em virtude da aplicação inicial do SNC em
2010 e respectivas actualizações.

254.864,89

FEDER

32.495,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2015/01/01

2017/08/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-000991

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUDIRAM - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-000992

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GREENSAFE - HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

39.279,50

FEDER

5.008,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000993

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOFT LIDER-CONTABILIDADE, INFORMATICA E
GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

60.004,46

FEDER

7.650,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000994

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GEST LIDER II - CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E
GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

82.234,57

FEDER

10.484,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000995

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M.M.-MADEIRA MOTORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

758.646,46

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

121.055,56

FEDER

15.434,58

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000996

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SS FINANCIAL - CONTABILIDADE, GESTÃO E
CONSULTORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos
humanos.Desde logo, sendo um gabinete de contabilidade, gestão e consultoria, o
maior input que tem assenta na estrutura de recursos humanos.A supra referida
medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade
tem, por se localizar na RAM.De facto, os custos, nomeadamente sala

M1420-11-6076-FEDER-000997

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

A RETALHISTA - INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO E
TURÍSTICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, nomeadamente aos custos salariais, aos custos
com o consumo de energia elétrica e respetivas taxas, aos custos com o consumo de
água e respetivas taxas e aos custos com a elaboração desta candidatura.

88.302,36

FEDER

11.258,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000998

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SAUL & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

399.764,29

FEDER

50.969,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

485.305,03

FEDER

61.876,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-000999

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TAMPER - PROTECÇÃO E SEGURANÇA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A TAMPER, ao longo destes anos tem vindo a realizar diversas parcerias com diversas
empresas de segurança nomeadamente:parceiras:Desde 2006, empresa parceira da
Alarmibérica, para a RAMDesde 2008, empresa parceira da Prosegur Tecnologia para a
RAMDesde 2009, empresa parceira da ESSEGUR para a área da segurança electrónica
na RAM

M1420-11-6076-FEDER-001001

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

27.041,35

FEDER

3.447,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001002

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SECUFOGO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

350.540,71

FEDER

44.693,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

761.106,66

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001003

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ILHAFARMA - FARMÁCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O ano de 2001 ficou marcado como um ano de mudança na história desta farmácia.
Com o falecimento do Dr. Norberto Jaime, a propriedade da farmácia é assumida pelo
seu filho e estudante de Ciências Farmacêuticas, Carlos Freitas. Nesse mesmo ano
informatizou-se a farmácia e deu-se inicio ao projecto das obras de modernização do
espaço, que ficariam concluídas em Setembro de 2002.No ano de 20

M1420-11-6076-FEDER-001004

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HIDROMADEIRA - HIDRÁULICA E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

165.041,36

FEDER

21.042,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001005

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FÁTIMA & LUÍS NÓBREGA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto tem impacto na sustentabilidade da empresa, pelo facto de estarmos em
reestruturação do Hotel.

67.029,63

FEDER

15.383,29

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001006

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

V.MELIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

280.723,55

FEDER

35.792,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

257.804,99

FEDER

32.870,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001007

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CALDEIRA COSTA & COMPANHIA, UNIPESSOAL,
LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projecto apresenta um impacto na redução do custo adcional na
competitividade da empresa para os períodos seleccionados, no que respeita aos
indicadores de rentabilidade apresentam uma notação média devido à rubrica de
subsídios à exploração apresentada para o período de recebimento do subsídio 2017,
bem como o valor de depreciações do activo fixo rubrica activo tangível Relativame

M1420-11-6076-FEDER-001008

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IPSI - LIMPEZA E JARDINAGEM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

188.983,81

FEDER

24.095,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001009

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HIDRODRENO - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

28.479,23

FEDER

3.631,10

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001010

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CICA, EXPLORAÇÃO DE CAFETARIA, PASTELARIA E
BAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto tem impacto na empresa porque vem ajudar no investimento que está ser
concretizado no estabelecimento do Jardim Botânico, que foi destruído pelos incêndios
de Agosto de 2016.

344.947,85

FEDER

43.980,85

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001011

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

APARTHOTELUAMAR - HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

91.082,17

FEDER

19.354,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001012

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IN OUT TRAVEL VIAGENS E TURISMO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

71.506,44

FEDER

9.117,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001013

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VER A QUESTÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projecto tem como finalidade o investimento na nova imagem que neste momento
está a ser estudada, para posterior implementação em finais de 2017.

91.832,66

FEDER

11.708,67

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/08/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001014

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GRUPO SOUSA SERVIÇOS GLOBAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

184.264,16

FEDER

23.493,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001015

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CONGRAÇA - CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O vosso apoio para nós e fundamental devido A´conjuntura económica actual, pois
devido À crise que se instalou em Portugal e na Europa temos lutado para manter os
postos de trabalho e os impostos em dia

84.583,07

FEDER

10.784,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

242.902,50

FEDER

30.970,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001016

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

UNILIFT - MANUTENÇÃO E ALUGUER DE
MÁQUINAS, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa Unilift, actua em diversos setores muito competitivos mas diferenciados
pela elevada especialização da sua equipe técnica. Apesar das condições macro
económicas adversas que condicionam o crescimento das PME em geral, e das microempresas em particular, esta empresa tem feito um enorme esforço para diversificar os
seus produtos e serviços e para se diferenciar dos seus principais conc

M1420-11-6076-FEDER-001017

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LABIRINTO DA FAMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

165.751,75

FEDER

21.133,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001018

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GESTIFISCO - CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

235.672,70

FEDER

30.048,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001019

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ZARCONTA - ADMINISTRAÇÃO E CONSULTADORIA,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

67.594,17

FEDER

14.363,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001020

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FABRICA DE MOVEIS PEREIRA DA COSTA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

50.464,19

FEDER

6.434,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001021

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SÓNIA MÁRCIA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

144.066,07

FEDER

18.368,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001022

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

O PILAR DAS REFEIÇÕES - SOCIEDADE DE
RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

134.204,70

FEDER

17.111,10

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001024

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OPERTRANS - DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

670.650,41

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

Este projecto tem impacto na empresa visto ser uma verba que proprocionará algumas
melhorias no âmbito da organização administrativa no estabelecimento sediado na
RAM.
A empresa apresenta neste Projeto a previsão de um Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

310

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

679.034,22

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-001025

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FERREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projecto é fundamental para os objectivos do ano de 2017, uma vez que está em
fase de implementação, novas versões de SW e HW.Neste contexto, o projecto agora
apresentado, vem dar uma grande ajuda, no investimento já delineado à algum tempo a
esta parte.Este projeto vai contribuir para esbater as dificuldades estruturais de
marketing e em tecnologias da informação e comunicação.

M1420-11-6076-FEDER-001026

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUINTA DA BELA VISTA - EXPLORAÇÕES
HOTELEIRAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projecto terá impacto na empresa, porque é intenção remodelar alguns espaços,
desde as áreas exclusivas para os hóspedes, como também nas áreas administrativas e
de produção.

559.139,91

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001027

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FERNANDES & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

42.436,41

FEDER

5.410,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001028

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANA PAULA SEVERIM MARTINS - SOCIEDADE
FARMACÊUTICA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

86.801,44

FEDER

11.067,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

26.268,32

FEDER

3.349,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

18.734,41

FEDER

2.388,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

511.769,49

FEDER

65.250,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/10/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001029

M1420-11-6076-FEDER-001030

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

CLÍNICA VETERINÁRIA SANTA TERESINHA,
UNIPESSOAL LDA

JOMARRI, LDA

M1420-11-6076-FEDER-001031

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO LINO PEREIRA GONÇALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com este projeto, conseguiremos consolidar o número de postos de trabalho
existentes. Teremos estofo financeiro para continuar a trabalhar com os melhores
profissionais a nível de fornecedores, e demais colaboradores e prestadores de serviços,
contribuindo para o reforço da Microeconomia Financeira da RAM, evoluindo, e
contribuindo para a evolução económico-financeira da nossa Região.

M1420-11-6076-FEDER-001032

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VINHOS BARBEITO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Ajuda ao funcionamento da empresa, de extrema importância para a sua tesouraria.

430.161,06

FEDER

54.845,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

565.478,22

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001033

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MÁXIMA DINÂMICA - REPARAÇÕES E
CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Numa analise às contas da empresa em causa constatamos que a situação económicafinanceira da empresa é equilibrada apresentado um capital próprio bastante positivo,
bem como, na previsão para 2016 e exercícios económicos seguintes.Chegamos à
conclusão, após observarmos a evolução do volume de negócios entre 2014 a 2015 que
existe um crescimento 58 pontos percentuais em apenas um ano.

M1420-11-6076-FEDER-001034

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUINTAL REIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

É intenção da empresa promover os seus produtos, através de das novas plataformas
de comunicação, estando neste momento em análise uma proposta apresentada por
uma empresa da especialidade.

82.865,36

FEDER

10.565,33

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

MARIA FRANCELINA CRUZ E NEVES - COMÉRCIO DE
Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SOCIEDADE
permanentes e estruturais das empresas da região
UNIPESSOAL LDA

Dado o ramo de negócio da empresa, é fundamental ter nos seus quadros recursos
humanos devidamente qualificados, como também as infra-estruturas e os meios
tecnológicos serem as mais capazes para uma prestação de serviço com elevada
qualidade. Neste contexto e tendo a gerência e os seus sócios a percepção destes
factores que são fundamentais para o sucesso da empresa, é entendimento que serão
os

86.506,80

FEDER

11.029,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

110.667,03

FEDER

14.110,04

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001035

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-001036

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INFORMATIVO - CONTABILIDADE E SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001037

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VICTOR MANUEL PEREIRA FREITAS, UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, rendas
e eletricidade.

32.759,51

FEDER

4.176,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001038

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ATLANTICPEOPLE, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

47.372,51

FEDER

6.040,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Esta empresa tem no seu capital humano, a par da qualidade dos seus produtos e
capacidade instalada, um dos factores críticos, para desenvolver o seu negócio, uma vez
que dada a especificidade da actividade, é o know how que a empresa apresenta em
termos de RH, que muito determina o seu desempenho, e a satisfação dos seus clientes.

55.935,84

FEDER

7.131,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001039

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ARLINDO & MARCELINO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001040

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HOTEL ORCA PRAIA - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

898.509,95

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001041

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NUNO DRUMOND ESMERALDO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projecto tem como finalidade o investimento na tecnologia de informação e
comunicação em 2017.

52.080,09

FEDER

6.640,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/08/17

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001042

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ILHÉU DE FORA - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

461.861,33

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001043

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VARIANTEPOSITIVA CONSULTADORIA,
CONTABILIDADE E PROJECTOS DE INVESTIMENTO
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

24.202,08

FEDER

3.085,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001044

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANIA DA COZINHA, RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

58.506,46

FEDER

7.459,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/15

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a previsão de um Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

50.584,58

FEDER

6.449,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/08/10

Portugal

213.659,09

FEDER

27.241,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

31.923,29

FEDER

6.783,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

306.656,10

FEDER

42.653,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

189.274,84

FEDER

24.132,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

388.768,53

FEDER

42.500,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

395.823,54

FEDER

58.231,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001045

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PRAZERES DE INVERNO - LDA

Este projecto terá impacto na empresa, porque é intenção remodelar alguns espaços,
desde as áreas exclusivas para os hóspedes, como também nas áreas administrativas e
de produção.
A empresa apresenta neste Projeto a previsão de um Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001047

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CALDEIRA, PESTANA & ALMEIDA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em suma o Projecto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o
que permite a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 14 postos de
trabalho dentro do tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a
sua competitividade e capacidade de investimento em áreas funcionais e
organizacionais, proporcionando á empresa a capacidade de gerar mais riqueza.

M1420-11-6076-FEDER-001048

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001049

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EIRA DO SERRADO - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LDA

M1420-11-6076-FEDER-001050

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL & MARCELINO CAMACHO - CONSTRUÇÕES Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001051

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AGRADÁVEL PARTILHA - ARTESANATO REGIONAL
LDA

M1420-11-6076-FEDER-001052

M1420-11-6076-FEDER-001053

M1420-11-6076-FEDER-001054

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 43 602,92 Euros que resulta da
aplicação de 15% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos
salariais, contribuições para a segurança social, despesas com a electricidade e custos
com a elaboração do projecto de candidatura).
O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.
O subsídio à exploração que se estima obter é de 57394,59 Euros que resulta da
aplicação de 15% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos
salariais, contribuições para a segurança social, despesas com as rendas e custos com a
elaboração do projecto de candidatura).

ILÍDIO & QUIRINO FIGUEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

ANÍBAL PAIXÃO & PINTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 1669,77 Euros que resulta da
aplicação de 15% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos
salariais, contribuições para a segurança social, despesas com a electricidade, água e
custos com a elaboração do projecto de candidatura).

11.131,77

FEDER

1.419,30

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo ao funcionamento da empresa representa assim uma compensação aos
custos que a empresa suporta com os seus recursos humanos e rendas de instalações e
permite à empresa manter os seus postos de trabalho, que são a a base do seu know
how e do conhecimento dos seus clientes.Numa análise às contas da empresa constatase que a situação económica-financeira da empresa é equilibrada apres

133.395,25

FEDER

17.007,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

DENTEAM - SOCIEDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
LDA
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-001055

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

85%

CLINICA DA SE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar Financeiramente a Clínica da Sé pelos custos referidos, nomeadamente os
custos com a sua massa salarial, rendas das instalações, custos com consumos de
energia eléctrica e água., por forma a manter os postos de trabalho existentes

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

1.126.522,41

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Com a obtenção deste incentivo, a empresa conseguirá manter-se no mercado, pois o
seu recebimento irá permitir fazer face a despesas correntes, como sejam o pagamento
dos salários, pagamento a fornecedores e ao próprio estado. Pretendemos também no
exercício de 2017, criar um novo posto de trabalho.

38.792,96

FEDER

4.946,10

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/02/04

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001056

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

THCONTAS - EMPRESA DE CONTABILIDADE E
SERVIÇOS LDA

M1420-11-6076-FEDER-001057

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FREITAS & VASCONCELOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

26.078,62

FEDER

3.325,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001058

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SIMPLICIO & JESUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

161.676,01

FEDER

20.613,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001059

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ROTA OBRIGATÓRIA - ASSESSORIA, TRANSPORTES E Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
FRETAMENTOS LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo melhorará ainda os índices de rentabilidade da empresa, tornando-a mais
atractiva.

329.580,82

FEDER

42.021,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001060

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TONY FERNANDES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

28.257,92

FEDER

3.602,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001061

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FUNÇÃO CRESCENTE - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

15.021,07

FEDER

1.915,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/02/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001062

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ALUMIDEIA DA MADEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

20.217,56

FEDER

2.577,74

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001063

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

23.332,94

FEDER

5.949,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001064

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CLUBE DOS SABORES - RESTAURAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Como já foi referido anteriormente, é intenção da empresa efetuar invesimento, fruto
dos concursos que estão neste momento em aberto no aeroproto da madeira.

128.700,11

FEDER

16.409,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001065

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NUMEROATUAL - CONTABILIDADE E GESTÃO,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com este incentivo a empresa espera aumentar a sua rentabilidade de negócio. Desta
forma aumenta o seu papel na economia.

28.184,36

FEDER

3.593,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/02/23

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001066

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ÉLVIO FRANCISCO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais,
aos custos com rendas do estabelecimento e aos custos com serviços contratados
relacionados com a elaboração da candidatura a este incentivo.

228.323,91

FEDER

29.111,30

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/08/11

Portugal

A comparticipação nos gastos com pessoal através deste sistema de incentivos é
extremamente importante para a MCC, numa época de conjuntura económicofinanceira particularmente difícil para as empresas de regiões ultraperiféricas,
contribuindo assim para a consolidação e sustentabilidade da empresa no mercado..

699.172,96

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/10/31

Portugal

Este projeto tem impacto na empresa, por vai servir para modernizar os seus meios de
comunicação e ao nível do marketing vai implementar uma nova estratégia de forma a
dar conhecer os seus produtos.
Este projeto, conseguiremos trabalhar com os melhores profissionais, e demais
colaboradores e prestadores de serviços, contribuindo para o reforço da
MicroeconomiaFinanceira da RAM, evoluindo, e contribuindo para a evolução
económico-financeira da nossa Região.

M1420-11-6076-FEDER-001067

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MC - COMPUTADORES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001068

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BUILDINGFIX - MEDIAÇÃO DE OBRAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

23.369,38

FEDER

4.469,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/15

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001069

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FREITAS & MARTINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este apoio ira ajudar a empresa a manter os seus postos de trabalho e a nossa boa
relação com a banca finanças e segurança social

259.320,91

FEDER

33.063,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001070

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PEÇASRAM - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

764.061,55

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001071

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GERAÇÃO DE HERÓIS - CONSTRUÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o incentivo a empresa ambiciona ter uma equipa motivada e com capacidade de
resposta às necessidades do mercado.

159.824,99

FEDER

20.377,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/25

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001072

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FINIRAM - CONSULTORIA FINANCEIRA E
INVESTIMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 72.906,78 € correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia
elétrica.

72.906,78

FEDER

9.295,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Com este projeto, teremos estofo financeiro para continuar a trabalhar com os
melhores profissionais a nível de colaboradores e demais prestadores de serviços,
contribuindo para o reforço da Microeconomia Financeira da RAM, evoluindo, e
contribuindo para a evolução económico-financeira da nossa Região.

79.223,59

FEDER

10.101,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/10/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001073

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRAGEST - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001074

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PINTO & FILHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura com o objectivo de receber um incentivo de modo a manter os postos de
trabalho e ajudar na tesouraria da empresa.

52.966,31

FEDER

6.753,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

232.218,65

FEDER

29.607,88

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001075

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESTALAGEM DO VALE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001076

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SODIPRAVE - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AVÍCOLAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

743.797,93

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

82.816,79

FEDER

31.677,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001078

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MBTOURS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001079

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BETAMAR TORRE PRAIA - INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

558.534,18

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001080

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PORTO SANTO GESTE, HOTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

493.830,94

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

54.712,43

FEDER

6.975,83

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001081

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CRISTALÂNDIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001082

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ZACARIAS DA SILVA-GABINETE DE CONTABILIDADE
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio às despesas de funcionamento: Gastos com pessoal e encargos com segurança
social, rendas de instalações, consumos de eletricidade e agua

315.151,69

FEDER

40.181,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001083

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IRMÃOS LEÇA DE FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, rendas
e eletricidade.

568.990,40

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

48.661,08

FEDER

6.204,29

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

265.193,77

FEDER

33.812,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001084

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SUN-LIGHT - FABRICAÇÃO DE TOLDOS, ESTORES E
REPRESENTAÇÕES UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-001085

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ILMARE - EXPLORAÇÃO DE BARES, RESTAURANTES E Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
SIMILARES DE HOTELARIA LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001086

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BETAMAR PRAIA DOURADA - INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

315.532,12

FEDER

57.654,45

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001087

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BITRANS-AGENCIA DE TRANSITARIOS (MADEIRA)
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

551.004,13

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001088

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OPERTRANS - EQUIPAMENTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

403.555,66

FEDER

51.453,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001089

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA SOLANJA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

124.835,08

FEDER

15.916,47

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

312
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Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Conforme referido, por via da concessão do presente incentivo, a empresa tornar-se-á
mais sólida, capaz de manter e reforçar a sua atividade e o serviço de excelência que
presta.A situação económico-financeira da empresa sairá reforçada, com grande
contributo ao nível social pela ajuda na manutenção dos postos de trabalho.

534.440,70

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/31

Portugal

136.884,09

FEDER

17.452,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001091

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NORMIFISCO-GABINETE DE ACESSORIA EM
CONTABILIDADE E FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Através do incentivo, vamos criar ferramentas que permitam melhorar os seguintes
fatores:1º - Aumento da produtividade dos Recursos Humanos.2º - Introdução de novas
tecnologias de informação.3º - Implementação de mais-valias nos serviços prestados ao
cliente, apostando constantemente na diferenciação.4º - Reconversão e requalificação
de Recursos Humanos, para permitir que a organização se

M1420-11-6076-FEDER-001092

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ADRIANO SANTOS & HENRIQUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

67.582,79

FEDER

8.616,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001093

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VARIOSPORT - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
DE DESPORTO, UNIPESSOAL LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

41.275,40

FEDER

5.262,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

49.887,14

FEDER

6.360,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001094

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESMERALDA BRILHANTE - SUPERMERCADO
UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001095

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOPRONTO-COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A candidatura ao projeto e a sua aprovação irão dar um fõlego à empresa, no sentido
em que permitirá o cumprimento das suas obrigações de uma forma mais celere,
nomeadamente no que se refere a pagamentos ao pessoal e aos fornecedores.

179.975,19

FEDER

22.946,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/23

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001096

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CÍRCULOS & LENDAS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

56.034,55

FEDER

7.144,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/08/31

Portugal

207.115,19

FEDER

26.407,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001097

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SPLENDID WAVES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001098

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LOJA DO CHÁ, P.N.J.A., LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

106.897,67

FEDER

13.629,45

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001099

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TGCP - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

54.325,63

FEDER

6.926,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001100

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FLORIDA-CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS DA
MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio ao gastos com remunerações e respetivos encargos da entidade patronal com a
segurança social, consumos de eletricidade e agua e respetivas taxas

911.285,74

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001101

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANA MARIA VARELA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos gastos com pessoal e respetivos encargos da entidade patronal para a
Segurança Social, rendas de instalações e gastos de eletricidade e respetivas taxas

273.370,61

FEDER

34.854,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001102

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CFARMA - CENTRO FARMACÊUTICO DA MADEIRA,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos gastos com pessoal e encargos da entidade patronal com a segurança social,
rendas de instalações, e consumos de eletricidade e agua e respetivas taxas.

511.003,08

FEDER

65.152,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001103

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

I.T.B. - INVESTIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE
BIOTECNOLOGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001104

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GOUVEIA,NETO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001105

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO DE DEUS MAGNO DE GOUVEIA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001106

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANA ISABEL SILVA, UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-001107

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-001108

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

As despesas no âmbito do presente projecto estão associadas a remunerações,
encargos com segurança social por conta da empresa, electricidade e gastos com a
presente candidatura e seu acompanhamento
A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.
Apoio aos gastos com pessoal e respetivos encargos da entidade patronal com
segurança social, rendas de instalações e consumos de agua e eletricidade e respetivas
taxas.

14.959,09

FEDER

1.907,28

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

240.582,05

FEDER

30.674,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

99.111,76

FEDER

12.636,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio a remunerações e respetivos encargos da entidade patronal com a segurança
social, rendas de instalações e consumos de eletricidade e àgua e respetivas taxas.

90.835,53

FEDER

11.581,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA, UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo influirá positivamente será na eliminação do impacto das diferenças e
custos decorrentes da insularidade

82.206,95

FEDER

10.481,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

J. ALBERTO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

126.702,22

FEDER

16.154,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

89.538,30

FEDER

11.416,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001109

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RAIMUNDO RAMOS, CARPINTARIA E MARCENARIA, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001110

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NATA DOURADA, PADARIA E PASTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

123.203,37

FEDER

26.180,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001111

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LA TÊTÊ ROSE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

42.297,91

FEDER

5.392,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001112

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OÁSIS D'AJUDA - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

85.246,36

FEDER

10.868,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001113

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ALVES & SENRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

70.468,93

FEDER

8.984,79

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001114

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

I.P.R.O. - INSTITUTO DE PREVENÇÃO E
REABILITAÇÃO ORAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

100.262,85

FEDER

12.783,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/15

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001115

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOLOFÉRTIL - PRODUTOS PARA A AGRICULTURA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Manter os 4 postos de trabalho

80.268,01

FEDER

10.234,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

21.301,10

FEDER

2.715,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

19.402,98

FEDER

2.473,88

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001116

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CORREIA & NÓBREGA - CONSTRUÇÕES LDA

M1420-11-6076-FEDER-001117

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DEVÓNIAMADE - ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001118

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL,LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

69.335,18

FEDER

58.934,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001119

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MONTILIAS - CONSTRUÇÃO CIVIL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

27.667,16

FEDER

3.527,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Abaixo apresenta-se um quadro com uma breve síntese da análise SWOT da empresa e
que sumariamente apresenta-a em duas vertentes essenciais: análise interna da sua
estrutura e da qual destacamos pontos fortes e pontos fracos e a análise externa à
empresa, através da análise ao mercado de implementação, a situação económica
actual, entre outras. Oportunidades:- Mercado Regional madeirense c

216.274,04

FEDER

27.574,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A obtenção do incentivo em 2017 permite continuar com as decisões da gerência em
matéria de formação e investimento, renovação e requalificação técnica e tecnológica,
bem como de renovação do espaço onde desenvolve a sua actividade, que é
fundamental para que a empresa recupere a sua produtividade.Esta empresa tem no
seu capital humano, a par da qualidade dos seus produtos e capacidade instal

172.050,69

FEDER

21.936,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001121

M1420-11-6076-FEDER-001122

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

SANTOQUEIJO - PRODUTOS ALIMENTARES LDA

BOMBOLO - INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E
PASTELARIA, LIMITADA

313
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

M1420-11-6076-FEDER-001123

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO FREITAS & MARIA SOUSA - MODAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001124

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EUSTÁQUIO FERNANDES,FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos gastos com pessoal e respetivos encargos da entidade patronal para a
Segurança Social, gastos de eletricidade e agua e respetivas taxas

415.538,85

FEDER

52.981,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001125

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LPM - LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

66.422,45

FEDER

8.468,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

85%

OPERTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Conforme referido, por via da concessão do presente incentivo, a empresa tornar-se-á
mais sólida, capaz de manter e reforçar a sua atividade e o serviço de excelência que
presta.A situação económico-financeira da empresa sairá reforçada, com grande
contributo ao nível social pela ajuda na manutenção dos postos de trabalho.

649.808,02

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

FRANCISCO AMARO DE SOUSA,HERDEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa prevê para o ano de 2016 uma inversão da tendência de
Resultados Líquidos negativos para positivos, apresentando uma valor estimado na
ordem dos 44.266 €, o que por si só vem sustentar a nova estratégia para os anos
futuros, consolidando a sua posição no mercado e permitindo a manutenção dos atuais
postos de trabalho e talvez no longo prazo a sua criação (pt qualificados).

1.013.780,36

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/11/01

2016/10/31

Portugal

CARLOS & LOPES LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Carlos & Lopes, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim
reforçadas as premissas de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A
empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

76.091,02

FEDER

9.701,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

GOUVEIA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Gouveia & Filhos, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

24.032,39

FEDER

3.064,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

275.040,46

FEDER

35.067,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001126

M1420-11-6076-FEDER-001127

M1420-11-6076-FEDER-001128

M1420-11-6076-FEDER-001129

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

20.490,36

FEDER

2.612,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001130

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SABOR DIRECTO - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001131

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NOWHERE ELSE - TURISMO RURAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

206.793,54

FEDER

26.366,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001132

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTONIO NOBREGA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo.

143.858,92

FEDER

18.342,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

66.093,98

FEDER

8.426,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001133

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CAMACHO & NASCIMENTO, JOALHEIROS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa para fazer face à actual conjuntura pretende adpotar medidas estrategiicas
por forma aumentar as vendas. Estas medidas passam por campanhas de promocionais
junto dos seus potenciais clientes nas epocas festivas, por exemplo descontos no dia do
aniversario e natal. Outra iniciativa, é envio de emails para informar os seus clientes
sobre as novas coleccçoes dos produtos que comercializa.

M1420-11-6076-FEDER-001135

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LOBO & PITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, rendas,
eletricidade e água.

214.942,11

FEDER

30.450,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001136

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J.A.C. MARTINS - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários e respectivos encargos e custos de energia e agua.

63.073,65

FEDER

8.041,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001137

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

N. LUIS PEREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

57.972,91

FEDER

7.391,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

538.888,76

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/02/15

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001138

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAULO MENDES & CORREIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais
suportados e inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica,
tem tido reflexos desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se
assegurar os limiares de viabilidade económica da empresa, com implicações positivas
sobre a manutenção do emprego.

M1420-11-6076-FEDER-001139

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUTO ACESSÓRIOS COLOMBO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

36.847,96

FEDER

7.830,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/08/21

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

138.744,03

FEDER

17.689,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

895.523,45

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001140

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALFA CENTAURO LDA

M1420-11-6076-FEDER-001141

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos
operacionais incorridos na prestação dos serviços que oferece aos seus clientes, este
incentivo irá permitir, que as decisões ao nível da gestão estratégica da empresa
permitam que esta melhore os seus serviços junto dos seus clientes.A minimização dos
custos fará com que os preços praticados não tenham que ser au

M1420-11-6076-FEDER-001142

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RESTFLIGHT MADEIRA - SERVIÇOS DE CATERING,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

559.595,78

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

139.016,60

FEDER

19.899,04

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/02

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001143

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PARAÍSO DOURADO - EXPLORAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais
suportados e inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica,
tem tido reflexos desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se
assegurar os limiares de viabilidade económica da empresa, com implicações positivas
sobre a manutenção do emprego.

M1420-11-6076-FEDER-001144

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BAZAR MAR À VISTA - COMÉRCIO DE ARTEFACTOS
REGIONAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, rendas
e eletricidade.

157.208,50

FEDER

20.044,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

95.054,81

FEDER

12.119,49

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001146

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARKPURE - COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001147

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SALDANHA & ALMEIDA, CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos gastos com pessoal e respetivos encargos da entidade patronal com a
segurança social, renda de instalações, gastos de eletricidade e agua e respetivas taxas.

187.769,64

FEDER

23.940,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001148

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRAEVA, RESTAURAÇÃO E HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

165.991,99

FEDER

21.163,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001149

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA DA PAZ & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, nomeadamente aos custos salariais, às rendas de
instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica, custos com o consumo de
água e respetivas taxas e aos custos com a elaboração desta candidatura.

303.451,40

FEDER

38.690,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/05/31

Portugal

88.066,76

FEDER

11.228,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/29

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001150

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BIANCHI & RIBEIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Resumindo a empresa com a estratégia que se propõe seguir, irá no futuro assegurar
crescimento de negócio com uma rendibilidade económica positiva, que são os seus
principais objetivos no médio prazo. Consequentemente assegurará o seu equilíbrio
financeiro, nomeadamente o rácio de Autonomia Financeira que atingiu 12% em 2015,
melhorando para 14% em 2016 e evoluindo para 18% em 2017.

M1420-11-6076-FEDER-001151

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ORNELAS & PITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos gastos com pessoal e respetivos encargos da entidade patronal com a
Segurança Social, rendas de instalações e consumos de eletricidade e agua e respetivas
taxas.

99.550,45

FEDER

12.692,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001152

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SERRALHARIA DO OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social,
eletricidade, água e transportes.

116.716,31

FEDER

15.324,04

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001153

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MOMENTO ZEN - FISIOTERAPIA,UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, rendas,
eletricidade e água.

176.917,21

FEDER

25.779,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

26.842,83

FEDER

3.422,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001154

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL GONÇALVES & ALFREDO OLIVEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001155

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ALUMIBATISTA - CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salários e encargos, rendas e custos com energia e agua.

167.934,01

FEDER

21.411,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001156

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M. ALEXANDRA CARDOSO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Por tudo isto, o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

82.365,39

FEDER

15.752,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

314

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-001157

M1420-11-6076-FEDER-001158

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

TUKXI MADEIRA - TURISMO, UNIPESSOAL LDA

BTOCONCEPT MADEIRA - CONSULTORES DE
GESTÃO, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
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Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

51.788,62

FEDER

6.603,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O promotor concorre ao projeto funcionamento2020 de forma a que obtenha algum
retorno do seus custos operacionais sendo maioritariamente vencimentos e encargos
com os mesmos, este subsidio não reembolsável irá dar uma folga financeira
importante para conseguir continuar a investir em fatores dinâmicos de
competitividade.

173.284,03

FEDER

22.093,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/11/01

2016/10/31

Portugal

242.790,68

FEDER

30.955,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

61.245,56

FEDER

7.808,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

32.986,18

FEDER

4.205,74

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/02/04

Portugal

36.473,18

FEDER

4.650,33

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001159

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GENESIS-PAN, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001160

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FOTO CANHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, rendas,
eletricidade e água.

M1420-11-6076-FEDER-001161

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CONTA PRECISA - CONTABILIDADE, GESTÃO E
FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001162

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

COLINA RUBRA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001163

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PROGIF-PROJECTOS,GESTÃO,INFORMATICA E
FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários, encargos, energia e agua.

75.526,96

FEDER

9.629,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Com a concretização deste projeto, a Lopes & Helena, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim
reforçadas as premissas de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A
empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

21.561,44

FEDER

2.749,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxilio às despesas de funcionamento da empresa no ano de 2015

119.823,84

FEDER

15.277,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

93.291,05

FEDER

11.894,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/26

Portugal

44.167,51

FEDER

5.631,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

31.791,35

FEDER

4.053,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001164

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LOPES & HELENA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001165

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001166

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TENDÊNCIAS EXPLOSIVAS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001167

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JEAN CARLOS RODRIGUES MACEDO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais, às
rendas de instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica e aos custos com o
consumo de água e respetivas taxas.
A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com
eletricidade e água.
A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001168

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ NÓBREGA & FERNANDA NÓBREGA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nos últimos tempos, de manifesta crise nos negócios, e abrandamento do investimento,
esta empresa cumpriu sempre com os suas obrigações em matéria de pagamento de
impostos, e também assegurou todos os postos de trabalho nunca tendo faltado ao
pagamento dos seus vencimentos, o que é de certa forma uma atitude reveladora da
importância que a gestão da empresa dá aos seus activos humanos, que aliado

M1420-11-6076-FEDER-001169

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CONSTRUÇÕES PENSA E FAZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 121.647,53 € correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários e segurança social.

121.647,53

FEDER

15.510,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001170

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SILVA & BRAZÃO-BARES E RESTAURANTES DA
MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

254.377,39

FEDER

32.433,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001171

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

R.,L. & C.CASSIANO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

272.322,11

FEDER

34.721,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

69.378,09

FEDER

8.845,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Em resumo a empresa tem vindo a utilizar este apoio melhorando as suas áreas
funcionais e permitindo que as pessoas que fazem parte da sua equipa, desenvolvam
novas valências, aperfeiçoando e melhorando os seus conhecimentos nas várias
vertentes que acrescentam valor ao seu negócio e à sua valorização intelectual e
profissional.

62.479,82

FEDER

7.966,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/28

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

91.201,39

FEDER

11.628,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/11/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

464.426,28

FEDER

59.214,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

433.641,02

FEDER

55.289,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001172

M1420-11-6076-FEDER-001173

M1420-11-6076-FEDER-001174

M1420-11-6076-FEDER-001175

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

85%

SANCRUPAN - PADARIA E PASTELARIA, LDA

MADPOINT RENT A CAR - SOCIEDADE DE COMÉRCIO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS S.A.
permanentes e estruturais das empresas da região

GARCES & FARIA LDA

GASTROMADEIRA - REFEIÇÕES COLECTIVAS DA
MADEIRA LDA

M1420-11-6076-FEDER-001176

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FIGUEIRA & PESTANA & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001177

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LINVIMOX - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

34.913,97

FEDER

7.419,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

38.174,11

FEDER

4.867,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001178

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FLORINDA SANTOS - ACTIVIDADES DE VETERINÁRIA, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001179

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

G-MED, COMÉRCIO POR GROSSO DE
MEDICAMENTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

82.382,49

FEDER

10.503,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001180

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OCTÁVIO RÚBEN - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Os apoios ao nível do SI funcionamento, garantem fundos imprescindíveis para esbater
dificuldades de tesouraria e aumentar a competitividade desta empresa. fundamentais
que são para a manutenção dos postos de trabalho

415.591,97

FEDER

52.987,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001181

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LACTO-MADEIRA, COMÉRCIO DE GÉNEROS
ALIMENTICIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários, encargos, rendas e energia.

450.296,75

FEDER

57.412,83

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001182

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NGA - NEGÓCIOS, GESTÃO E ASSESSORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

.Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da Região
Autónoma da Madeira.

32.976,76

FEDER

4.204,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001183

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SÓ USA - TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A So'usa - Técnica de Limpeza e Desinfeção, S.A., candidata-se a este projecto, pois
estes apoios são uma umas ferramenta fundamental para fazer face a despesas de
funcionamento, e algumas de investimento.

632.427,94

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001184

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PERFEITA PROPORÇÃO SUPERMERCADOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

140.765,97

FEDER

29.912,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

65.476,90

FEDER

8.348,31

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001185

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SIFARMADEIRA - UTENSILIOS PARA HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001186

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BIO-LOGOS-COMERCIO E DIVULGAÇÃO DE
PRODUTOS NATURAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

55.091,59

FEDER

7.024,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001187

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FOZ DA RIBEIRA - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

89.184,93

FEDER

11.371,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/15

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001188

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

POLOS - SOCIEDADE DE COMÉRCIO E DE
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente salários e encargos, energia e agua.

178.355,91

FEDER

22.740,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal
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M1420-11-6076-FEDER-001189

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

UNIPANCA-PANIFICADORA DO CANIÇO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001190

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FIGUEIRA & FIGUEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de
custos uma maior liquidez na empresa.

39.241,89

FEDER

5.003,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001191

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO PAULO & SANTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com estas medidas perspetivadas, a organização irá melhorar consideravelmente o seu
desempenho financeiro, garantindo a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos
postos de trabalho criados.

81.504,90

FEDER

10.391,88

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

S. M. M. - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

194.791,63

FEDER

24.835,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

RUI PEDRO, SALOMÉ & CA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade,
procurando manter as empresas em atividade, proporcionando condições para a
resolução de problemas estruturais no sentido de encontrarem soluções que possa
tornar as empresas sustentáveis.

377.939,67

FEDER

59.307,45

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/28

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa tem efectuado ao longo dos anos constantes investimentos quer em
recursos materiais, infra-estruturas e valorização dos seus recursos humanos afectos ao
seu quadro de pessoal.A empresa já teve um quadro de pessoal maior, bem como um
volume de negócios superior, o que se verificou devido a uma conjuntura financeira
mais favorável, pelo que devido ao actual panorama de contenção e aus

431.557,41

FEDER

55.023,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

238.772,44

FEDER

30.443,49

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

380.018,30

FEDER

61.014,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/28

Portugal

1.587.907,00

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

1.375.902,00

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/11/01

2016/10/31

Portugal

68.560,20

FEDER

8.741,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

30.538,58

FEDER

3.893,67

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

68.217,82

FEDER

8.697,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001192

M1420-11-6076-FEDER-001193

M1420-11-6076-FEDER-001194

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

ANA MARIA PINTO LDA

M1420-11-6076-FEDER-001195

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUÍS CORREIA - SUCESSOR DE MARIA JOSÉ SOUSA,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001196

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOLPURO - SOCIEDADE DE LAZER E PRODUTOS
TURISTICOS REGIONAIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

De forma sumária o objetivo estratégico passa por manter as empresas em atividade,
proporcionando condições que minimizem os seus problemas estruturais, no sentido de
encontrarem soluções que as tornem empresas sustentáveis.

M1420-11-6076-FEDER-001197

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HIPÓLITO FRANCO & ANTÓNIO NÓBREGA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001198

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUATROVISTAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente,
gastos com recursos humanos e respectivos encargos sociais.A empresa está numa
situação estável e a sua unidade hoteleira e serviços associados são uma referência na
oferta turística regional.
O projeto visa a obtenção de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente,
gastos com recursos humanos e respetivos encargos sociais.A empresa está numa
situação estável e a sua unidade hoteleira e serviços associados são uma referência na
oferta turística regional.
Através do incentivo, vamos criar ferramentas que permitam melhorar os seguintes
fatores:1º - Aumento da produtividade dos Recursos Humanos.2º - Introdução de novas
tecnologias de informação.3º - Implementação de mais-valias nos serviços prestados ao
cliente, apostando constantemente na diferenciação.4º - Reconversão e requalificação
de Recursos Humanos, para permitir que a organização se

368.001,15

FEDER

46.920,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001199

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TROPIKALDREAM - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001200

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PEDRO BARROS GOMES - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001201

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUTO PIORNAIS - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001202

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MDK - MADEIRA DENTAL & MEDICAL KLINIC, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O impacto deste projecto na empresa servirá para a aquisição de equipamento
tecnológico.

28.882,49

FEDER

3.682,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001203

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO CATANHO & RAUL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Receber um incentivo pelas despesas já realizadas, e manter os postos de trabalho

66.025,06

FEDER

8.418,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001204

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUDGERO ANASTÁCIO GARCIA BARROS- GABINETE
CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

32.317,46

FEDER

4.120,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

565.981,33

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/11/01

2016/10/31

Portugal

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.
A organização irá melhorar consideravelmente o seu desempenho financeiro,
garantindo a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho
criados.

M1420-11-6076-FEDER-001205

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO CRISÓSTOMO FIGUEIRA DA SILVA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-001206

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SERRAÇÃO ANTÓNIO & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio muito importante para a manutenção dos postos de trabalho

108.968,49

FEDER

17.678,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001207

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TEIXEIRA & JESUS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílio ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais da
empresa.

67.260,43

FEDER

8.575,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001208

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NAREDE3.O - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

50.946,84

FEDER

8.726,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/11/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O promotor pretende obter aprovação do projeto de forma a conseguir compensação
dos custos adicionais da empresa inerente à condição de Região Ultraperiférica,
comprometendo-se a manter os seus postos de trabalho e obter sustentabilidade
financeira.

68.783,95

FEDER

8.769,95

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/26

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

110.876,12

FEDER

14.136,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

56.926,09

FEDER

7.258,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em suma o Projecto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o
que permite a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 3 postos de
trabalho dentro do tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a
sua competitividade e capacidade de investimento em áreas funcionais e
organizacionais, proporcionando á empresa a capacidade de gerar mais riqueza.

28.009,80

FEDER

3.571,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

DOURADAS DOS PRAZERES - TRANSFORMADORA DE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
PRODUTOS ALIMENTARES LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo ao funcionamento da empresa representa assim uma compensação aos
custos elevados que a empresa suporta com os custos salariais.Numa análise às contas
da empresa contata-se que a situação económica-financeira da empresa é equilibrada
apresentando um Capital Próprio Positivo desde a sua constituição, bem como, na
previsão para os 4 anos seguintes.Apesar dos resultados transitado

216.481,65

FEDER

27.601,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

76.573,93

FEDER

9.763,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001209

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MOUNTAIN LODGES - EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LDA

M1420-11-6076-FEDER-001210

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IMEXCO, UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-001211

M1420-11-6076-FEDER-001212

M1420-11-6076-FEDER-001213

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

AFIMADEIRA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA

IMPARAVELENIGMA - UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-001214

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TOPFARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001215

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTÚRIO - MÓVEIS, DECORAÇÕES E CORTINADOS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

65.421,49

FEDER

8.341,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

184.689,03

FEDER

30.275,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Numa análise às contas da empresa constata-se que a situação económico-financeira
da empresa é equilibrada apresentando um Capital Próprio Positivo desde a sua
constituição, bem como, na previsão para os 4 anos seguintes.Face a actual conjuntura
económica financeira adversa o incentivo previsto a receber irá apoiar a
sustentabilidade das contas no decorrer deste ano com o respectivo impacto n

104.624,17

FEDER

13.339,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001216

M1420-11-6076-FEDER-001217

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

CATARINA ARAÚJO BARRETO, UNIPESSOAL, LDA

SEMAX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS E MANUTENÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

316
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Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
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Data Início |
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Data Fim |
Finish Date
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Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salários e encargos, rendas e energia e agua.

152.452,36

FEDER

19.437,67

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

359.761,56

FEDER

45.869,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001220

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CERVEJOLANDIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001221

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JHSV - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

221.188,09

FEDER

28.201,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

326.009,31

FEDER

41.566,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a MONIZ SOL-Soc iedade Turistica do Porto Moniz,
Lda verá reforçadas as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo
assim melhoradas as condições de manutenção do seu efectivo em condições
apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este
Programa.

334.484,06

FEDER

42.646,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

282.393,24

FEDER

36.005,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001222

M1420-11-6076-FEDER-001223

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

MARCOS MARQUES ROSA LDA

MONIZ SOL-SOCIEDADE TURISTICA DO PORTO
MONIZ LDA

M1420-11-6076-FEDER-001224

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUTOTUDO DA MADEIRA-COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS E RAMO AUTOMOVEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001225

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FUNDOACAR, ALUGUER,COMÉRCIO DE
AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A organização irá melhorar consideravelmente o seu desempenho financeiro,
garantindo a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho
criados

122.070,98

FEDER

15.564,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001226

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

C.A.E.A. IMPORTAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários e segurança social.

128.361,32

FEDER

16.366,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

645.024,41

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

197.156,97

FEDER

25.137,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

288.444,51

FEDER

36.776,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

169.082,97

FEDER

21.558,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/11/01

2016/10/31

Portugal

1.421.083,25

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/07/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001227

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MESTRE BARBOSA-VIAGENS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001228

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001229

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA & RUEL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001230

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUADRANTE - COMÉRCIO DE ELEVADORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio a gastos com pessoal e respetivos encargos da entidade patronal com a
Segurança Social, consumos de eletricidade e água e respetivas taxas
O projeto visa a obtenção de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente,
gastos com recursos humanos e respetivos encargos sociais.A empresa está numa
situação estável e a sua unidade hoteleira e serviços associados são uma referência na
oferta turística regional.

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com
eletricidade e água.
A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001231

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NÓBREGA & HIPÓLITO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001232

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FREITAS, MIGUEL & FERREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Expectativa positiva no apoio ao funcionamento para minimizar as dificuldades da
empresa.

32.796,96

FEDER

4.181,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001233

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ARSÉNIO DINIS DE NÓBREGA GONÇALVES,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários e segurança social.

226.664,33

FEDER

28.899,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001234

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INFOR - RAM - SISTEMAS DE GESTÃO
INFORMATIZADA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílio ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais da
empresa.

141.694,56

FEDER

18.066,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Com a concretização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

31.805,73

FEDER

4.055,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001235

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M. L. & MANUEL, LÚCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001236

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DESPCARGA-TRANSITOS E DESPACHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de
custos uma maior liquidez na empresa.

248.003,20

FEDER

31.620,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001237

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ & PAULA SIMÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Incentivo Funcionamento 2020 com importância significativa no minimizar os custos da
ultra periferia.

190.557,64

FEDER

24.296,10

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001238

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DERMOFTALASER - DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICA
MÉDICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

52.926,66

FEDER

6.748,15

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

889.698,90

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001239

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUINTA GIRÃO - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais
suportados e inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica,
tem tido reflexos desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se
assegurar os limiares de viabilidade económica da empresa, com implicações positivas
sobre a manutenção do emprego.

M1420-11-6076-FEDER-001240

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SECTIMA FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento da empresa no ano de 2015

462.716,43

FEDER

58.996,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001241

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LAURI CAVALCANTI - CONSULTÓRIO MEDICO
DENTÁRIO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

46.257,27

FEDER

5.897,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001242

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, SOCIEDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

88.920,10

FEDER

11.337,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

773.584,81

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001243

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUINTA DO FURÃO - SOCIEDADE DE ANIMAÇÃO
TURISTICA E AGRICOLA DE SANTANA LDA

M1420-11-6076-FEDER-001244

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRA LEÃO COMERCIO VEICULOS AUTOMOVEIS Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
PEÇAS E ACESSORIOS LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social,
eletricidade e água.

49.346,29

FEDER

6.291,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001245

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES TEXTEIS,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

165.180,46

FEDER

21.060,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Com a concretização deste projeto, a Firmina & Rodrigues, Lda verá reforçadas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

58.540,37

FEDER

7.463,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001246

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FIRMINA & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001247

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MIDAS - OURIVESARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

35.644,40

FEDER

4.544,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001248

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

POLICLINICA DE MACHICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Reforço da sustentabilidade .dos 8 postos de trabalho

101.827,16

FEDER

12.982,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001249

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SWEETGARDENIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

85.740,97

FEDER

10.931,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001250

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSE LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

32.681,96

FEDER

4.166,95

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

61.674,72

FEDER

7.863,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001251

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BLIN CONTROL - ENGENHARIA, LDA

317
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M1420-11-6076-FEDER-001252

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TABACOM - COMÉRCIO DE TABACOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

283.073,44

FEDER

36.091,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001253

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

POPGERAÇÃO CABELEIREIRO E ESTÉTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Incentivo Funcionamento 2020 com importância significativa no minimizar os custos da
ultra periferia.

79.783,58

FEDER

10.172,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/31

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001254

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CAMA, MESA E BANHO - COMÉRCIO DE TEXTEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

17.335,93

FEDER

2.210,33

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001255

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CAF - COOPERATIVA AGRÍCOLA DO FUNCHAL, CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

287.269,93

FEDER

36.626,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

288.873,48

FEDER

36.831,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

204.829,57

FEDER

26.115,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001256

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EMOÇÕES & PALADARES - SERVIÇOS TURÍSTICOS
LDA

M1420-11-6076-FEDER-001257

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SERRADO & FILHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo manter o quadro de pessoal da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001258

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NUNO FILIPE GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílios às despesas de funcionamento da empresa do ano de 2015

98.853,38

FEDER

12.603,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001259

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BRAVAPLAN - PLANEAMENTO E ENGENHARIA CIVIL Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

De forma sumária a empresa aposta na sua equipa qualificada, como forma de
conquistar mercado em novas áreas de negócio, assegurando desta forma o sucesso e a
continuidade da sua empresa.

48.557,35

FEDER

6.191,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001260

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

170.121,60

FEDER

21.690,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

De forma sumária podemos acrescentar que a Administração preocupa-se com o papel
social que desempenha para com os seus colaboradores, neste caso são 39 e suas
famílias, pelo que a sua equipa está motivada e cooperante na implementação da
estratégia delineada pela gestão de topo.

596.248,85

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001261

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUINTA DR. AMÉRICO DURÃO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

M1420-11-6076-FEDER-001262

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

78.947,48

FEDER

10.065,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001263

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GOUVEIAS - FABRICO DE ARTIGOS EM CIMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social,
eletricidade, água e transportes.

73.444,40

FEDER

11.056,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

405.230,15

FEDER

51.666,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001264

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ZITIS - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto
empresa localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e
forte dependência face ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento
económico e social. Pretende-se o apoio às principais rúbricas de exploração,
nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade e água.

M1420-11-6076-FEDER-001265

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DOMODELTA - INSTALAÇÕES ELECTROTÉCNICAS
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo.

345.154,14

FEDER

44.007,15

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/11/01

2017/12/31

Portugal

PASSIVO ZERO - CONSULTORIA, CONTABILIDADE E
ASSESSORIA FISCAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 88,40, conforme o resumo e elementos
seguintes:Despesas elegíveis de € 82.075,04. Subsídio de € 12.311,26.Critério A: ?IR=
0,07 que corresponde a 100 pontos e ?IF= 1,57 que também corresponde a 100
pontos.A = 0,55x100+0,45x100=100; B = 80; C = 88; Mérito total do projeto:
MP=0,30x100+0,40x80+0,30x88= 88,40 pontos

82.075,04

FEDER

10.464,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

ALVES & CAMACHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

É expectável e aferível que o incentivo terá um forte impacto na sustentabilidade da
empresa, na medida em que o mesmo incide essencialmente sobre as rendas das lojas e
gastos com o pessoal, sendo que estas rubricas absorvem a maior parte dos gastos
totais da empresa, se expurgarmos o custo das mercadorias.

261.198,06

FEDER

33.302,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

135.646,19

FEDER

17.294,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

100.483,69

FEDER

12.811,67

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

219.092,01

FEDER

27.934,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/10/31

Portugal

136.730,12

FEDER

17.433,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

181.438,71

FEDER

23.133,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de
custos uma maior liquidez na empresa.

409.721,90

FEDER

52.239,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

789.883,67

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001266

M1420-11-6076-FEDER-001267

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

M1420-11-6076-FEDER-001268

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ORLANDO HENRIQUES & HENRIQUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001269

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J. C. MELIM - ÓPTICA INSULAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

M1420-11-6076-FEDER-001270

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J.RAMOS - INDUSTRIAS METÁLICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001271

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TERMOMADEIRA - SISTEMAS DE AQUECIMENTO,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001272

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRANCISCO DA COSTA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001274

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL FELISBERTO ENCARNAÇÃO DESPACHANTE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
OFICIAL LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da actividade da empresa numa
conjuntura económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha
empregabilidade de pessoal qualificado e em permanente actualização que contribui
para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos
seus clientes.
O Montante da projeto é de 136.730,12 € correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia
elétrica.

M1420-11-6076-FEDER-001275

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LOBO & DRUMOND LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto
empresa localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e
forte dependência face ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento
económico e social. Pretende-se o apoio às principais rúbricas de exploração,
nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade e água.

M1420-11-6076-FEDER-001276

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GRAND' CONSTANCE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de
custos uma maior liquidez na empresa.

150.993,26

FEDER

19.251,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001278

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BARRA 4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo.

52.581,73

FEDER

6.704,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/11/01

2017/12/31

Portugal

FRESCOSFERREIRA - COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 82,8 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 112.415,47; Subsídio a atribuir de € 16.862,32; Critério A: ?IR=
0,02 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,58 que corresponde a 100 pontos. Critério A
= 0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 100; Critério C = 70. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x72,5+0,40x100+0,30x70= 82,8 PONTOS.

112.415,47

FEDER

14.332,97

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

INSULARPHARMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICO-FARMACÊUTICOS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

222.749,21

FEDER

28.400,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo aumentar o quadro de pessoal da empresa.

122.290,24

FEDER

15.592,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

157.664,37

FEDER

40.024,47

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001279

M1420-11-6076-FEDER-001280

M1420-11-6076-FEDER-001281

M1420-11-6076-FEDER-001282

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

PACOTE DE SUGESTÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

85%

ENM ENGENHO NOVO DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Invermaque, Lda verá reforçadas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

46.688,30

FEDER

5.952,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários, encargos, e custos com energia

48.983,35

FEDER

6.245,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001284

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INVERMAQUE-SOCIEDADE PARA O COMERCIO DE
MAQUINAS E FERRAMENTAS LDA

M1420-11-6076-FEDER-001285

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PENTÁGONO REAL - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

318
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Start Date

Data Fim |
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País |
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REIS & BARROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Reis e Barros, Lda verá reforçadas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

18.495,85

FEDER

2.358,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

HOTEL - EURO MONIZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Hotel Euro Moniz, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

125.104,80

FEDER

15.950,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

MEMÓRIAS AUTÊNTICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Memórias Autênticas, Lda verá melhoradas as
suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

59.399,76

FEDER

7.573,47

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

441.738,88

FEDER

56.321,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

160.135,42

FEDER

20.417,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001289

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL ARNALDO RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 82,8 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € € 441.738,88; Subsídio a atribuir de € € 66.260,83; Critério A:
?IR= 0,02 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,16 que corresponde a 100 pontos.
Critério A = 0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 100; Critério C = 70. Mérito Total do
Projeto: MP=0,30x72,5+0,40x100+0,30x70= 82,8 PONTOS.

M1420-11-6076-FEDER-001290

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CMRM - CENTRO MÉDICO E DE REABILITAÇÃO DA
MOURARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo.

M1420-11-6076-FEDER-001291

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DUELO DE SUCESSOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

9.617,18

FEDER

6.130,97

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001292

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ROSA GIGANTE - RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Expectativa positiva no apoio ao funcionamento para minimizar as dificuldades da
empresa.

42.361,30

FEDER

5.401,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001293

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA BASILISSA SOUSA BARRETO FERNANDES,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salários, encargos, rendas e energia.

67.863,75

FEDER

8.652,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Com a concretização deste projeto, a Mateus & Nunes, Lda, Lda verá melhoradas as
suas condições de rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim
reforçadas as premissas de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A
empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

322.687,11

FEDER

41.142,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001294

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MATEUS & NUNES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001295

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TOMAPASTA - SOCIEDADE DE ACTIVIDADES
TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

31.492,88

FEDER

4.015,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001296

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LA GINKGO BILOBA - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

33.016,37

FEDER

4.209,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001297

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FÁBRICA DE MÓVEIS EDUARDO FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de
custos uma maior liquidez na empresa.

51.865,06

FEDER

6.612,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001298

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J.N.A. - DISTRIBUIÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

, o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

432.945,34

FEDER

55.200,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

51.898,27

FEDER

6.617,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/26

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001299

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SCTM - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES TÉCNICAS DA
MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001301

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INOXLOBOS CONSTRUÇÕES METÁLICAS
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de
custos uma maior liquidez na empresa.

95.533,03

FEDER

16.120,10

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

577.185,66

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001302

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NUTRIMADEIRA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA
MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001303

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GABRIEL & MÃO CHEIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de
custos uma maior liquidez na empresa.

99.335,58

FEDER

12.665,29

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

RC AUTOMAÇÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RC Automação , Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

175.380,11

FEDER

22.360,97

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

131.961,31

FEDER

16.825,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001304

M1420-11-6076-FEDER-001305

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

SANDRA & VITALINO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro
referente às despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem
para poder investir, garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção
dos postos de trabalho.

37.993,79

FEDER

4.844,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001306

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AFC - AGÊNCIA FUNERÁRIA DO CANIÇO,
UNIPESSOAL, LDA

M1420-11-6076-FEDER-001307

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUÍS, VIEIRA & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo.

212.921,28

FEDER

27.147,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001308

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOUSA & TAVARES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio a gastos com pessoal e respetivos encargos da entidade patronal com segurança
social, rendas de instalações e consumos de letricidade e agua e respetivas taxas.

478.061,57

FEDER

60.952,85

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

188.343,16

FEDER

24.013,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

104.484,88

FEDER

13.321,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

88.979,86

FEDER

11.344,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

19.198,17

FEDER

3.059,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001309

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ILHEUMAR, SOCIEDADE TURISTICA DO NORTE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001310

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FERREIRA & SOUSA - GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001311

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GRANITOS GARCÊS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001312

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CAMPO DE BATALHA - CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Conforme referido, por via da concessão do presente incentivo, a empresa tornar-se-á
mais sólida, capaz de manter e reforçar a sua atividade e o serviço de excelência que
presta.A situação económico-financeira da empresa sairá reforçada, com grande
contributo ao nível social pela ajuda na manutenção dos postos de trabalho.

543.464,44

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

O Montante da projeto é de 104.484,88 € correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia
elétrica.
O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas salários, encargos, energia e agua, com reflexos na sua
sustentabilidade futura.
O Montante da projeto é de 20.228,37€ correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social e consultoria na elaboração do
projeto.

M1420-11-6076-FEDER-001313

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LIDO SOL,EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001314

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J. MANUEL NUNES GOMES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A organização irá melhorar consideravelmente o seu desempenho financeiro,
garantindo a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho
criados.

67.271,02

FEDER

8.577,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001315

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REVISTIMADE - COMÉRCIO A RETALHO LIVROS,
JORNAIS E ARTIGOS DE PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

119.165,43

FEDER

15.193,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001316

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J. NELSON ABREU S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

713.521,96

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001317

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRANCISCO XAVIER DE CASTRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

.

504.235,63

FEDER

64.290,04

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001318

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BORDAL - BORDADOS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio às despesas de funcionamento de 2015

231.563,25

FEDER

29.524,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001319

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ROGÉRIO & ANTÓNIO - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
AUTOMÓVEIS LIMITADA
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salários, encargos, rendas, electricidade e agua.

116.358,48

FEDER

14.835,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001320

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MULTIMADE, LDA

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

124.378,17

FEDER

18.207,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

319
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Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

M1420-11-6076-FEDER-001321

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL NATIVIDADE FERREIRA SUCESSORES SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

22.569,20

FEDER

2.877,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001322

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TOWN HOTELS - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

333.719,79

FEDER

42.549,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001323

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PREVISÃO DINÂMICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

595.947,66

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001324

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ATLANTE - ESTUDOS E PROJECTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo.

43.050,12

FEDER

5.488,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001325

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FILIPE GOUVEIA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

83.248,93

FEDER

10.614,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

58.653,81

FEDER

7.478,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

59.335,26

FEDER

7.565,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/31

Portugal

Com a concretização deste projeto, a Nova Fase, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.
Pretende-se com este projeto reforçar a competitividade da empresa, com a vista a
garantir os postos de trabalho num contexto de contração da economia nacional e
regional.

M1420-11-6076-FEDER-001327

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NOVA FASE - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001328

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PIRILAMPO MÁGICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001329

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARTONADA - PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo.

211.455,52

FEDER

26.960,58

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001330

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA REIS CUNHA, SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo.

57.884,39

FEDER

7.380,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Com a concretização deste projeto, a Bálsamo Supremo Unipessoal, Lda verá
propiciadas as oportunidades para melhorar a sua rentabilidade e equilíbrio financeiro,
vendo assim reforçadas as condições de manutenção do seu efetivo em condições
apropriadas.A empresa é detentora de todos os requisitos de acesso a este Programa.

221.939,97

FEDER

28.297,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001331

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BÁLSAMO SUPREMO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
DE PRODUTOS ALIMENTARES UNIPESSOAL LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001332

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DENTOCARMO-CLINICA MÉDICA E DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 37.845,02€ correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia
elétrica e rendas de instalação.

37.845,02

FEDER

4.825,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/19

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001333

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TOQUE D'AROMAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários, encargos, rendas, electricidade e agua.

195.687,94

FEDER

24.950,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001334

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SEMPREPIONEIRO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 19.262,04 € correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social e consultoria e elaboração do
projeto.

19.262,04

FEDER

6.139,79

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001335

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BORMADEIRA - BORDADOS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento do ano de 2015.

33.170,59

FEDER

7.048,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001336

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUDIRÁCIO - AUDITORIA, CONTABILIDADE E
SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo.

166.873,14

FEDER

21.276,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001337

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MATÉRIA PURA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 33.241,94€ correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia
elétrica e rendas.

33.241,94

FEDER

4.238,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/02/29

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001338

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SECTOR REGRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade

258.285,24

FEDER

32.931,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

85%

SANTA MARIA - ACTIVIDADES MARÍTIMO
TURÍSTICAS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 28507,97 Euros que resulta da
aplicação de 15% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos
salariais, contribuições para a segurança social, despesas com a electricidade, a água, a
renda e custos com a elaboração do projecto de candidatura).

199.170,07

FEDER

25.394,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

85%

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
MIRADOURO-EXPLORAÇÕES DE RESTAURANTES LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 19951,92 Euros que resulta da
aplicação de 15% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos
salariais, contribuições para a segurança social, despesas com a electricidade, a água e
custos com a elaboração do projecto de candidatura).

133.245,01

FEDER

16.988,74

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

O subsídio à exploração que se estima obter é de 3982,94 Euros que resulta da
aplicação de 15% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos
salariais, contribuições para a segurança social, despesas com a electricidade, a água, as
rendas e custos com a elaboração do projecto de candidatura).

33.983,79

FEDER

4.332,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001339

M1420-11-6076-FEDER-001340

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

M1420-11-6076-FEDER-001341

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001342

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARCO RIBEIRO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 30.818,75 € correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia
elétrica.

30.818,75

FEDER

3.929,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001343

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ZITA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento 2015

197.049,31

FEDER

25.123,79

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001344

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NEWTRAVEL - VIAGENS E TURISMO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015

156.599,88

FEDER

19.966,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001345

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

H.M. - EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

534.759,54

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

... O projecto caracteriza-se, pela sustentação duma estratégia que, permita ao
beneficiário desenvolver com sucesso a sua actividade.Os postos de trabalho criados
são qualificados, com trocas e transferências de conhecimentos e experiências entre
ambos Muito da formação e informação adquirida associado a um novo investimento
noutro local é gerador de melhores receitas e mais postos de trabalh

131.882,74

FEDER

24.288,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

42.205,86

FEDER

5.381,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/12/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001346

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RITA BELA DE SOUSA NÓBREGA CALAÇA,
UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-001347

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CONTROLMÉDIA - MARKETING, PUBLICIDADE E
COMUNICAÇÃO DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da actividade da empresa numa
conjuntura económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha
empregabilidade de pessoal qualificado e em permanente actualização que contribui
para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos
seus clientes.

M1420-11-6076-FEDER-001349

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MERCADINHO DA AJUDA - PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

344.184,66

FEDER

43.883,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001350

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

UNIDADES TURÍSTICAS M. L. ARAÚJO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa necessita deste apoio para melhorar a sua competitividade e
implementar no curto prazo medidas estruturais que permitam a continuação da sua
sustentabilidade no desenvolvimento da sua estratégia.

285.444,94

FEDER

46.792,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/05

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001351

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BT - ESTUDOS E PROJECTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Financiamento dos projectos que visam esbater as dificuldades

78.714,06

FEDER

10.036,04

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001352

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DUNAS - VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

56.526,10

FEDER

12.011,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001353

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REGRESSO DAS LETRAS RESTAURAÇÃO E ANIMAÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

145.580,33

FEDER

18.561,49

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Época de Conquistas, Lda verá melhoradas as
suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

166.739,03

FEDER

21.259,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015

56.482,97

FEDER

7.201,58

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

97.690,89

FEDER

12.455,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001354

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ÉPOCA DE CONQUISTAS ANIMAÇÃO,
RESTAURAÇÃO, EXPLORAÇÃO DE BARES, SNACKBARES E ESPLANADAS, LDA

M1420-11-6076-FEDER-001355

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MFM FARMA, LDA

M1420-11-6076-FEDER-001356

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CANHA & VARELA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001357

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUINTA MÃE DOS HOMENS-EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

116.006,78

FEDER

14.790,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O apoio financeiro aproximadamente resultante da comparticipação de 15% dos custos
de funcionamento, irá contribuir para um melhor desempenho economico financeiro da
empresa.Numa analise às contas da empresa em causa constatamos que a situação
económica-financeira da empresa é equilibrada apresentado um capital próprio
bastante positivo, bem como, na previsão para 2016 e exercícios económicos

290.749,57

FEDER

37.070,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001358

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO LUÍS VIEIRA, UNIPESSOAL LDA

320
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Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-001359

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

JOÃO BONAL DA SILVA - SERVIÇOS MÉDICOS E
DENTÁRIOS, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

54.172,05

FEDER

6.906,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

85.113,65

FEDER

10.851,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001360

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARLOS ALBERTO FREITAS, CONSTRUÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001361

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUÍS MANUEL RODRIGUES DE SOUSA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015

103.033,21

FEDER

13.136,73

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001362

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EXTERMINIO-HIGIENE CONTROLE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com estas medidas perspetivadas, a organização irá melhorar consideravelmente o seu
desempenho financeiro, garantindo a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos
postos de trabalho criados.

370.681,86

FEDER

47.261,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001363

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GNA - COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

477.465,58

FEDER

60.876,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

50.802,12

FEDER

6.477,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

312.979,98

FEDER

53.206,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

38.597,28

FEDER

4.921,15

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

111.546,30

FEDER

14.222,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/10/04

Portugal

Receber um incentivo pelas despesas ja realizadas e manter os postos de trabalho

227.804,63

FEDER

29.045,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Este projeto irá contribuir para corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos
consideráveis ao nível dos custos de funcionamento da empresa originadas pelo
afastamento e pela sua insularidade.

672.085,60

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este incentivo permite à empresa folga necessária para apostar nas vendas e maximizar
o seu potencial comercial.

295.062,10

FEDER

37.620,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

400.464,64

FEDER

51.059,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001364

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RIBEIRO D'ALFORRA - PADARIA, PASTELARIA E
CAFETARIA LDA

M1420-11-6076-FEDER-001365

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001367

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VITAMINA MATINAL - RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001368

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ARLINDO & VIEIRA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001369

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SERRALHARIA JOSÉ LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001370

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BUGGYPOWER (PORTUGAL) - GESTÃO E PRODUÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
DE BIOMASSA, LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001371

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

N.G.C. - TÉCNICA LDA

O Montante da projeto é de 38.597,28 € correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia
elétrica e rendas de instalação.
O Montante da projeto é de 111.546,30 € correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de de energia
eléctrica e rendas de instalação.

M1420-11-6076-FEDER-001372

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA DO CHAFARIZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 85,1 conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 400.464,64; Subsídio a atribuir de € 60.069,70; Critério A: ?IR=
0,03 que corresponde a 80 pontos e ?IF= 0,39 que corresponde a 100 pontos.Critério A
= 0,55x80+0,45x100=89; Critério B = 80; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x89+0,40x80+0,30x88= 85,1 pontos

M1420-11-6076-FEDER-001373

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VANTAGEM SINGULAR - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social e
eletricidade.

13.238,16

FEDER

1.687,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

254.145,61

FEDER

35.489,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001374

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMADEIRA-FARMACEUTICOS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001375

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CALHEIROS & RODRIGUES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

44.218,59

FEDER

9.396,45

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001376

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MIGUEL LEÇA - ARQUITECTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social e
rendas.

13.294,32

FEDER

1.695,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001377

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

COSTA DE BAIXO - TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Realizar investimento

848.949,38

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

107.827,18

FEDER

13.747,97

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

350.850,78

FEDER

44.733,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001378

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA DA LUZ DANTAS - FARMÁCIA, LDA.

M1420-11-6076-FEDER-001379

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BIGSYSTEMS - SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001380

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ROTA DOS CETÁCEOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015

88.855,40

FEDER

11.329,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/12/01

2017/02/28

Portugal

995.307,22

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001381

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MMC - MADEIRA MEDICAL CENTER S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001382

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DENTINEVES - MEDICINA DENTÁRIA, UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

40.436,27

FEDER

5.155,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

616.419,11

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001383

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARTINHO PINTO FIGUEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 68,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 616.419,11; Subsídio a atribuir de € 80.000,00; Critério A: ?IR=
0,02 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,17 que corresponde a 100 pontos. Critério A
= 0,55x50+0,45x100=73; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x73+0,40x50+0,30x88= 68,2 PONTOS.

M1420-11-6076-FEDER-001384

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RESTAURANTE O ALMIRANTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

123.393,90

FEDER

15.732,73

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

TREASURE SPIRIT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Treasure Spirit, Lda verá reforçadas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

16.233,55

FEDER

2.069,78

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 83 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 65.783,56; Subsídio a atribuir de € 9.867,53; Critério A: ?IR=
0,065 que corresponde a 100 pontos e ?IF= 0,08 que corresponde a 100 pontos,
classificação MUITO FORTE.Critério A = 0,55x100+0,45x100=100; Critério B = 80;
Critério C = 70. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x100+0,40x80+0,30x70= 8

65.783,56

FEDER

8.387,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa
conjuntura económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha
empregabilidade de pessoal qualificado e em permanente atualização que contribui
para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos
seus clientes.

81.549,95

FEDER

10.397,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

95.448,58

FEDER

12.169,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001385

M1420-11-6076-FEDER-001386

M1420-11-6076-FEDER-001387

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

RELOJOARIA PITA - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

GESCORAM - SOCIEDADE DE GESTÃO E
CONTABILIDADE DA MADEIRA LDA

M1420-11-6076-FEDER-001388

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001389

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GREGÓRIO & MENDES - CONSTRUÇÕES E
IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o apoio à tesouraria que este instrumento induz, é de superior relevância á
competitividade da empresa, pela comparticipação dos custos de funcionamento, num
ambiente adverso de competividade no setor onde se insere

128.058,56

FEDER

16.327,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/15

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001390

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INÁCIO MODAS - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
PRONTO A VESTIR LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Reforço da sustentabilidade

163.136,33

FEDER

20.799,88

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001391

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ILHOCONTA - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio para a compensação nos gastos com rendas de instalações, equipamentos e
gastos com pessoal.

46.544,32

FEDER

5.934,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

321

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-001392

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MICROMADE - COMPUTADORES, FORMAÇÃO LDA

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 85,7 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 111.759,73; Subsídio a atribuir de € 16.763,96; Critério A: ?IR=
0,07 que corresponde a 100 pontos e ?IF= 0,68 que corresponde a 80 pontos. Critério A
= 0,55x100+0,45x80=91; Critério B = 80; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x91+0,40x80+0,30x88= 85,7 PONTOS.

111.759,73

FEDER

14.249,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

70.231,35

FEDER

8.954,50

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-001393

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARNES RAMOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 75 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 70.231,35; Subsídio a atribuir de € 10.534,70; Critério A: ?IR=
0,02 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,20 que corresponde a 100 pontos. Critério A
= 0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 80; Critério C = 70. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x72,5+0,40x80+0,30x70= 74,8 PONTOS.

M1420-11-6076-FEDER-001394

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FACTORENERGIA - TECNOLOGIAS DE ENERGIA E
AMBIENTE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários e segurança social.

38.946,09

FEDER

4.965,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001395

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADCONTA - CONTABILIDADE DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015.

310.381,05

FEDER

39.573,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001396

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SETA VERDE - HIGIENE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Financiamento de projectos que visam esbater as dificuldades permanentes e
estruturais nas empresas da região

157.336,76

FEDER

20.060,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/15

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001397

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais da empresa

246.634,49

FEDER

31.445,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001398

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUCULLUMAR - SOCIEDADE HOTELEIRA E TURISMO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
S.A.
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos estruturais como custos salariais, e apoio ao investimento.

628.314,81

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/07/01

2015/11/20

Portugal

Com a concretização deste projeto, a Publinsular, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

88.422,43

FEDER

11.273,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001399

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PUBLINSULAR PUBLICIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001400

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ORNELAS & NEVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

17.496,28

FEDER

3.717,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

231.336,95

FEDER

36.435,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001401

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REBOQUES AVELINO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001402

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RITA FILIPA & JOSE CARLOS MARTINS-SOCIEDADE
DE MEDICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

31.757,91

FEDER

4.049,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

Com a concretização deste projeto, o Restaurante Mozart, Lda verá melhoradas as
suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

235.695,90

FEDER

30.051,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

121.115,19

FEDER

15.442,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/30

Portugal

54.017,44

FEDER

6.887,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

192.343,35

FEDER

24.523,78

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001403

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RESTAURANTE MOZART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001404

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J.SYMPHRONIO FERREIRA,SUCESSORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001405

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EQUIPSERVICE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001407

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HOTILHA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

RH RADIADORES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RH RADIADORES , Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

33.638,32

FEDER

4.288,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Face ao panorama atual, vivido em todos os mercados desta área, julgamos que a
aposta dos recursos humanos e a simplificação dos procedimentos internos, será a
arma fulcral para manter a sustentabilidade da organização e trabalhar em prol da sua
missão

575.544,28

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

252.899,55

FEDER

32.244,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

1.323.418,31

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001408

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

A organização irá melhorar consideravelmente o seu desempenho financeiro,
garantindo a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho
criados
Por outro lado contribuirá também para que a empresa concretize as suas intenções de
expansão comercial e reforço da qualidade e produtividade dos produtos e serviços
prestados.

M1420-11-6076-FEDER-001409

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LIBARGEL - ALIMENTOS CONGELADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001410

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ATLANTIC - RENT A CAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio ao investimento efectuado em 2015

M1420-11-6076-FEDER-001411

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUTO ZARCO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.
Com a concretização deste projeto, a Sublimetarefa, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

111.255,83

FEDER

14.185,11

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001412

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SUBLIMETAREFA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001413

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NETMACHINE - SOCIEDADE DE INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio à despesas de funcionamento do ano de 2015

68.462,78

FEDER

8.729,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001414

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PRAZER DO MAR - ACTIVIDADES MARÍTIMOTURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Investmento em comunicação e equipqmentos

681.691,32

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001415

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ELECTRO FLOW, AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 59.307,61 € correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social.

48.329,05

FEDER

6.161,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

57.615,51

FEDER

7.345,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

53.828,26

FEDER

8.235,73

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade

625.127,10

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

Pretende se acima de tudo manter os postos de trabalho existentes, que são fruto de
uma expectativa positiva do empresário. Note se o crescimento de um funcionário de
2015 para 2016.Os apoios À tesouraria que este procedimento comporta, são de
relevante importância para esta micro empresa
A manutenção dos postos de trabalho e o reforço da competividade da empresa num
mercado em contração e com sinais ténues de recuperação, é a essência desta
candidatura

M1420-11-6076-FEDER-001416

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EGÍDIO PITA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001417

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PONTASOLENSE - COMÉRCIO DE SERRALHARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001418

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

C.I.A.M.-COMERCIO E INDUSTRIA DE AUTOMOVEIS Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
DA MADEIRA, S.A.
permanentes e estruturais das empresas da região

85%

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, o Centro Dentário Colombo, Lda verá melhoradas as
suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

19.192,04

FEDER

2.446,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

64.492,53

FEDER

8.222,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001419

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

CENTRO DENTARIO COLOMBO LDA

M1420-11-6076-FEDER-001420

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FIGUEIRA & MALHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 83 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 64.492,53; Subsídio a atribuir de € 9.673,88; Critério A: ?IR=
0,22 que corresponde a 100 pontos e ?IF= 1,19 que corresponde a 100 pontos. Critério
A = 0,55x100+0,45x100=100; Critério B = 80; Critério C = 70. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x100+0,40x80+0,30x70= 83 PONTOS.

M1420-11-6076-FEDER-001422

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

S & M PHARMA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento do ano de 2015.

51.744,18

FEDER

8.063,47

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/04/06

2017/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001423

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

O BARRILHINHO - EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários, encargos, rendas, energia e agua.

41.752,59

FEDER

5.323,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001424

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J.FARIA & FILHOS, LIMITADA

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade

587.287,70

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001425

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VILA VICENCIA - SOCIEDADE PARA EXPLORAÇÃO DE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
PEQUENAS UNIDADES HOTELEIRAS LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Reforçar a tecologia e a logistica da empresa

171.541,87

FEDER

21.871,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

50.384,73

FEDER

6.424,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

156.914,32

FEDER

20.006,58

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

53.945,56

FEDER

6.878,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

47.698,14

FEDER

6.081,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/02/28

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001426

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VITOR FREITAS & RODRIGUES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001427

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IDALINA SOUSA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001428

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LOTE EXEMPLAR - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001429

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Vitor Freitas & rodrigues, Lda verá melhoradas as
suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
perspetivas de manutenção do seu efetivo sob uma forma mais estável.A empresa
preenche todos requisitos de acesso a este Programa.
O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salários, seus encargos, electricidade e agua, com reflexos
positivos na sua sustentabilidade.
O Montante da projeto é de 53.945,56 € correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de de energia elétrica
e rendas de instalação.
Apoio às despesas de Funcionamento de 2015
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Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Padaria Solar dos Álamos , Lda verá melhoradas
as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

77.431,38

FEDER

9.872,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001430

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PADARIA E PASTELARIA SOLAR DOS ÁLAMOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

M1420-11-6076-FEDER-001431

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MAGOSCAR - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoiar na tecnologia da comunição

181.348,56

FEDER

23.121,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001432

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CASA DA BICA DE PAU - EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às Despesas de Funcionamento de 2015

35.541,26

FEDER

4.531,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/12/01

2017/02/28

Portugal

FARMÁCIA DO ARCO DA CALHETA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

81.184,77

FEDER

10.351,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/31

Portugal

DUPLICONTA - SOCIEDADE DE CONTABILIDADE,
CONSULTADORIA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa
nomeadamente custos salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a
Segurança Social,custos com consumo de água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo
período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro de 2015 para salários brutos, com o
compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

99.713,17

FEDER

12.713,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

MACPETRO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

60.573,92

FEDER

7.723,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/31

Portugal

ANTONIO & ISIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

60.553,28

FEDER

7.720,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

ANTÓNIO GIORGI & COMPANHIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

118.491,04

FEDER

15.107,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

PROMERCH - PROMOÇÃO E MERCHANDISING LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

164.307,55

FEDER

20.949,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

253.927,98

FEDER

32.375,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001433

M1420-11-6076-FEDER-001434

M1420-11-6076-FEDER-001435

M1420-11-6076-FEDER-001436

M1420-11-6076-FEDER-001437

M1420-11-6076-FEDER-001438

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

85%

85%

85%

M1420-11-6076-FEDER-001439

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SEVERINO & PESTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa
nomeadamente custos salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a
Segurança Social,custos com consumo de água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo
período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro de 2015 para salários brutos, com o
compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

M1420-11-6076-FEDER-001440

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SILVA,HENRIQUES & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais nas empresas da
região

105.269,64

FEDER

13.421,88

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

25.276,83

FEDER

3.222,79

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001441

M1420-11-6076-FEDER-001442

M1420-11-6076-FEDER-001443

M1420-11-6076-FEDER-001444

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RT FARMA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos
operacionais incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da
RAM, uma vez que se espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade
de um conjunto de decisões.O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa
passa pelo facto da empresa dispor de um conjunto de meios fin

85%

CONTAUTÓNOMA - CONTABILIDADE E ESTUDOS,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

41.911,42

FEDER

5.343,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa
nomeadamente custos salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a
Segurança Social,custos com consumo de água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo
período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro de 2015 para salários brutos, com o
compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

164.402,53

FEDER

20.961,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa
conjuntura económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha
empregabilidade de pessoal qualificado e em permanente atualização que contribui
para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos
seus clientes.

88.786,90

FEDER

11.320,33

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

71.317,68

FEDER

9.093,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

85%

85%

MANUEL & ISIDRO LDA

ACTIORAM - CENTRO DE REABILITAÇÃO MÉDICO,
LDA

M1420-11-6076-FEDER-001445

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AURÉLIO & IRMÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa
nomeadamente custos salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a
Segurança Social,custos com consumo de água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo
período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro de 2015 para salários brutos, com o
compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

M1420-11-6076-FEDER-001446

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

18.218,33

FEDER

3.871,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Face ao panorama atual, vivido em todos os mercados desta área, julgamos que a
aposta dos recursos humanos e a simplificação dos procedimentos internos, será a
arma fulcral para manter a sustentabilidade da organização e trabalhar em prol da sua
missão

129.782,46

FEDER

16.547,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001447

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BALCÕES DO CANIÇO - EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LDA

M1420-11-6076-FEDER-001448

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MLE - MADEIRA LEISURE ENTERTAINMENT,
RESTAURAÇÃO E ANIMAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

235.945,24

FEDER

30.083,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001449

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ LUÍS PITA MENDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

210.620,78

FEDER

26.854,15

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001450

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EMPRESA MADEIRENSE DE TABACOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

16.796,41

FEDER

11.421,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/03/03

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

294.135,47

FEDER

37.502,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa
nomeadamente custos salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a
Segurança Social,custos com consumo de água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo
período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro de 2015 para salários brutos, com o
compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

73.447,76

FEDER

9.364,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

48.605,75

FEDER

6.197,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001451

M1420-11-6076-FEDER-001452

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

E. C. A. M. - EMPRESA DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL DA MADEIRA S.A.

BRAZÃO,CAMACHO & FERNANDES LDA

M1420-11-6076-FEDER-001453

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IDEIAS GIGANTES - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa
nomeadamente custos salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a
Segurança Social,custos com consumo de água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo
período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro de 2015 para salários brutos, com o
compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

M1420-11-6076-FEDER-001454

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INSULAR - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. (ZONA
FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

73.737,86

FEDER

50.141,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/14

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001455

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GRUPO SOUSA - SERVIÇOS PARTILHADOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

174.393,54

FEDER

22.235,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001456

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FLEXITRAB - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados:
UE e governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização
periférica e manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

147.756,68

FEDER

18.838,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001457

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CBC - MEDICINA E DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilios ao Funcionamento de 2015

34.595,41

FEDER

4.410,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001458

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

KING BOLOS - PADARIA E PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

120.003,00

FEDER

15.300,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001460

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TAXTARGET - APOIO Á GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

ESbater os sobrecustos

36.323,05

FEDER

4.631,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/01/31

Portugal
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85%

AUDITRIUSMAD - AUDITORIA E CONSULTORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa
situação económico-financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e
manutenção dos postos de trabalhos já criados. Este incentivo visa essencialmente
suportar parte dos custos fixos, estancando assim o seu crescimento, que será de
extrema importância tendo em conta o abrandamento que se verifica a nível g

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Como sumário, a empresa já demonstrou resultados positivos, a partir de 2015, o que
confirma o sucesso dessa estratégia e que a mesma deve ser seguida de acordo com o
plano de negócios apresentado. Garantindo no futuro uma maior sustentabilidade para
todos os intervenientes a montante e a jusante da organização.

612.041,30

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa e a região serão beneficiadas com esta forma de apoiar as
despesas correntes das empresas, através de um apoio direto à tesouraria, permitindo
assegurar os postos de trabalho e desta forma a sustentabilidade futura das empresas.

230.201,57

FEDER

29.350,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

641.488,46

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001462

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

QUINTA DO ESTREITO - EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS S.A.

M1420-11-6076-FEDER-001463

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VILA VENTURA-ACTIVIDADES TURISTICAS S.A.

19.804,15

FEDER

2.525,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001464

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PANIDOCE - PANIFICADORA DE CÂMARA DE LOBOS Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001465

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUVEGO - GABINETE DE ENGENHARIA E
ARQUITECTURA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015

40.721,66

FEDER

5.192,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/02/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001467

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DUAS TORRES-EXPLORAÇÕES TURISTICAS DA
MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

No que se refere aos recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na
formação contínua dos colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por
sua vez refletirá no aumento de desempenho da organização

458.610,86

FEDER

58.472,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001468

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FIVE - RENT CAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos
internos, com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos.

55.801,34

FEDER

7.114,67

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001469

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ NORBERTO CORREIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários e segurança social.

57.063,46

FEDER

7.275,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001470

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LAVANDARIA CLÁSSICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas, assegurando limiares
de viabilidade económica, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

40.057,95

FEDER

5.107,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001472

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARTINS & GONÇALVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A EMPRESA TEM-SE MANTIDO NO MERCADO, PORQUE TEM ADERIDO A ESTES APOIOS.

96.130,91

FEDER

12.256,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

36.687,69

FEDER

4.677,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

133.475,70

FEDER

17.018,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001473

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARCO ROVERI - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

M1420-11-6076-FEDER-001474

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SANTOS & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001475

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ROOVERS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Fazer com que a empresa esteja em linha com os melhores racios e práticas sócio
económicas que permitam uma empresa sólida, eficiente e rentável e que seja uma
empresa com bom clima social.

57.435,79

FEDER

7.323,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

682.818,46

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

17.978,93

FEDER

3.820,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

100.937,68

FEDER

12.869,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

366.839,37

FEDER

46.772,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

2.281.726,70

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001476

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MAFRECAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001477

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARTA NA MANGA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários e segurança social.

M1420-11-6076-FEDER-001478

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RICARDO SANCHO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001479

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AFONSO,CAMACHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001480

M1420-11-6076-FEDER-001481

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

Fazer com que a empresa esteja em linha com os melhores racios e práticas sócio
económicas que permitam uma empresa sólida, eficiente e rentável e que seja uma
empresa com bom clima social.
Fundamental para garantir o crescimento sustentável da empresa, o projeto
proporciona oportunidades para uma aposta consistente na inovação, em meios
tecnológicos mais atuais e melhor adaptados à atividade da empresa. Além disso, criará
condições para a empresa manter e enriquecer a sua política de aposta na qualificação
e diversidade de competências dos seus profissionais.

SOCIPAMO - SOCIEDADE DE PADARIAS DO MONTE
S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

CONSTRUTEAM - ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a CONSTRUTEAM ENGENHARIA, Lda verá
melhoradas as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim
reforçadas as condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A
empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

64.007,11

FEDER

8.160,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

400.310,69

FEDER

58.891,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/10

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001482

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DATAREDE, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001483

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA DO VALE VERDE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 47.843,10€ correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica e
rendasde instalação.

47.843,10

FEDER

6.100,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001484

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL PEREIRA GONÇALVES (SERRÃO) & FILHOS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esbater os sobrecustos

614.955,40

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001485

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PRESTIPNEU, COMÉRCIO DE PNEUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo.

65.387,58

FEDER

8.336,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001487

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANDRADE DIONISIO & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015

286.599,57

FEDER

36.541,45

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/02/28

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

703.671,28

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

77.907,54

FEDER

9.933,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001488

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA

M1420-11-6076-FEDER-001490

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

2UBC, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001491

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PALADARBÓNUS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social e
eletricidade.

36.392,27

FEDER

4.640,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

480.215,30

FEDER

61.227,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001492

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAULO SOUSA - ACTIVIDADE FARMACEUTICA,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001493

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E TRATAMENTO DE
ÁGUAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas de funcionamento de 2015

154.177,53

FEDER

19.657,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/02/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001494

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ROSALINA COELHO - SERVIÇOS VETERINÁRIOS,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo.

49.482,39

FEDER

6.309,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001495

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

STRONGFLAVOUR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade

420.685,58

FEDER

53.637,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

324
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84.018,27

FEDER

14.997,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

34.665,21

FEDER

7.734,68

127.924,62

FEDER

121.300,73

M1420-11-6076-FEDER-001496

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IRMÃOS VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto permite recorrer aos apoios concedidos para compensar os custos adicionais
com salários, contribuições para a segurança social, custos com o consumo de energia
elétrica e respetivas taxas. O incentivo a ser concedido irá melhorar a liquidez da
empresa, contribuindo para o crescimento económico e financeiro da empresa e
desenvolvimento social, com a manutenção dos postos de trabalho.

M1420-11-6076-FEDER-001497

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VETCONSULTING - CLÍNICA VETERINÁRIA,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo a sustentabilidade das empresas passa pelo aumento da rendibilidade
económica e pela sustentabilidade financeira.
O subsídio à exploração que se estima obter é de 17272.17 Euros que resulta da
aplicação de 15% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos
salariais, contribuições para a segurança social, despesas com a electricidade, a renda e
custos com a elaboração do projecto de candidatura).
O subsídio à exploração que se estima obter é de 17927,32 Euros que resulta da
aplicação de 15% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos
salariais, contribuições para a segurança social, despesas com a electricidade, a água e
custos com a elaboração do projecto de candidatura).
O Montante da projeto é de 98.995,46 € correspondente as despesas apresentadas no
ano de 2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia
elétrica e rendas de instalação.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/10

Portugal

16.310,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

FEDER

15.465,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

98.995,46

FEDER

12.621,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-001498

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RESTAURANTE PRAIA DOS REIS MAGOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001499

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAIXÃO & FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001500

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUIS & CESAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001501

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

WAKZOME - COMÉRCIO DE MODA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade

661.921,89

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001502

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NA HORA - LAVANDARIAS UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade

153.833,03

FEDER

19.613,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

FAGORAMA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projecto é muito importante para a empresa candidata, vai permitir reforçar o
factores de competitividade da empresa e da economia regional. A empresa vai ficar
mais robusta do ponto de vista de estrutura económica e financeira e permitirá
melhorar a a competitividade da economia regional no seu sector de actividade a
jusante e a montante da sua cadeia de distribuição.

71.485,02

FEDER

9.114,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

FARMACIA HONORATO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Farmácia Honorato, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

159.829,88

FEDER

20.378,31

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

20.004,61

FEDER

2.550,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001503

M1420-11-6076-FEDER-001504

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

M1420-11-6076-FEDER-001505

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARREIRO MACHADO & NUNES PIRES - UNIPESSOAL Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o
que permite a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 4 postos de
trabalho dentro do tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a
sua competitividade e capacidade de investimento em áreas funcionais e
organizacionais, proporcionando á empresa a capacidade de gerar mais riqueza.

M1420-11-6076-FEDER-001506

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CHAPA GANHA,UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade

53.833,03

FEDER

6.863,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001507

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTÓNIO MIGUEL RODRIGUES RAMOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2015

52.819,30

FEDER

6.734,47

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/12/01

2017/02/28

Portugal

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto
regional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da
redução dos custos operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar
determinados investimentos essenciais à sua actividade.

276.594,65

FEDER

35.265,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/08/31

Portugal

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015

143.226,01

FEDER

18.261,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/02/28

Portugal

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade

63.364,22

FEDER

8.078,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

547.295,42

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

196.291,74

FEDER

25.027,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/08/31

Portugal

82.932,82

FEDER

10.573,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/08/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

28.878,21

FEDER

5.522,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

278.004,65

FEDER

35.445,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa
situação económico-financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e
manutenção dos postos de trabalhos já criados. Este incentivo visa essencialmente
suportar parte dos custos fixos, estancando assim o seu crescimento, que será de
extrema importância tendo em conta o abrandamento da actividade neste secto

196.722,69

FEDER

25.082,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/08/31

Portugal

48.717,13

FEDER

6.211,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001508

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BCN CHALLET , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001509

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICA, UNIPESSOAL,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001510

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ECO-COLOR - COMERCIALIZAÇÃO E RECICLAGEM DE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
CONSUMÍVEIS UNIPESSOAL LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001511

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SÉSAMO - PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001512

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MEIA SERRA - RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001514

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRANCISCO ORLANDO & CIDÁLIA - AGÊNCIA
FUNERÁRIA DE CÂMARA DE LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001515

M1420-11-6076-FEDER-001516

M1420-11-6076-FEDER-001517

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

MBMI - FREERIDE MADEIRA, LDA

GVRAM, LDA

OBRACENTRIMETRO - CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto
regional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da
redução dos custos operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar
determinados investimentos essenciais à sua actividade.
Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto
regional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da
redução dos custos operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar
determinados investimentos essenciais à sua actividade.

M1420-11-6076-FEDER-001518

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

KPLANO - ENGENHARIA E PROJECTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001519

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

S. C. H. - SOCIEDADE DE CLÍNICA HOSPITALAR S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015

615.902,60

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/02/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001520

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OCCLUSIVE, PRÓTESE ODONTOLÓGICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esbater os sobrecustos

68.777,95

FEDER

8.769,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/01

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa
nomeadamente custos salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a
Segurança Social,custos com consumo de água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo
período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro de 2015 para salários brutos, com o
compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

99.797,28

FEDER

13.996,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

MENDES GOMES & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 65,5 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 1.620.488,31; Subsídio de € 80.000,00; Critério A: ?IR= 0,02 que
corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,06 que corresponde a 80 pontos. Critério A =
0,55x50+0,45x80=63,5; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x63,5+0,40x50+0,30x88= 65,5 PONTOS.

1.620.488,31

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

PAIXÃO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 8083,54 Euros que resulta da
aplicação de 15% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos
salariais, contribuições para a segurança social, despesas com a electricidade, a água, a
renda e custos com a elaboração do projecto de candidatura).

57.152,36

FEDER

7.286,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

258.401,97

FEDER

32.946,26

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

51.056,34

FEDER

6.509,68

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

120.353,27

FEDER

15.345,04

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001521

M1420-11-6076-FEDER-001522

M1420-11-6076-FEDER-001523

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

JSHJE - EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA

O subsídio à exploração que se estima obter é de 38665,07 Euros que resulta da
aplicação de 15% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos
salariais, contribuições para a segurança social, despesas com a electricidade, a renda e
custos com a elaboração do projecto de candidatura).
O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários, encargos, rendas, electricidade e agua, com
reflexos positivos na sua sustentabilidade.
O subsídio à exploração que se estima obter é de 18052,99 Euros que resulta da
aplicação de 15% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos
salariais, contribuições para a segurança social, despesas com a electricidade, a água e
custos com a elaboração do projecto de candidatura).

M1420-11-6076-FEDER-001524

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAIXÃO & MESQUITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001525

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001526

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VETFUNCHAL-CENTRO MEDICO VETERINARIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001527

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO JOEL DA SILVA ALVES - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

35.332,00

FEDER

4.504,83

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001528

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CHAVES & MARTINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas com salários, encargos, rendas, electricidade e agua, com
reflexos positivos na sua sustentabilidade.

156.898,26

FEDER

20.004,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

325

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

355.612,73

FEDER

49.119,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-001529

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

APARTAMENTOS TURISTICOS CASTANHEIRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto tem por objetivo a concretização de um incentivo ao funcionamento
relativo aos custos com o pessoal e energia e água.O incentivo abrange um valor de
despesa elegível no valor de 355.612,73 (trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e
doze euros e setenta e três cêntimos).A empresa nos últimos dois anos tem feito
grandes investimentos na vertente turística, quer na construção d

M1420-11-6076-FEDER-001530

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ATLANTIPÉLAGO COMBUSTÍVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esbater os sobrecustos

140.899,12

FEDER

17.964,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/08/31

Portugal

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

100.245,02

FEDER

12.781,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001531

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SILTOSFUNCHAL - MATERIAL DE SOLDADURA,GASES Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
E COMPONENTES MECÂNICOS LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001532

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RMK TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS
FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS
PARA O MERCADO REGIONAL

157.345,25

FEDER

20.061,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/01

Portugal

PADARIA MARIAZINHA DO TRANSVAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Padaria Mariazinha do Transval, Lda verá
melhoradas as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim
reforçadas as condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A
empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

107.325,62

FEDER

13.684,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

85%

SOCIEDADE TURÍSTICA PALHEIRO FERREIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Na atual conjuntura económica internacional, o contributo deste sistema de incentivos
é determinante para a sustentabilidade da empresa e consequente manutenção do
nível de emprego.O seu recebimento, permitirá à empresa, manter os 56 postos de
trabalho, existentes à data da candidatura.

751.977,67

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a UNIVERSO EXPLORAÇÃO DE HOTÉIS,
RESTAURANTES, BARES E SNACK BARES, UNIPESSOAL LDA.verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

193.749,10

FEDER

24.703,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001533

M1420-11-6076-FEDER-001534

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-001535

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

UNIVERSO - EXPLORAÇÃO DE HOTÉIS,
RESTAURANTES, BARES E SNACK BARES,
UNIPESSOAL LDA.

M1420-11-6076-FEDER-001536

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FX HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade

153.891,69

FEDER

19.621,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001537

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JARDIM, BARBEITO & PINTO - EXPLORAÇÃO DE
BARES E RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto visa, essencialmente, aumentar a competitividade da empresa e esbater as
dificuldades permanentes e estruturais da mesma, potenciando uma maior eficiência
do negócio que desenvolve, por via do apoio dos custos de funcionamento que incorre.

266.765,10

FEDER

34.012,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001538

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BARATIBOM - ROUPA E TEXTEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O financiamento visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da região

329.257,27

FEDER

41.980,30

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001539

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PRAZERES & CÂMARA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

73.187,69

FEDER

9.331,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

46.864,20

FEDER

5.975,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001540

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ALVES DOS SANTOS & SANTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em suma o Projecto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o
que permite a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 4 postos de
trabalho dentro do tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a
sua competitividade e capacidade de investimento em áreas funcionais e
organizacionais, proporcionando á empresa a capacidade de gerar mais riqueza.

M1420-11-6076-FEDER-001542

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais
das regiões ultraperiféricas

68.326,66

FEDER

8.711,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa
conjuntura económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha a
empregabilidade de pessoal qualificado que contribui para uma manutenção dos
serviços de qualidade que a empresa se propõe a fornecer aos seus clientes.

59.476,26

FEDER

7.583,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001543

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOLAR DO SOL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001544

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

F. P. S. - FERRAGENS PORTO SANTO, UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

62.793,89

FEDER

11.646,33

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

65.145,34

FEDER

8.306,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

MANUEL HONÓRIO FERREIRA DE SOUSA & FILHOS - Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
INVESTIMENTOS E EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS LDA permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

505.060,07

FEDER

64.395,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

125.980,01

FEDER

16.062,45

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa
nomeadamente custos salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a
Segurança Social,custos com consumo de água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo
período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro de 2015 para salários brutos, com o
compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

38.873,28

FEDER

4.956,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

38.281,47

FEDER

4.880,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

453.020,52

FEDER

57.760,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

94.350,71

FEDER

12.029,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

288.164,03

FEDER

36.740,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

96.632,67

FEDER

12.320,67

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001545

M1420-11-6076-FEDER-001547

M1420-11-6076-FEDER-001548

M1420-11-6076-FEDER-001549

M1420-11-6076-FEDER-001550

M1420-11-6076-FEDER-001551

M1420-11-6076-FEDER-001552

M1420-11-6076-FEDER-001553

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

FERREIRA & LOPES LDA

MANUEL MARTINS VIEIRA & FILHOS LDA

PRECOSMÉTICA - COMÉRCIO DE COSMÉTICA E
APARATOLOGIA LDA

GONÇALO & DANIEL VIEIRA LDA

CAIS DA OLIVEIRA - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, LDA

PALMEIRA & FILHOS S.A.

MAGIÀMESA, UNIPESSOAL - LDA

M1420-11-6076-FEDER-001554

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SMARTCONTROL - SISTEMAS AUTOMÁTICOS E
ELECTRÓNICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001555

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TRIBO D'ENCANTOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio para a compensação nos gastos com rendas de instalações, gastos com pessoal,
encargos sociais, gastos com electricidade e água.

90.021,31

FEDER

11.477,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001556

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CENTRO ORTODONTICO DO FUNCHAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Candidatura a subsidio não reembolsável, que visa esbater e melhorar a
competitividade da empresa e da economia regional.

126.971,31

FEDER

20.814,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001559

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA LOBOS MAR, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento.

143.456,02

FEDER

18.290,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001560

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VASCONCELOS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Cobertura parcial de custo de funcionamento da promotora nomeadamente, custos,
com salário e respetivos encargos com a segurança social; custos com rendas de
instalações; água e energia elétrica.

384.790,85

FEDER

49.060,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001561

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESBOÇO - DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015

141.352,00

FEDER

18.022,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

55.979,19

FEDER

7.137,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-001562

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BEYONDADVANTAGE, CONSULTORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001563

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio no custo do funcionamento para esbater as dificuldades permanentes da
empresa

136.542,74

FEDER

29.015,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/12/05

2016/12/09

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001564

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

POLICOPIA-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

COM OS APOIOS QUE A EMPRESA TEM RECEBIDO, TEM CONSEGUIDO SE MANTER NO
MERCADO E TEM MANTIDO OS SEUS POSTOS DE TRABALHO.

163.131,66

FEDER

20.799,29

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

640.714,41

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001565

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RIM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O apoio financeiro de 80.000€ resultante da comparticipação de 15% dos custos
salariais acrescido dos encargos sociais e restantes despesas de funcionamento irá
melhorar ainda mais o indicadores da empresa.Numa analise às contas da empresa em
causa constatamos que a situação económica-financeira da empresa é equilibrada
apresentado um capital próprio bastante positivo, bem como, na previsão p

M1420-11-6076-FEDER-001566

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUTO CRESCENTE - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

202.046,72

FEDER

25.760,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

76.707,76

FEDER

12.815,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001567

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESCORCIO & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa
nomeadamente custos salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a
Segurança Social,custos com consumo de água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo
período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro de 2015 para salários brutos, com o
compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

M1420-11-6076-FEDER-001568

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SCROP - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO,
REABILITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O apoio financeiro resultante da comparticipação de 15% dos custos salariais acrescido
dos encargos sociais, ira melhorar o desempenho economico financeiro da empresa.

134.783,83

FEDER

17.184,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001569

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ATELIER NINI ANDRADE SILVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015

241.201,64

FEDER

30.753,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/12/01

2017/02/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001570

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NRV MADEIRA - CONSULTORES DE ENGENHARIA,
S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o apoio imediato à tesouraria da empresa permite sustentabilidade na
manutenção/criação de postos de trabalho, mantendo uma massa critica importante
para o longo prazo, contribuindo também humildemente para a economia regional.

447.791,28

FEDER

57.093,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

132.279,28

FEDER

16.865,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001572

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FÁTIMA HELENA VELOSA DE FREITAS GALRIÇA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001574

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BRAVAPEÇAS, COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

80.328,73

FEDER

10.241,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001575

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOLITRO - EXPLORAÇÃO DE ESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
UNIPESSOAL LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa candidata-se ao funcionamento2020 de forma a alcançar um apoio nao
reembolsavel que terá um efeito positivo tanto no fluxo de caixa como dar
disponibilidade de efetuar pequenos investimentos em areas de dominios competitivos.

65.967,66

FEDER

8.410,88

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

O promotor candidata-se ao programa de forma a compensar os custos adicionais das
empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica, alcançando assim um
incentivo de 15% sobre os seus custos com pessoal, encargos e rendas resultando num
impato positivo bastante significativo nas demonstrações financeiras.

99.972,93

FEDER

12.746,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001579

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JFM SHIPPING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001580

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SIMETRIFLOOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, electricidade
e agua, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.

114.017,03

FEDER

14.537,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001581

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ RODRIGUES & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

131.592,31

FEDER

16.778,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

854.077,44

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

LIDO TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

110.918,86

FEDER

14.142,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

80.862,61

FEDER

10.309,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001582

M1420-11-6076-FEDER-001583

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

REFUGIO ATLANTICO EXPLORAÇÃO HOTELEIRA E
TURISTICA S.A.

M1420-11-6076-FEDER-001584

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO VICTOR - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001585

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FMC.FARMÁCIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo.

106.446,41

FEDER

13.571,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/08/08

2017/12/31

Portugal

72.665,29

FEDER

9.264,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001587

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001588

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MATURIFUEL - EXPLORAÇÃO DE ESTAÇÕES DE
SERVIÇO AUTOMÓVEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

149.565,00

FEDER

19.069,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001590

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HERDEIROS DE ANTONIO ELEUTERIO DE FARIA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio para a compensação nos gastos com rendas de instalações, gastos com pessoal,
gastos com energia eléctrica e água

40.362,54

FEDER

5.146,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

A empresa agencia de viagens, promove o destino Madeira como uma região de turismo
de excelencia, no entanto por se situar numa regiao ultraperiferica candidata-se ao
programa funcionamento2020 de forma a obter um incentivo nao reembolsavel,
obtendo um pequeno retorno de alguns custos operacionais.

66.144,76

FEDER

8.433,45

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001591

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DMC (MADEIRA) S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001592

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ACNG - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA PARA
NEGÓCIOS E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

MANTER OS POSTOS DE TRABALHO

57.194,10

FEDER

7.292,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/31

Portugal

DIÁLOGO NOTÁVEL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Diálogo Notável, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

366.139,41

FEDER

46.682,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

250.251,53

FEDER

31.907,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/10/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001593

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-001594

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PLANETA AZUL - VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-001595

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CENIL-CENTRO DE LINGUAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

176.330,51

FEDER

22.482,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001596

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RODRIGUES FRIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

76.466,57

FEDER

9.749,49

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

85%

ABREU GOUVEIA & GOUVEIA - SIMILARES
HOTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

188.369,22

FEDER

24.017,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

58.683,62

FEDER

7.482,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

101.405,45

FEDER

21.548,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001597

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

M1420-11-6076-FEDER-001598

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

A ESPIGA DO CAMPO - COMÉRCIO DE PRODUTOS
NATURAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação
económico-financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção
dos postos de trabalhos já criados, bem como, reforçar a formação interna. Este
incentivo visa essencialmente custear parte dos custos fixos, tendo em conta o
abrandamento económico verificado.

M1420-11-6076-FEDER-001600

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SIMADEIRA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Na atual conjuntura económica internacional, o contributo deste sistema de incentivos
é determinante para a sustentabilidade da empresa e consequente manutenção do
nível de emprego.O seu recebimento, permitirá à empresa, manter os 37 postos de
trabalho, existentes à data da candidatura.

270.725,52

FEDER

34.517,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2015/01/01

2016/01/20

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-001601

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOCIEDADE TURISTICA PALHEIRO GOLFE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001602

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ISIDRO & ABREU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A lógica da estabilização da empresa permitira ser competitiva dando desse modo o seu
contributo à economia regional

16.064,69

FEDER

2.048,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

551.178,18

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

145.712,04

FEDER

18.578,29

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001603

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARCOS ROSA & ROSA LDA

M1420-11-6076-FEDER-001604

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

WILLIAM HINTON & SONS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001605

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EDUARDO COSTA - PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente despesas de salários, encargos, rendas, electricidade e agua, com
reflexos positivos na sua sustentabilidade.

174.639,34

FEDER

22.266,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001606

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOUSA & GOMES - COMÉRCIO DE ANIMAIS DE
ESTIMAÇÃO E PLANTAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Funcionamento 2020 é motivador para a empresa

72.786,14

FEDER

9.280,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001607

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRANCISCO SOUSA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de
custos uma maior liquidez na empresa.

49.324,32

FEDER

6.288,85

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001608

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RAGA HOTEL S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

965.555,00

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001609

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RENT-CAR DO FUTURO-CARROS DE ALUGUER SEM
CONDUTOR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Recorremos ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais
desta empresa.

164.740,63

FEDER

23.805,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

471.861,66

FEDER

60.162,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

219.901,11

FEDER

28.037,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/20

Portugal

35.098,07

FEDER

4.475,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

119.164,61

FEDER

17.725,74

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

71.275,62

FEDER

10.905,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

1.126.651,63

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa
nomeadamente custos salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a
Segurança Social,custos com consumo de água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo
período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro de 2015 para salários brutos, com o
compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

42.283,48

FEDER

5.391,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

38.643,61

FEDER

4.927,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

105.135,86

FEDER

13.404,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001610

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRA-RENT, SOCIEDADE DE ALUGUER DE
AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001611

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PADARIA DO CALHAU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar
condições quer a nível ambiental quer a nível social, de uma referencia do mercado.

M1420-11-6076-FEDER-001612

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ABC - ARTESANATO E BIJUTARIA CALHETA,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001613

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GOV - GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE E
FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001614

M1420-11-6076-FEDER-001615

M1420-11-6076-FEDER-001616

M1420-11-6076-FEDER-001617

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

85%

CORTPEDRA EXTRACÇÃO E COMÉRCIO DE PEDRA
LDA

EFEN - HOTELARIA, S.A.

ILHARENT, RENT-CAR LDA

TEIXEIRA NEVES & FILHOS LDA

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS
FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS
PARA O MERCADO REGIONAL
É sem dúvida um projeto crucial, pertinente e oportuno.Que dará a oportunidade de
majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao mercado regional e
à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou até, fazer
crescer.

M1420-11-6076-FEDER-001620

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MELIM QUATRO - ESTUDOS E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto
empresa localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e
forte dependência face ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento
económico e social. Pretende-se o apoio às principais rúbricas de exploração,
nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade e água.

M1420-11-6076-FEDER-001621

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CONQUISTODISSEIA RESTAURAÇÃO E ANIMAÇÃO,
UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

14.494,76

FEDER

1.848,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

152.613,67

FEDER

19.458,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001622

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOCIEDADE DE PADARIA 25 DE AGOSTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001623

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ARMANDO FERNANDES LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS
FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS
PARA O MERCADO REGIONAL

341.388,13

FEDER

43.526,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

46.402,58

FEDER

5.916,33

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001624

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TURISANTO - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001625

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HESTIADECOR, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

34.513,54

FEDER

4.400,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001626

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ISLE SENSES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da região Autónoma da
Madeira.

46.133,90

FEDER

8.424,63

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001627

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NELSON JOÃO GOUVEIA FARIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

28.700,73

FEDER

3.659,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001628

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TRÉ & IRMÃOS - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

149.726,22

FEDER

19.090,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

Com a concretização deste projeto, a RADICALAMBITION, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

388.694,08

FEDER

49.558,49

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS
FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS
PARA O MERCADO REGIONAL
O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa
empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos
colaboradores ao serviço.

M1420-11-6076-FEDER-001629

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RADICALAMBITION - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001630

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FP2 - FARMÁCIA DA PONTA DO PARGO,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira.

59.467,67

FEDER

9.098,55

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001631

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRACRIATIVA UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Combater as dificuldades estruturais através do incentivo Funcionamento 2020.

99.568,45

FEDER

14.810,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001633

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANDREIA PEREIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira.

49.135,61

FEDER

6.264,79

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001634

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRA EXPLORERS - TURISMO DE LAZER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Projectos que visam esbater as dificuldades permanentes e estruturais nas empresas da
região

79.240,87

FEDER

10.103,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

CAPIO - CONSULTORIA E COMÉRCIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sendo o promotor uma empresa com resultados positivos e que tem mantido o seu
capital proprio como os seus racios postivos vem desta forma solicitar um apoio ao
funcionamento da empresa, sendo este nao reembolsavel tem um impacto positivo
significativo na sua sustentabilidade financeira.

228.826,91

FEDER

34.038,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001635

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

328
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Data Fim |
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País |
Country

37.269,04

FEDER

4.751,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

20.497,83

FEDER

2.613,47

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Apoio para a compensação nos gastos com pessoal e encargos sociais.

32.453,44

FEDER

4.137,82

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/01/01

2016/01/12

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o apoio a empresa irá a presentar melhores rácios quer económicos quer
financeiros

8.763,84

FEDER

1.117,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

118.282,03

FEDER

15.080,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

117.454,05

FEDER

14.975,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

276.040,02

FEDER

35.195,10

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001636

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOCIEDADE DE ECOCARDIOTOCOGRAFIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001637

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GFCTEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001638

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DUARTE PINTO - CANALIZAÇOES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001639

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NOBRINSCONTA - CONTABILIDADE E AFINS LDA

dadas as caracteristicas deste projecto, em resumo, podemos referir os objectivos do
projecto, nomenadmente o reforco sa sua sustentabilidade, competitividade e
manutenção dos postos de trabalho
Com a concretização deste projeto, a GFCTEL , Lda verá melhoradas as suas condições
de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de
manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas
as condições e requisitos de acesso a este Programa.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

M1420-11-6076-FEDER-001640

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MEDINSULAR - AJUDAS TÉCNICAS E PRODUTOS
ORTOPÉDICOS, LDA

M1420-11-6076-FEDER-001641

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

S.M. - COMÉRCIO DE ARTESANATO E RESTAURAÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001642

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARRAMONUMENTAL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001644

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

H. M. BORGES, SUCESSORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de Funcionamento de 2015

199.292,28

FEDER

25.409,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001645

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LARANJA & SILVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projecto consiste no apoio de 15% sobre os nossos gastos com os funcionários e
segurança social agua e luz ajudando a manter os postos

55.304,62

FEDER

7.051,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001646

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PROCARNE-PRODUTORES DE CARNE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

25.779,25

FEDER

3.286,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

36.779,76

FEDER

4.689,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente salários, encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos positivos
na sua sustentabilidade.
A Farramonumental candidata-se ao Sistema de Incentivo Funcionamento 2020, com o
objetivo de fazer face aos seus compromissos com os fornecedores (de forma
atempada) e manter os seus postos de trabalho.

M1420-11-6076-FEDER-001647

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NETCRIAÇÕES - PUBLICIDADE E INTERNET LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta sociedade cumpre com os requisitos legais para aceder ao presente sistema de
incentivos.Desde logo, tem capital próprio, ou seja, uma situação líquida positiva e tem
um quadro de pessoal estável, e que pretende manter para o futuro.O impacto do
incentivo na sustentatibilidade da empresa passa pelo facto da empresa dispor de um
conjunto de meios financeiros que pretende utilizar, para

M1420-11-6076-FEDER-001648

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TURISPARGO - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A manutenção dos postos de trabalho é o fator que norteia a candidatura ao SI
funcionamento, dotando a empresa de uma externalidade capaz de fazer face a
sobrecustos insulares transversais a todos os ramos de atividade

180.487,21

FEDER

23.012,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001649

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FREITAS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto torna-se essencial porque e uma forma de não subcarregar a empresa com
os grandes custos dos salários.

123.130,87

FEDER

15.699,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001650

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INSC-INFORMATICA,SERVIÇOS E CONSULTADORIA
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de
custos uma maior liquidez na empresa.

213.855,04

FEDER

27.266,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

613.543,65

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

128.806,57

FEDER

13.898,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

15.793,91

FEDER

4.027,46

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

47.102,20

FEDER

6.005,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001651

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRA INERTE - EXTRACÇÃO DE SAIBRO LDA

M1420-11-6076-FEDER-001652

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MOURA & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001653

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DERIVAFATOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação
económico-financeira Moura e Silva, Lda, por forma, a garantir a continuidade da
empresa e manutenção dos postos de trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar
parte dos custos fixos, fazendo com que estes não aumentem, tendo em atenção o
abrandamento económico que se verifica a nível global.
A DerivaFator Lda.candidata-se ao Sistema de Incentivo Funcionamento 2020, com o
objetivo de fazer face aos seus compromissos com os fornecedores (de forma
atempada) e manter os seus postos de trabalho.

M1420-11-6076-FEDER-001654

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RAMOS,MARQUES & VASCONCELOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projeto visa a manutenção de três postos de trabalho.O incentivo a
conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura
económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha
empregabilidade de pessoal qualificado e em permanente atualização que contribui
para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos
clientes.

M1420-11-6076-FEDER-001656

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRUTARIA CIDADE VELHA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se esbater os custos de insularidade, manutenção mínima
de posto de trabalho e dotar a empresa de disponibilidade para outros investimentos.

160.886,05

FEDER

20.512,97

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 88,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 1.389.371,19; Subsídio a atribuir de € 80.000,00; Critério A:
?IR= 0,02 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,24 que corresponde a 100 pontos.
Critério A = 0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 100; Critério C = 88. Mérito Total do
Projeto: MP=0,30x72,5+0,40x100+0,30x88 = 88,2 PONTOS.

1.389.371,19

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo ao funcionamento da empresa representa assim uma compensação aos
custos elevados que a empresa suporta com os custos salariais.Numa análise às contas
da empresa constata-se que a situação económico-financeira da empresa é equilibrada
apresentando um Capital Próprio Positivo, reunindo as condições de exigibilidade para a
presente candidatura.O impacto do incentivo na sustentabi

192.381,65

FEDER

24.528,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

....A atribuição do incentivo contribui não só para a estabilidade laboral, mas no plano
de negócios, o seu enquadramento em termos financeiros, reforça assim o equilíbrio
económico-financeira da empresa, condição para elaborar outros planos e dar passos
com o intuito de garantir e melhorar a sustentabilidade gestão e manutenção de
infraestruturas produtivas.

100.984,88

FEDER

12.875,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

36.759,22

FEDER

4.686,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001657

M1420-11-6076-FEDER-001658

M1420-11-6076-FEDER-001659

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

85%

JOSE AVELINO PINTO - CONSTRUÇÃO &
ENGENHARIA, S.A.

NUNES & VIEIRA LDA

J. S. VIEIRA & GOUVEIA LDA

M1420-11-6076-FEDER-001660

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ADRIANA CAMACHO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001661

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DIMA-DISTRIBUIÇÃO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira.

230.337,19

FEDER

29.367,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001662

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MATA & VASCONCELOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira.

135.552,84

FEDER

19.316,28

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Em resumo esta contribuição será um suporte importante na melhoria da sua
performance económica e financeira. Apoiando a manutenção dos postos de trabalho
tão importantes para a dinamização da empresa em particular e igualmente para a
região.

63.137,57

FEDER

8.050,04

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/13

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001663

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001664

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

L.D.L. - EXPLORAÇÃO DE BARES, SNACK-BARES E
ESPLANADAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015

323.318,90

FEDER

41.223,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/02/28

Portugal

37.719,51

FEDER

4.809,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001665

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL H.MARTINS ANJO-COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTARES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001666

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NIOBEL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa cumpre com as condiçoes de elegibilidade

411.797,70

FEDER

52.504,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001667

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GONÇALO INACIO MORNA FERREIRA & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais das
empresa

430.103,66

FEDER

54.838,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001668

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OPTICA DA SÉ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

334.569,58

FEDER

42.657,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal
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OUROLUX - COMÉRCIO DE METAIS E PEDRAS
PRECIOSAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa
O incentivo irá contribuir, não só para esbater as dificuldades estruturais enquanto
empresa localizada numa região ultra-periférica, como também, para uma melhoria nos
resultados operacionais da empresa, que como start-up, lida com a concorrência de
outras empresas já inseridas no mercado.

54.983,06

FEDER

7.010,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

129.801,57

FEDER

16.549,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001670

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RIMIMAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001672

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

34.996,48

FEDER

4.462,05

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001676

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LIVRE DIRECTO,ARTIGOS DE DESPORTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento da empresa.

89.311,71

FEDER

15.182,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

32.413,42

FEDER

4.132,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001678

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HELENA & ELÓI LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflacionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesas

M1420-11-6076-FEDER-001679

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PLAY ART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

55.336,50

FEDER

7.055,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

66.602,92

FEDER

8.491,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001680

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NÍVELDOLHAR - ÓPTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos,
relativos aos custos com pessoal (salários e contribuições para a SS), qualificação dos
seus recursos humanos (formação contínua especializada) e com rendas, eletricidade e
água. O impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa,
nomeadamente para assegurar o cumprimento dos suas obrigações.

M1420-11-6076-FEDER-001681

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários, encargos, rendas, electricidade e agua, com
reflexos positivos na sua sustentabilidade.

49.506,89

FEDER

6.312,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001682

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FLAVOUR DIMENSION - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

61.897,89

FEDER

7.891,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001684

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MOUNTAIN EXPEDITIONS - ANIMAÇÃO TURÍSTICA,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio para a compensação nos gastos com pessoal e encargos sociais.

47.320,12

FEDER

6.033,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001685

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DIVINEVIOLET - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Recorremos ao incentivo para ajudar com as dificuldades permanentes e estruturais da
empresa.

81.473,44

FEDER

10.387,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001690

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DECIFRATABELA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto vem acelerar a entrada numa área que nos apraz e que vai ser muito
importante no crescimento da empresa

15.108,02

FEDER

1.881,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001691

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANA DE ARFET - DECORAÇÃO E INTERIORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxílios às despesas de funcionamento de 2015

57.046,67

FEDER

7.273,45

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/20

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

59.790,15

FEDER

7.623,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

202.769,79

FEDER

25.853,15

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001692

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M.S.B. - ARQUITECTURA E PLANEAMENTO, LDA

M1420-11-6076-FEDER-001693

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTÓNIO FAUSTINO DE ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa opera num setor altamente concorrencial e procura promover a sua
capacidade competitiva através da aposta na qualidade do seu produto/serviço. Para
isso conta com colaboradores experientes e altamente qualificados, uma imagem de
prestigio junto do setor da construção civil e uma localização privilegiada no centro do
Funchal, fatores que este projeto visa preservar e potenciar.

M1420-11-6076-FEDER-001694

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARCO ATELIER DE CABELOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

COMPENSAR CUSTOS DA EMPRESA NO INTUITO DA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
POSTOS DE TRABALHO

119.326,84

FEDER

15.214,18

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001695

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IMADEX, IMPORTAÇÃO E COMERCIO DA MADEIRA
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

64.592,37

FEDER

8.235,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001696

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OBVINCENTIVO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este apoio permite a empresa melhorar as suas condições de negócio no que concerne à
estrutura interna, bem como o desenvolvimento do mesmo por ´forma a incrementar o
número de postos de trabalho

169.102,76

FEDER

21.560,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001697

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EXTRAPNEU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

27.668,36

FEDER

5.879,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

55.920,83

FEDER

7.129,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001698

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TURITRANS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-001699

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTONIO PEDRO & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS
FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS
PARA O MERCADO REGIONAL

94.171,69

FEDER

12.006,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

189.011,90

FEDER

57.656,11

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é propósito reforçar a nossa situação
económico-financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e
manutenção dos postos de trabalhos já criados. Este incentivo visa essencialmente
suportar parte dos custos fixos, estancando assim o seu crescimento, que será de
extrema importância tendo em conta o abrandamento que se verifica a nível global.

117.719,98

FEDER

15.009,30

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

142.170,38

FEDER

18.126,73

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001700

M1420-11-6076-FEDER-001701

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

ECOBASALTO LDA

PAULO CHAGAS, UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-001702

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EQUIPVENDING - EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001704

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CONCHA PRATEADA - LIMPEZAS E MANUTENÇÃO
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

81.126,21

FEDER

17.239,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001705

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CORREIA & PEDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, nomeadamente aos custos salariais, às rendas de
instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica, custos com o consumo de
água e respetivas taxas e aos custos com a elaboração da candidatura.

436.561,47

FEDER

55.661,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/05/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001706

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SME - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento.

21.648,61

FEDER

2.760,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001707

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA GLÓRIA SANTANA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente de salários e encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos
positivos na sua sustentabilidade.

23.448,11

FEDER

2.989,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa,
nomeadamente para assegurar o cumprimento dos suas obrigações legais e também
para a manutenção dos postos de trabalho. Isso contribuirá para que a empresa possa
reforçar a sua aposta naquilo que constitui a sua actividade, diversificar a sua oferta por
forma a se posicionar-se no mercado com uma postura mais competitiva.

76.684,99

FEDER

9.777,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Manutenção dos postos de trabalho

18.267,68

FEDER

3.881,88

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001708

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PINK REAL ESTATE - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA

M1420-11-6076-FEDER-001709

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RHEA DIVE COLLEGE - EDUCATION AND RESEARCH, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001710

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LEGALFISCO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

subsidio aos sobrecustos

28.423,00

FEDER

3.623,93

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

BARQUIPAN, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Face ao panorama atual, vivido em todos os mercados desta área, julgamos que a
aposta dos recursos humanos e a simplificação dos procedimentos internos, será a
arma fulcral para manter a sustentabilidade da organização e trabalhar em prol da sua
missão

217.465,20

FEDER

27.726,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/12/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001711

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

330

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

89.880,80

FEDER

11.459,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

1.855.536,95

FEDER

68.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/08/01

2015/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-001712

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JARDIM & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001714

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J. CARDOSO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa encontra-se na fase de execução do projeto de investimento e
prevê-se que os objetivos esperados sejam uma realidade a curto prazo. Assim este
apoio terá um papel importante na consolidação financeira da empresa.

139.872,26

FEDER

17.833,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001716

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESTEVÃO & MARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001717

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SNACK-BAR VILA FORMOSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

atenuar as dificuldades sentidas pela empresa motivada pelos sobrecustos

38.511,04

FEDER

4.910,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001718

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

49.785,43

FEDER

6.347,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

241.023,42

FEDER

30.730,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001719

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMACIA CAMÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-001720

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BRUNO AFONSO & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 e 2016

143.943,87

FEDER

18.352,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/02/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001721

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

R.J.P. - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica

197.522,56

FEDER

25.184,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001722

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ABREU & SOUSA - COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Reforço na competividade

135.726,15

FEDER

17.305,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001723

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUQMIA - CLÍNICA VETERINÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Criar condições para investir em instrumentos de optimização tecnologica

50.442,18

FEDER

6.431,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pala UE
e pelo Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente
condicionam o tecido empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a
fomentar o nível de emprego.

87.901,35

FEDER

11.207,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Receber um incentivo pelos custos realizados e manter os postos de trabalho

46.671,54

FEDER

5.950,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa

53.165,82

FEDER

6.778,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001725

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTONIO PEREIRA & FILHOS, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001726

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DINAMESTRIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001727

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J. FERNANDO AMORIM - PORTAS, AUTOMATISMOS Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
E SEGURANÇA LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa com este projeto pretende compensar os custos adicionais da empresa
inerente à condição de Região Ultraperiférica, apostando na qualificação dos recursos
humanos para prestar um serviço cada vez melhor. A empresa deste modo, pretende
alcançar padrões de alta rentabilidade e qualidade.

69.691,33

FEDER

10.662,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001728

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LIGUE-SE ENTERMADEIRA.COM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001729

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GLOBALFISCO MANAGEMENT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a
Segurança SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

74.491,87

FEDER

9.497,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Com a concretização deste projeto, a Faria & Fernandes, Lda verá melhoradas as suas
condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

39.796,27

FEDER

5.074,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001730

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARIA E FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001731

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GRANT THORNTON & ASSOCIADOS - SROC,
LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio as despesas de funcionamento de 2015

119.455,87

FEDER

15.230,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/12/01

2017/02/28

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais
suportados e inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica,
tem tido reflexos desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se
assegurar os limiares de viabilidade económica da empresa, com implicações positivas
sobre a manutenção do emprego.

786.916,47

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

135.350,24

FEDER

17.257,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001732

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRUTAS DOURADAS LDA

M1420-11-6076-FEDER-001733

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FLV - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTA,
LEGUMES E VERDURAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 76,40, conforme o resumo e elementos
seguintes:Despesas elegíveis de € 135 350,24. Subsídio de € 20 302,54.Critério A: ?IR=
0,07 que corresponde a 100 pontos e ?IF= 1,57 que também corresponde a 100
pontos.A = 0,55x100+0,45x100=100; B = 50; C = 88; Mérito total do projeto:
MP=0,30x100+0,40x50+0,30x88= 76,40 pontos

M1420-11-6076-FEDER-001734

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PROBALANÇO - CONTABILIDADE, FISCALIDADE E
GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas com custos com o pessoal e elaboração de projeto

40.686,89

FEDER

5.187,58

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001735

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ARCADADENTAL - CLÍNICA DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica

55.077,24

FEDER

7.022,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001736

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CALDEIRA & BRANCO - CONSULTORES DE GESTÃO
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Formação aquisição de equipamentos

108.203,62

FEDER

13.795,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Face aos dados históricos da empresa e do setor onde se insere, aliada à esperança de
crescimento da economia nacional e regional, o crescimento sustentado verificado teve
origem no aumento do capital próprio, sendo que este teve origem nos resultados
retidos, demonstrando assim o impacto positivo do projeto nos indicadores. O projeto
irá de forma direta incrementar os meios libertos, uma vez q

141.799,13

FEDER

18.079,39

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/10/31

Portugal

38.541,40

FEDER

4.914,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

116.342,13

FEDER

14.833,62

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/12/01

2017/12/31

Portugal

69.905,48

FEDER

8.912,95

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

98.319,71

FEDER

12.535,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001738

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SPORTLOOK - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
DESPORTO, UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-001739

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PRÁTICAS INOVADORAS-LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa
nomeadamente custos salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a
Segurança Social,custos com consumo de água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo
período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro de 2015 para salários brutos, com o
compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

M1420-11-6076-FEDER-001740

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CONSTRUPAV - COMÉRCIO E ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

criar investimento
Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra
que se assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os
principais gastos operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo
na manutenção da atividade da sociedade
O Mérito Total do Projeto é de 73,1 pontos, conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 98.319,71; Subsídio a atribuir de € 14.747,96; Critério A: ?IR=
0,05 que corresponde a 80 pontos e ?IF= 0,90 que corresponde a 100 pontos.A =
0,55x80+0,45x100=89; B = 100; C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x89+0,40x100+0,30x88= 93,1 pontos

M1420-11-6076-FEDER-001741

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DENS IN DENTE - SOCIEDADE MEDICINA DENTÁRIA, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001744

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CONVITEPADRÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001745

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MAIS IMPACTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa com esta candidatura pretende a manutenção dos postos de trabalho e
continuar a contribuir para a economia regional.

18.631,54

FEDER

2.375,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

DYKTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a DYCTO, Lda verá melhoradas as suas condições
de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de
manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas
as condições e requisitos de acesso a este Programa.

33.079,14

FEDER

4.217,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

242.903,13

FEDER

30.970,15

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001746

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-001747

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VETMEDIS - SOCIEDADE VETERINARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001748

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LAZERMAR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
madeira.

52.920,00

FEDER

11.245,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001749

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA E ORTODONTIA
DO BOM JESUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

aquisição de equipamentos

102.923,88

FEDER

13.122,79

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

331

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-001751

M1420-11-6076-FEDER-001752

M1420-11-6076-FEDER-001753

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Face aos dados históricos da empresa e do setor onde se insere, aliada à esperança de
crescimento da economia nacional e regional, o crescimento sustentado verificado teve
origem no aumento do capital próprio, sendo que este teve origem nos resultados
retidos, demonstrando assim o impacto positivo do projeto nos indicadores. O projeto
irá de forma direta incrementar os meios libertos, uma vez que

21.488,31

FEDER

2.739,76

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

FELICIDADE AOS MOLHOS - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

É nossa convicção de que em 2016, estaremos preparados para lidar com a conjuntura
presente e futura, pois criámos algumas das condições necessárias e tomaremos as
acções para minimizar os efeitos menos positivos e maximizar o potencial existente
para criação de valor para a empresa.No contexto atual, sendo expetável que o ritmo
de crescimento do mercado regional seja mais lento do que o naci

94.093,90

FEDER

11.996,98

AKIKALHETA - PIZARIA E CAFÉ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a AKIKALHETA PIARIA E CAFÉ, Lda verá melhoradas
as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as
condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é
detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

63.493,93

FEDER

175.825,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ILHAREP - PRODUTOS ALIMENTARES E LIMPEZA
INDUSTRIAL LDA

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

8.095,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

FEDER

22.417,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-001754

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ALEXGO TRAVEL - VIAGENS TURISMO, UNIPESSOAL
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders

M1420-11-6076-FEDER-001755

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DAVID FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

218.967,95

FEDER

27.918,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

731.214,85

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001757

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ESPAÇOPHARM, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto é a continuação de outros que a empresa já concorreu no âmbito do
anterior quadro comunitário. Significa que a empresa está atenta a todas as
ferramentas financeiras onde pode recorrer, sendo o principal benefício deste projeto
um maior equilíbrio financeiro, em função dos investimentos que continua a efetuar até
à data.O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes

M1420-11-6076-FEDER-001758

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRA GOLDEN AGE RESIDENCE - EXPLORAÇÃO
TURÍSTICA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

930.245,00

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001759

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OBLÍQUAVANTAGEM - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este apoio permite a empresa melhorar as suas condições de negócio no que concerne à
estrutura interna, bem como o desenvolvimento do mesmo por ´forma a incrementar o
número de postos de trabalho

137.641,05

FEDER

17.549,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

854.044,28

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

47.231,99

FEDER

6.022,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001760

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ROCA, MADEIRA E MAR - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LDA

M1420-11-6076-FEDER-001761

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA SANTO AMARO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 73,1 pontos, conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 47.231,99; Subsídio a atribuir de € 7.084,80; Critério A: ?IR=
0,03 que corresponde a 80 pontos e ?IF= 0,16 que corresponde a 100 pontos.A =
0,55x80+0,45x100=89; B = 50; C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x89+0,40x50+0,30x88= 73,1 pontos

M1420-11-6076-FEDER-001762

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SERAD LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Estas candidaturas têm como objetivo auxiliar as empresas com ajudas financeiras
líquidas, apoiando o fundo de maneio.

428.718,84

FEDER

54.661,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/12/14

2018/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001763

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARPIMETRO - CARPINTARIA E SERRAGEM,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Estas candidaturas têm como objetivo auxiliar as empresas com ajudas financeiras
líquidas, apoiando o fundo de maneio.

36.666,25

FEDER

7.479,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

35.446,03

FEDER

4.519,37

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

56.014,37

FEDER

7.141,84

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

63.934,02

FEDER

8.151,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

A LUGUIS, Lda.,tem tomado diversas medidas de gestão de forma a conseguir
ultrapassar as dificuldades da situação económica financeira actual.Ao longo dos anos,
tem apostado na qualidade e na excelência do serviço prestado investindo sempre no
know-how dos seus colaboradores e, não menos importante, na aquisição de
equipamentos modernos apostando assim em factores dinâmicos de competitividade.

620.308,17

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

A empresa está em franco crescimento e pretende se lançar no mercado numa área
mais especifica

22.740,27

FEDER

2.899,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

169.360,29

FEDER

21.593,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

86.197,86

FEDER

10.990,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

298.706,83

FEDER

38.085,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001764

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ELDA GOMES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001765

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AGUIAR & WILSON LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001766

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LINO & OLIVEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001767

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LUGUIS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001768

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

4FS - ALARMES E VIDEOVIGILÂNCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001769

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOMUROS-OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001770

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EUROPA - EXPLORAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior
competitividade económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no
IDERAM. SI-Funcionamento tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos
handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas
correntes das micro e pequenas empresas.
O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente de salários e encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos
positivos na sua sustentabilidade.
Este incentivo irá permitir à empresa continuar com uma política de qualidade, quer
através da formação de pessoal, quer através da aquisição e adaptação do imobilizado
existente para redução do consumo de energia, entre outros.

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa
nomeadamente, despesas de salários, encargos, electricidade, com reflexos positivos na
sua sustentabilidade.
O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior
competitividade económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no
IDERAM. SI-Funcionamento tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos
handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas
correntes das micro e pequenas empresas.

M1420-11-6076-FEDER-001771

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RIBEIRA VERDE - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001772

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PADARIA E PASTELARIA JARDIM DE GAULA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

116.251,21

FEDER

14.822,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

515.991,80

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001773

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TRAVEL ONE MADEIRA - AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflacionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesas

M1420-11-6076-FEDER-001774

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RAMREST UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica

178.653,80

FEDER

22.778,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

A carxop tem vindo a se dedicar na captação de mais clientes e na sua quota de
mercado, aumentando exponencialmente a sua visibilidade e os seus serviços
complementando a sua oferta. Para tal, candidata-se a um apoio nao reembolsável de
forma a obter alguma compensação de os custos operacionais mais significativos.

155.400,77

FEDER

19.813,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001775

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARXOP - BARCELOS & FLORENÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001776

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOM E IMAGEM DA CALHETA - ASSISTÊNCIA E
REPARAÇÃO ELECTRÓNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

56.024,55

FEDER

7.143,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001777

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SINTA MAGIA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da
Madeira.

125.807,54

FEDER

26.734,11

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

214.602,36

FEDER

27.361,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

76.374,19

FEDER

9.737,71

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

138.954,69

FEDER

17.716,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

56.459,06

FEDER

7.198,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001778

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SABOR & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projeto diz respeito às despesas de funcionamento: Custos Salariais dos
Órgãos-Sociais e Pessoal, Contribuições para a Segurança Social dos Órgãos-Sociais e
Pessoal, Rendas e Custos com Energia Elétrica.Apoio às despesas correntes desta
empresa sediada numa Região Ultraperiférica, com vista à manutenção de Postos de
Trabalho.

M1420-11-6076-FEDER-001779

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CLINICA DENTARIA DE SÃO PEDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015

M1420-11-6076-FEDER-001780

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PANIGRAÇA - PANIFICADORA DA GRAÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001781

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MUDA D`IMAGEM UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro
compensando os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica.
O presente projeto diz respeito às despesas de funcionamento: Custos Salariais dos
Órgãos-Sociais e Pessoal e Contribuições para a Segurança Social dos Órgãos-Sociais e
Pessoal.Apoio às despesas correntes desta empresa sediada numa Região
Ultraperiférica, com vista à manutenção de Postos de Trabalho.
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M1420-11-6076-FEDER-001785

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NOBREGA & SILVA,S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001786

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REGULAMÉTRICA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

COM ESTE APOIO A EMPRESA PRETENDE MANTER OS SEUS POSTOS DE TRABALHO,
COM TODOS OS CUSTOS A ELES INERENTES REGULARIZADOS.

81.855,11

FEDER

10.436,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001787

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DUNASPAR - MINIMERCADO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio para a compensação nos gastos com pessoal e encargos sociais, gastos com
rendas de instalações, gastos com água e energia elétrica.

64.923,09

FEDER

8.277,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

COMO SE VERIFICA PELA ANALISE DAS PROJECÇÕES FINANCEIRAS, O INCENTIVO A ESTA
CANDIDATURA PERMITIRÁ O FINANCIAMENTO DAS MEDIDAS CONDUCENTES À
IMPLEMENTAÇÃO DAS DIVERSAS ACÇÕES DE MARKETING QUE PERMITIRÃO
MELHORAR A OCUPAÇÃO DO PALHEIRO VILLAGE, BEM COMO DAS ACÇÕES DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUA, TENDO COMO OBJECTIVO A PERMANENTE
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

604.299,70

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/20

Portugal

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pala UE
e pelo Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente
condicionam o tecido empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a
fomentar o nível de emprego.

282.626,26

FEDER

30.593,83

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflacionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesas

260.601,17

FEDER

33.226,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

42.297,41

FEDER

5.392,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001788

M1420-11-6076-FEDER-001789

M1420-11-6076-FEDER-001790

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SERVISIB - SERVIÇOS, GESTÃO E PROJECTOS
IMOBILIÁRIOS LDA

85%

ARIMADEIRA-EXTRACÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
AREIAS DA MADEIRA, LDA.
permanentes e estruturais das empresas da região

85%

SOMATERIAL, S.A.

462.545,30

FEDER

58.974,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001791

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M & R, MONTAGENS E REPARAÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o
que permite a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 8 postos de
trabalho dentro do tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a
sua competitividade e capacidade de investimento em áreas funcionais e
organizacionais, proporcionando á empresa a capacidade de gerar mais riqueza.

M1420-11-6076-FEDER-001792

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AGUIAR & PEREZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro
compensando os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica.

65.859,87

FEDER

8.397,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa Real Canoa, Lda, foi criada em Outubro de 2006 e dedica-se à área da
Restauração. Está instalada numa zona muito turística na Ponta da Cruz, em São
Martinho, próxima a várias unidades hoteleiras. Trata-se de uma empresa de cariz
familiar, que se tem mantido e desenvolvido, apesar do contexto económico dos
últimos anos. A Real Canoa aposta num serviço de competência e qualidade, que asse

134.725,99

FEDER

17.177,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/03/31

Portugal

54.940,70

FEDER

7.004,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001793

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REAL CANOA - RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, LDA

M1420-11-6076-FEDER-001794

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BC CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa Bruno Baptista Câmara - Construções, Unipessoal, Lda., actua na área da
Construção Civil e dedica-se à construção e manutenção de edifícios habitacionais e não
habitacionais. Nos primeiros anos de actividade, dedicou-se, essencialmente, à
construção de edifícios habitacionais, e posteriormente, com a alteração do contexto
económico, e decorrente da necessária adaptação ao novo tipo de m

M1420-11-6076-FEDER-001795

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PNEUSECOTYRE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Estas candidaturas têm como objetivo auxiliar as empresas com ajudas financeiras
líquidas, apoiando o fundo de maneio.

21.110,45

FEDER

2.691,58

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior
competitividade económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no
IDERAM. SI-Funcionamento tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos
handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas
correntes das micro e pequenas empresas.

13.037,63

FEDER

1.662,29

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/12/15

2017/12/31

Portugal

135.024,32

FEDER

17.215,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

957.754,72

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

89.789,55

FEDER

11.448,17

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

38.214,97

FEDER

4.872,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001796

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TEXVEL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA

M1420-11-6076-FEDER-001797

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BULCÃO & AMORIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Ações do Projeto a) Formação de recursos em técnicas de venda e de imagemb)
Manutenção do sistema de informação e comunicação através de sistema eletrónico de
transmissão de dados e ligação entre lojas/actualizações anuaisc) Contratação de
serviços de consultoria de gestão d) Sustentabilidade, gestão e manutenção de
infraestruturas produtivas.

M1420-11-6076-FEDER-001798

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GREGÓRIO TELO DE MENEZES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da Região Autónoma da
Madeira

M1420-11-6076-FEDER-001799

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

C.M.A. - CLÍNICA MÉDICA DA AJUDA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001800

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NUNES RESORT'S - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001801

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CENTRALSTORE - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas de custos com o pessoal, rendas e elaboração de
projeto

115.146,14

FEDER

14.681,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

86.717,23

FEDER

11.056,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura da empresa ao nível das
despesas de salários e encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos positivos na
sua sustentabilidade.
O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos
operacionais incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da
RAM, uma vez que se espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade
de um conjunto de decisões, quer ao nível da gestão do capital humano da empresa,
quer dos seus recursos técnicos e tecnológicos.

M1420-11-6076-FEDER-001802

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CORALINA - VIAGENS E TURISMO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-001803

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DÁRIO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

contribuir para o investimento

31.328,45

FEDER

3.994,38

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001804

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MFF - ECOTURISMO, BIOLOGIA E CONSERVAÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

13.111,20

FEDER

2.089,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

1.600.096,45

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/12/01

2016/12/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001805

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INDUTORA ENERGIA, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001807

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TOMIAUTO, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar
condições quer a nível ambiental quer a nível social, de uma referencia do mercado.

147.762,36

FEDER

18.839,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001809

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JARDIM DOS BARREIROS - COMÉRCIO DE FLORES
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar
condições quer a nível ambiental quer a nível social, e ser uma referencia do mercado.

123.152,15

FEDER

15.701,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/08/01

2016/02/03

Portugal

85%

SWEETS AND SUGAR - PRODUÇÃO,
Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR E SEUS DERIVADOS
permanentes e estruturais das empresas da região
S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflacionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesas

74.077,20

FEDER

50.372,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

110.267,01

FEDER

14.059,04

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

163.578,42

FEDER

20.856,25

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

63.571,37

FEDER

8.105,35

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

60.371,80

FEDER

7.697,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/12/15

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001810

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

M1420-11-6076-FEDER-001812

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ROSA,DRUMOND & JOAQUIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-001813

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

COPO - DISTRIBUIÇÃO VINHOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a
Segurança SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

M1420-11-6076-FEDER-001815

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RUI FILIPE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001816

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EDUARDO G. LUÍS & FILHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001817

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LOURENÇO BASÍLIO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

106.859,28

FEDER

13.624,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001818

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARTINHO ANACLETO CORREIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

.

119.499,79

FEDER

15.236,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

A sociedade Rui Filipe Unipessoal Lda. candidata-se ao Sistema de Incentivo
Funcionamento 2020, com o objetivo de fazer face aos seus compromissos com os
fornecedores (de forma atempada) e manter os seus postos de trabalho.
O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior
competitividade económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no
IDERAM. SI-Funcionamento tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos
handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas
correntes das micro e pequenas empresas.

333
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03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/12/15

2017/12/31

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

GESBRAVA - GABINETE GESTÃO E CONTABILIDADE
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto ira permitir a manutenção de 4 postos de trabalho e aumentar a
competitividade da empresa.

74.359,20

FEDER

9.480,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

72.978,81

FEDER

9.304,80

Resumo | Summary

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-001820

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

A.ROSA & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior
competitividade económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no
IDERAM. SI-Funcionamento tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos
handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas
correntes das micro e pequenas empresas.

M1420-11-6076-FEDER-001821

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IRMÃOS QUINTAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto vem dar uma ajuda preciosa visto os custos salariais estarem cada vez mais
altos.

48.152,65

FEDER

5.510,45

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001822

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TIMENTAVES PORTUGAL, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Financiamentos dos projectos que visam esbater as dificuldades permanentes e
estruturais das empresas da região

177.417,18

FEDER

22.620,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001824

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DESKPROVIDER, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

investir em equipamentos

81.561,43

FEDER

10.399,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001825

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AEXPLICA - CENTRO DE APRENDIZAGEM
COMPLEMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira.

38.405,04

FEDER

6.528,86

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001828

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO SABINO DIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a
Segurança SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

239.153,60

FEDER

30.492,08

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001829

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DANIEL FREITAS ALVES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Projeto que contempla o recebimento do incentivo ao funcionamento

339.076,76

FEDER

43.232,28

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra
que se assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os
principais gastos operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo
na manutenção da atividade da sociedade

214.157,16

FEDER

27.305,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

217.321,51

FEDER

27.708,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

359.954,23

FEDER

45.894,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001830

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
SOCIEDADE DOS ENGENHOS DA CALHETA LIMITADA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001831

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADAGRO-TECNICAS AGRICOLAS E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-001833

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ARGO MADEIRA - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior
competitividade económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no
IDERAM. SI-Funcionamento tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos
handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas
correntes das micro e pequenas empresas.

M1420-11-6076-FEDER-001835

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRA GLOBAL - HOTELARIA E RESTAURAÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

440.132,58

FEDER

56.116,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/10

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projeto visa a manutenção de dois postos de trabalho.O incentivo a
conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura
económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha
empregabilidade de pessoal qualificado e em permanente atualização que contribui
para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos
clientes.

13.512,72

FEDER

1.722,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

20.910,73

FEDER

2.666,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001836

M1420-11-6076-FEDER-001837

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RADIO CLUBE (MADEIRA) LDA

85%

POTENCIÓDROMO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este apoio terá um impacto direto na redução de cerca de 4% na estrutura de custos do
Hotel apartamento Florasol, permitindo assim libertar meios para reposicionar o
produto e inovar nos serviços, de forma a se adequar e capitalizar a forte procura que o
setor e o destino estão a ter neste momento, após uma longa crise.

451.231,29

FEDER

57.531,99

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Estas candidaturas têm como objetivo auxiliar as empresas com ajudas financeiras
líquidas, apoiando o fundo de maneio.

19.434,48

FEDER

2.477,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/30

Portugal

574.282,04

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/03

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001839

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FLORASOL - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS S.A.

M1420-11-6076-FEDER-001840

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CNM - CENTRO DE NEGÓCIOS DA MADEIRA,
UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-001842

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DORILIMPA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE LIMPEZA, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
UNIPESSOAL LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

Como já foi anteriormente dito, este apoio destina-se sobretudo a um ganho de
competitividade via redução dos custos operacionais da empresa, de forma a esta
conseguir ter suficiente robustez de tesouraria necessária para se preparar para o
futuro, garantindo a sua sustentabilidade no médio/longo prazo.A deslocalização do
atual espaço onde opera atualmente a lavandaria é indispensável para gara

M1420-11-6076-FEDER-001843

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SIVIFEGO - SOCIEDADE DE ACTIVIDADES
IMOBILIÁRIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa

261.200,66

FEDER

33.303,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

38.290,76

FEDER

4.882,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001845

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EMA FREITAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

M1420-11-6076-FEDER-001847

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CAMACHOS & CORREIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

COMPENSAR CUSTOS DA EMPRESA NO INTUITO DA MANUTENÇAO E CRIAÇÃO DE
POSTOS DE TRABALHO

65.007,07

FEDER

8.288,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/23

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001848

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ENTREGAFARM - LOGÍSTICA FARMACÊUTICA , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

149.765,66

FEDER

19.095,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001849

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RAÚL PESTANA - CONFECÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a
Segurança SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

74.093,88

FEDER

9.446,97

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

208.438,60

FEDER

26.575,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001851

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

WORLD TRAVEL - AGÊNCIA DE VIAGENS DA
MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto
empresa localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e
forte dependência face ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento
económico e social. Pretende-se o apoio às principais rúbricas de exploração,
nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade e água.

M1420-11-6076-FEDER-001852

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REABILITESSE - ESPAÇO DE FISIOTERAPIA E SAÚDE,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na
sustentabilidade da empresa.

153.312,29

FEDER

19.547,31

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

ZÉLIA SUSANA BRITO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação
económico-financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção
dos postos de trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente custear parte dos
custos fixos, tendo em conta o abrandamento económico verificado.

47.281,15

FEDER

6.028,34

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

PAPA MANUEL - PIZZARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto
regional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da
redução dos custos operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar
determinados investimentos essenciais à sua atividade.

200.506,72

FEDER

25.564,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

110.430,39

FEDER

14.079,88

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

28.601,90

FEDER

3.646,75

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

205.272,14

FEDER

26.172,20

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

129.436,97

FEDER

16.503,22

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

81.127,62

FEDER

10.343,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

61.806,44

FEDER

7.880,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001855

M1420-11-6076-FEDER-001856

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

M1420-11-6076-FEDER-001857

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SILÊNCIO DA MENTE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-001858

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Manutenção dos postos de Trabalho.

M1420-11-6076-FEDER-001859

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MANUEL CAPELINHA - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001861

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FILIPE CAPELINHA - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001865

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PRÁTICOS SABORES - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001866

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NÉLIO ABREU - JOIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto
regional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da
redução dos custos operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar
determinados investimentos essenciais à sua actividade.
Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto
regional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da
redução dos custos operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar
determinados investimentos essenciais à sua actividade.
: O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.
O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

334

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-001867

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CAMPOS & DIAS LDA

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

54.718,44

FEDER

6.976,60

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

37.207,82

FEDER

4.743,99

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2015/01/01

2017/12/01

Portugal

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-001868

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PLATAFORMA DA VIDA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior
competitividade económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no
IDERAM. SI-Funcionamento tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos
handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas
correntes das micro e pequenas empresas.

M1420-11-6076-FEDER-001870

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GIATO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento

80.126,74

FEDER

10.216,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

38.614,90

FEDER

4.923,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

89.305,26

FEDER

11.386,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001871

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRAACTIVE HOLIDAYS, LDA

M1420-11-6076-FEDER-001872

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SARA FREITAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos
humanos através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo
organizacional, reforço das boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir
vantagens competitivas na qualidade dos serviços prestados potenciadores da
capacidade competitiva da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001873

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MOORE STEPHENS & ASSOCIADOS, SROC S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Manter os postos e sustentar

226.021,05

FEDER

28.817,69

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001874

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

HORIZONTE DO ATLÂNTICO - ANIMAÇÃO TURÍSTICA Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
UNIPESSOAL, LIMITADA
permanentes e estruturais das empresas da região

A Horizonte do Atlântico Animação Turística Unipessoal Lda é uma empresa familiar
que opera há quase 20 anos na organização de birdwatching tours, whale & dolphin
watching tours, com uma equipa altamente especializada na área da biologia marinha.

32.417,57

FEDER

4.133,24

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001875

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EMPRESA FARMACEUTICA DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto tem o objectivo de promover a competitividade da empresa.

59.982,18

FEDER

7.647,73

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001876

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DÉLIA & NÓBREGA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

.

96.761,82

FEDER

12.337,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001878

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

POOLGEST - CONSULTORIA EM PISCINAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a
Segurança SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

61.143,33

FEDER

7.795,78

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

184.100,39

FEDER

23.472,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001879

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARIA DA GRAÇA SILVA DANTAS FREITAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto é a continuação de outros que a empresa já concorreu no âmbito do
anterior quadro comunitário. Significa que a empresa está atenta a todas as
ferramentas financeiras onde pode recorrer, sendo o principal benefício deste projeto
um maior equilíbrio financeiro, em função dos investimentos que continua a efetuar até
à data.O projecto vai permitir suportar parte das despesas correntes

M1420-11-6076-FEDER-001880

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTURIO CORPORATION - CONSULTADORIA
INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

374.250,04

FEDER

55.669,70

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001881

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SUCESSAPOGEU - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Com o vosso apoio pretendemos manter os 6 postos de trabalho e continuar a cumprir
com as nossas obrigações

62.964,52

FEDER

8.027,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001882

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PANOESTE-PANIFICADORA OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente salários e encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos positivos
na sua sustentabilidade.

123.036,02

FEDER

15.687,09

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001883

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MSCV - MARKETING, SERVIÇOS, CONSULTORIA E
VENDING, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Consolidação da empresa

30.525,08

FEDER

3.891,95

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001884

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SMART CHOICE MADEIRA - AUDIOVISUAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade

312.160,80

FEDER

39.800,50

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001885

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GOUVEIA,FIGUEIRA & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

atenuar as dificuldades sentidas pela empresa motivada pelos sobrecustos

303.902,77

FEDER

38.747,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001886

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CIDADE DA FAMA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro
compensando os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica.

554.864,49

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001888

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA ZARCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

361.371,86

FEDER

46.074,91

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001889

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PEROLAS DO ATLANTICO - OURIVESARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

através do investimento em equipamentos informáticos e comunicação

36.261,67

FEDER

4.623,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001890

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FARMÁCIA MONUMENTAL, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

235.124,76

FEDER

29.978,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001891

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADEIRAVIAGENS-AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

115.734,17

FEDER

14.756,11

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001892

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

158.290,32

FEDER

20.182,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/11/30

Portugal

373.845,45

FEDER

42.500,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001893

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IMEFAR - IMPORTAÇÃO GERAL E ESPECIALIDADES
FARMACÊUTICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos,
relativos aos custos com pessoal (salários e contribuições para a SS), qualificação dos
seus recursos humanos (formação contínua especializada) e com rendas, eletricidade e
água. O impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa,
nomeadamente para assegurar o cumprimento dos suas obrigações.

M1420-11-6076-FEDER-001894

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NAUTISANTOS - ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

atenuar as dificuldades sentidas pela empresa motivada pelos sobrecustos

200.358,60

FEDER

27.248,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001895

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

R. PEREIRA - ESTUDOS E PROJECTOS DE
ENGENHARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

investimento em meios electrónicos e de comunicação

150.415,87

FEDER

19.178,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001896

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

METAL-PARK LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

246.669,88

FEDER

31.450,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas
despesas de funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro
da empresa através do seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera
receber o referido apoio, e que por consequência contribuirá para o reforço dos Capitais
Próprios da empresa.

121.924,40

FEDER

15.545,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

51.597,33

FEDER

6.578,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001897

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PITADA CERTA - EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES,
UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-001899

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GARDENGLASS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este incentivo é constituido por custos de funcionamento já incorridos e pagos e que
visam garantir a continuação da qualidade do serviço, a manutenção dos postos de
trabalho e outros aspectos que tornam-se relevantes para o bom funcionamento da
mesma, como o cumprimento de obrigações. Permite ainda reduzir algumas diferenças
de competitividade, devido ao facto da condição de região ultraperiféri

M1420-11-6076-FEDER-001900

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REBELOS & CAMACHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

investimento

216.960,61

FEDER

27.662,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pala UE
e pelo Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente
condicionam o tecido empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a
fomentar o nível de emprego.

128.986,61

FEDER

16.445,79

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

269.450,65

FEDER

34.354,96

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

74.234,67

FEDER

9.464,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001906

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CMJP - AUDITORIA E CONSULTORIA LDA

M1420-11-6076-FEDER-001907

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PATEODENTE-INVESTIMENTOS E SERVIÇOS NA ÁREA Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
DA MEDICINA DENTÁRIA, LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001909

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IRMÃOS GOIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo aumentar o quadro de pessoal da empresa.
Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e
oportuno.Que dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta
empresa apresenta ao mercado regional e à importância da manutenção dos postos de
trabalho que quer manter ou até, fazer crescer.

30.004,98

FEDER

3.825,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

O pedido apresentado vai de encontro ao apoio concedido e aprovado pelo Programa SI
Funcionamento

68.573,67

FEDER

8.743,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/02/15

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001910

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MENDES LONDRAL & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
ADVOGADOS, RL
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001911

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RIBEIRO FRIO - EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES E
ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

335

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

649.702,24

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

M1420-11-6076-FEDER-001914

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TURISCANIÇO-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-001919

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PAULO SOUSA DIAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

33.127,84

FEDER

4.223,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

56.165,69

FEDER

7.161,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001920

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CENTRO RADIOLOGICO DO FUNCHAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo manter quadro de pessoal da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001921

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CAPRICHOSA AVENTURA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade

41.240,64

FEDER

5.258,19

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001923

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

REPORTRUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira.

35.622,05

FEDER

9.083,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

MAGISTUR, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pala UE
e pelo Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente
condicionam o tecido empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a
fomentar o nível de emprego.

44.922,71

FEDER

5.727,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

122.443,75

FEDER

15.611,58

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/06

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001924

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

M1420-11-6076-FEDER-001926

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MERCEDES PONTES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo manter o quadro de pessoal da empresa.

M1420-11-6076-FEDER-001928

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ENDODENTE-CLÍNICA DENTÁRIA E COMÉRCIO DE
IMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

47.173,25

FEDER

6.014,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pela UE
e pelo Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente
condicionam o tecido empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a
fomentar o nível de emprego.

7.725,51

FEDER

985,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/08/01

2016/12/16

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade

34.310,49

FEDER

4.374,58

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

MÁRIO AGUIAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto
regional e nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por
via da redução dos gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos
salariais, incluindo salários brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e
permitindo manter o quadro de pessoal da empresa.

82.406,02

FEDER

10.506,77

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

GARCIA & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na
melhoria dos seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia
de prosseguir com o seu actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu
funcionamento e, acima de tudo, poder garantir os seus actuais postos de trabalho

51.981,49

FEDER

6.627,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

144.997,75

FEDER

18.487,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

189.487,01

FEDER

24.159,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001929

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
JCRP - PROMOÇÃO E MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001930

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MOON - TECIDOS E PAPEIS DE PAREDE, LDA

M1420-11-6076-FEDER-001931

M1420-11-6076-FEDER-001932

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto
regional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da
redução dos custos operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar
determinados investimentos essenciais à sua actividade.
Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto
regional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da
redução dos custos operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar
determinados investimentos essenciais à sua actividade.

M1420-11-6076-FEDER-001933

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARTINS & CAPELINHA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001934

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SNACK BAR A CARBONARA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001935

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ECGPLAN-ENGENHARIA,GESTÃO E PLANEAMENTO
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a
Segurança SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

292.063,23

FEDER

37.238,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001936

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EFICAZ AJUSTE - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a
Segurança SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

95.069,88

FEDER

12.121,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001937

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ALLPRIME - CONSULTORIA, GESTÃO E PROJETO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O pedido apresentado vai de encontro ao apoio concedido e aprovado pelo
Programa SI Funcionamento

65.202,44

FEDER

8.313,31

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/02/16

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001938

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MADMED - SERVIÇOS MÉDICOS E DENTÁRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a
Segurança SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

78.996,25

FEDER

10.072,02

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001939

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOÃO DINIS & IRMÃOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro
compensando os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica.

115.438,61

FEDER

14.718,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001941

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GOUVEIA & MORAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a
Segurança SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

96.407,07

FEDER

12.291,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

162.165,95

FEDER

20.676,16

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001942

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TAVARES,COSTA & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 88,4 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 162.165,95; Subsídio a atribuir de € 24.324,89; Critério A: ?IR=
0,30 que corresponde a 100 pontos e ?IF= 0,66 que corresponde a 100 pontos. Critério
A = 0,55x100+0,45x100=100; Critério B = 80; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto:
MP=0,30x100+0,40x80+0,30x88= 88,4 PONTOS.

M1420-11-6076-FEDER-001944

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LOBOSONDA - ACTIVIDADES TURISTICORECREATIVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a
Segurança SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

77.593,83

FEDER

9.893,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001945

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro
compensando os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica.

95.732,42

FEDER

7.844,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

Com a concretização deste projeto, a Notável Prestígio - Unipessoal, Lda verá
melhoradas as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim
reforçadas as condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A
empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

27.057,27

FEDER

3.449,80

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001946

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NOTÁVEL PRESTÍGIO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001947

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOPESI - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este apoio permite a empresa melhorar as suas condições de negócio no que concerne à
estrutura interna, bem como o desenvolvimento do mesmo por ´forma a incrementar o
número de postos de trabalho

105.384,99

FEDER

20.901,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001948

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LOVELY FORMULA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a
Segurança SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

28.486,81

FEDER

3.632,07

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

90.441,33

FEDER

11.531,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001949

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

OPÇÃO DIVINA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflacionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesas

M1420-11-6076-FEDER-001951

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CPM-CENTRO DE PATOLOGIA DA MAMA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A manutenção dos postos de trabalho, o reforço da competitividade e a redução das
assimetrias face ao mercado são os grandes objectivos desta candidatura

24.983,21

FEDER

3.185,36

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001952

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SOCICORREIA - ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Incentivo com a vista a combater dificuldades permanentes e estruturais da empresa,
assegurando limiares de viabilidade económica, com implicações positivas sobre a
manutenção do emprego - Funcionamento 2020

404.799,60

FEDER

51.611,95

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/08/01

2016/01/20

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001953

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FRANCISCO MEDEIROS - CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar
condições quer a nível ambiental quer a nível social, e ser uma referencia do mercado.

56.564,90

FEDER

7.212,03

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/03/02

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001955

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DÉBORA DINÁ, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutençao do Emprego no medio longo
prazo para todos os funcionarios actualmente ao serviço do Promotor.

14.982,98

FEDER

1.910,33

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior
competitividade económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no
IDERAM. SI-Funcionamento tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos
handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas
correntes das micro e pequenas empresas.

64.857,34

FEDER

8.269,31

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/12/16

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001957

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

LIFELINES - UNIPESSOAL LDA

336

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

M1420-11-6076-FEDER-001958

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional da Madeira

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

11-Sobrecustos da ultraperificidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CONSTRUÇÕES- MELIM & MELIM LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Apoio para a compensação nos gastos com pessoal e encargos sociais.

72.014,62

FEDER

15.303,11

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

33.093,49

FEDER

4.219,42

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/12/16

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001959

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ZENERGIA - SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA E ENERGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior
competitividade económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no
IDERAM. SI-Funcionamento tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos
handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas
correntes das micro e pequenas empresas.

M1420-11-6076-FEDER-001964

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CENTRO DO CORAÇÃO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O esbatimento das assimetrias e o aumento da competitividade bem como a
manutenção dos postos de trabalho é em resumo o objectivo.

33.787,75

FEDER

4.307,94

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

220.654,13

FEDER

28.133,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001966

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SALES FARIA & ANDRADE, SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflacionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesas

M1420-11-6076-FEDER-001967

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DECOREVE MADEIRA - MÓVEIS E DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas
assegurando a manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da
empresa face às obrigações em termos de salários e encargos para segurança social.

102.422,08

FEDER

13.058,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001969

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARCO & VANESSA - PEÇAS AUTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica, nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a
Segurança SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

13.783,80

FEDER

2.929,06

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

64.693,36

FEDER

8.248,40

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

165.934,58

FEDER

21.156,66

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

27.768,08

FEDER

3.540,43

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001971

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PANÁRIBLOCO - FÁBRICA DE BLOCOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001974

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BRINERTES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001975

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TRIBOARÁUS I - PRODUTOS NATURAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001977

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CORREIA & BARROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensar custos da empresa no intuito da manutenção e criação de postos de
trabalho.

81.651,20

FEDER

10.410,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

15.867,76

FEDER

2.023,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior
competitividade económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no
IDERAM. SI-Funcionamento tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos
handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas
correntes das micro e pequenas empresas.

51.295,14

FEDER

6.540,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/11/30

Portugal

27.248,69

FEDER

3.474,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/12/16

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001978

M1420-11-6076-FEDER-001979

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

85%

ARQG3 - ARQUITECTURA E DESIGN, UNIPESSOAL
LDA

PLÁSTICOS NC MADEIRA - UNIPESSOAL LDA

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente nas despesas de salários e respectivos encargos e nos custos com a
electricidade
O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior
competitividade económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no
IDERAM. SI-Funcionamento tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos
handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas
correntes das micro e pequenas empresas

M1420-11-6076-FEDER-001980

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PÃOCOMTRADIÇÃO, PANIFICAÇÃO E PASTELARIA,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior
competitividade económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no
IDERAM. SI-Funcionamento tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos
handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas
correntes das micro e pequenas empresas.

M1420-11-6076-FEDER-001981

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RAPANDRADE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa,
nomeadamente, despesas de salários e respectivos encargos e custos de renda.

20.768,72

FEDER

2.648,01

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

44.527,97

FEDER

5.677,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001982

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CARLOS NÓBREGA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-001984

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MATERATLÂNTICO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS
FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS
PARA O MERCADO REGIONAL

56.670,77

FEDER

7.225,53

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001985

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

INFANTÁRIO DA ROCHINHA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015

36.663,26

FEDER

4.674,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/12/01

2017/02/28

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001986

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SNTF - ACESSÓRIOS DE MODA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos
de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade

20.992,02

FEDER

2.676,48

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001987

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NARCIDENT - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a
Segurança SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

31.044,25

FEDER

3.958,14

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001988

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MARTINS & MARTINS, SOCIEDADE UNIPESSOAL,
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRENTENDE GARANTIR MEIOS
FINANCEIROS DE MODO A ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM
SINERGIAS PARA O MERCADO REGIONAL

87.856,82

FEDER

11.201,74

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001989

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

GET START - CONSULTORES E FORMAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Aumentar a competitividade

25.855,44

FEDER

3.296,57

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

164.799,84

FEDER

21.011,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

355.425,05

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Uma vez que o incentivo terá um grande impacto nos resultados da empresa e nos seus
rácios, o promotor vem se candidatar de forma a ser compensado pelos custos
operacionais pelo facto de estar localizado numa região ultraperiferica conforme é o
objetivo do programa operacional FUNCIONAMENTO2020.
Garantir a Manutenção do Emprego no médio longo prazo para todos os funcionários
actualmente ao serviço do Promotor, e se possivel confirmando-se o expectavel
aumento das vendas com a diversificaçao de produto aumentar mesmo os postos de
trabalho.

M1420-11-6076-FEDER-001991

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RESIDENCIAS COLOMBO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001992

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VIDRAMETRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS EM VIDRO
LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-001993

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ELECTROCARREIRA - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Garantir a Manutençao do Emprego no medio longo prazo para todos os funcionarios
actualmente ao serviço do Promotor.

29.048,80

FEDER

3.703,72

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/07/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001994

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ TIAGO VIEIRA & FILHOS SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O promotor pretende uma ajuda aos seus custos de funcionamento

86.695,23

FEDER

11.053,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001998

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro
compensando os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região
Ultraperiférica.

63.698,13

FEDER

8.121,51

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/03/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

COMO SE VERIFICA PELA ANALISE DAS PROJECÇÕES FINANCEIRAS, O AUXILIO AO
FUNCIONAMENTO RELATIVO A ESTA CANDIDATURA PERMITIRA O FINANCIAMENTO DE
MEDIDAS CONDUCENTES A IMPLEMENTAÇÃO DE DIVERSAS ACÇÕES COM VISTA A
CAPTAÇÃO DE UM MAIOR NUMERO DE VISITANTES, AUMENTANDO DESTE MODO A
ACTIVIDADE ECONÓMICA DA EMPRESA E MANTENDO A EMPREGABILIDADE.

256.762,42

FEDER

32.737,21

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/20

Portugal

294.265,83

FEDER

37.518,89

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

32.772,48

FEDER

4.178,49

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

209.451,98

FEDER

26.705,13

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

736.575,89

FEDER

68.000,00

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-001999

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JARDINS DO PALHEIRO - SOCIEDADE AGRICOLA LDA

M1420-11-6076-FEDER-002000

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

J H - MATERIAIS CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-002010

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TECNIRAM - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E
FORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-002013

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

FERNANDO J.A. MARTINS & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-002016

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

JOSÉ MANUEL NUNES PEREIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 68,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes:
Despesas elegíveis de € 294.265,83; Subsídio a atribuir de € 44.139,87; Critério A: ?IR=
0,02 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,12 que corresponde a 100 pontos,
classificação FORTE.Critério A = 0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 50; Critério C = 88.
Mérito Total do Projeto: MP=0,30x72,5+0,40x50+0,30x88= 68,2
Assim, entende-se quanto fundamental este projecto é para o promotor. Pois uma vez
que visa compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps naturais das regiões
ultraperiféricas, permitirá assim um maior controlo das despesas correntes da
sociedade e assegurará a sua continuidade no mercado.
O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior
competitividade económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no
IDERAM. SI-Funcionamento tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos
handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, através da redução das despesas
correntes das micro e pequenas empresas.
A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais
suportados e inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica,
tem tido reflexos desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se
assegurar os limiares de viabilidade económica da empresa, com implicações positivas
sobre a manutenção do emprego.
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M1420-11-6076-FEDER-002018

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DOLORES DOS ANJOS AGUIAR - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de
custos fixos uma maior liquidez na empresa.

32.422,90

FEDER

4.133,92

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002022

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ALVES & ALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de
custos uma maior liquidez na empresa.

82.618,90

FEDER

12.289,56

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002023

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DAVID GOMES TEIXEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

70.953,26

FEDER

9.046,54

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/11/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002024

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

VASCONCELOS, RODRIGUES & SOUSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no médio longo
prazo para todos os funcionários actualmente ao serviço do Promotor.

35.059,79

FEDER

4.470,12

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002026

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANA CHULATA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

17.014,28

FEDER

2.169,32

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002029

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

TABACARIA BETÂNIA - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

14.049,23

FEDER

1.791,27

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002041

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

EBELIN GOMES FERREIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa vem se candidatar ao funcionamento de forma que seja compensado em
15% de alguns dos seus custos operacionais significativos pelo fato de estar numa
regiao ultraperiferica.

63.658,30

FEDER

8.116,44

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/14

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002045

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

IDEIAPORTA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar
condições quer a nível ambiental quer a nível social, e ser uma referencia do mercado.

71.266,27

FEDER

9.086,45

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/01

Portugal

77.201,78

FEDER

9.843,23

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002049

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

RESTAURANTE BRAVA PEIXE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de
funcionamento, e ao mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a
nível de atendimento e da oferta dos serviços que presta, através da formação dos seus
colaboradores em métodos inovadores no ramo e na capacidade de interacção
essencialmente a nível de línguas, porque a maior parte dos clientes são estran

M1420-11-6076-FEDER-002051

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CABELEIREIRO PATY LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

A empresa vem se candidatar ao funcionamento de forma que seja compensado em
15% de alguns dos seus custos operacionais significativos pelo fato de estar numa
região ultraperiferica.

45.462,06

FEDER

5.796,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/16

Portugal

171.835,65

FEDER

37.159,65

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/01/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002055

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DIVIMADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

.Com uma aprovação desta Candidatura, prevê-se à Divimadeira S.A. um grande alívio
na vertente de Tesouraria, de forma a conseguir cumprir com as suas obrigações de
matéria fiscal e contribuições de Segurança Social, bem como com os custos de Salários
dos seus prezados Colaboradores. Perante o evidente cenário de profunda crise que
assola o Sector em que estamos inseridos, bem como a Economia em

M1420-11-6076-FEDER-002056

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

SNACK-BAR O CANTINHO DO ATLETA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Obtenção de incentivo para fazer face aos custos com pessoal, rendas, electricidade e
consumo de água

39.489,18

FEDER

5.034,87

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002057

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

AUTOMOLAS - REPARAÇÃO DE SUSPENSÕES
LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura irá permitir apoiar a empresa em 15% dos custos com pessoal,
electricidade, água e rendas

159.755,39

FEDER

20.368,81

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas,
relacionadas com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no
decorrer da actividade promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de
aquisição destes recursos encontra-se inflaccionado pela condição de região
ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a candidatura dessas despesa

134.292,81

FEDER

17.122,33

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O incentivo servirá para esbater as dificuldades estruturais enquanto empresa
localizada num região ultra-periférica, de modo que contribuirá para positivamente
para a obtenção de um resultado operacional mais expressivo. Por outro lado, a
redução das depreciações verificadas no exercício económico de 2017, resulta da
amortização total dos ativos intangíveis, alavancando, os resultados liquidos d

28.787,50

FEDER

3.670,41

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade

251.114,86

FEDER

32.017,15

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

14.650,82

FEDER

1.867,98

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2018/06/30

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002060

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ANTÓNIO REIS - ELECTRO REPARAÇÕES LDA

M1420-11-6076-FEDER-002064

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Z TRAVEL, UNIPESSOAL LDA

M1420-11-6076-FEDER-002070

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ERUMAD - ENGENHARIA E REABILITAÇÃO URBANA, Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
LDA
permanentes e estruturais das empresas da região

M1420-11-6076-FEDER-002072

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

NISA ABREU - CABELEIREIROS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que
permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos
necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um
desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo
atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

M1420-11-6076-FEDER-002091

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

MÓVEIS ABEL - COMÉRCIO MÓVEIS,
ELECTRODOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, CALÇADO E
TAPEÇARIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de
custos uma maior liquidez na empresa.

37.760,93

FEDER

4.814,52

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002095

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

ORGANIFISCO GABINETE DE CONTABILIDADE E
CONTENCIOSO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Este financiamento vai nos trazer uma ajuda nos custos e impostos

83.667,33

FEDER

10.667,59

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002097

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

CONSUMINDU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento.

28.591,76

FEDER

3.645,45

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2016/12/16

2016/12/17

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002100

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

Privado

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa de
salários e encargos, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.

64.914,79

FEDER

8.276,64

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002102

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

DESTINO EXCITANTE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das
empresas da Região Autónoma da Madeira

150.535,31

FEDER

18.563,61

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002116

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

PINHEIRO GONÇALVES & ASSOCIADOS - SOCIEDADE Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
DE ADVOGADOS, RL
permanentes e estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar
em novos postos de trabalho.

32.386,54

FEDER

4.129,28

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/12/01

Portugal

M1420-11-6076-FEDER-002119

Programa Operacional Regional da Madeira

11-Sobrecustos da ultraperificidade

85%

BUILDPROGRESS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades
permanentes e estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2015

15.324,68

FEDER

1.953,90

12-Sobrecustos - Regiões
Ultraperiféricas - RUP

03-RUP

2015/01/01

2017/08/31

Portugal

85%

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IPRAM

Assistência Técnica IDR, 2015 - 2017

Esta candidatura, conforme já acima referido, está englobada na linha de Assistência
Técnica do PO Madeira 14-20, e visa, precisamente, garantir as condições necessárias à
criação de uma estrutura de gestão que assegure a coordenação, o acompanhamento, a
avaliação e a monitorização do PO Madeira 14-20.

2.221.049,54

FEDER

1.887.892,11

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Assistência Técnica IQ, 2016 - 2017

O projeto apresentado visa o financiamento das atividades do Instituto para a
Qualificação (IQ), enquanto Organismo Intermédio (OI) da gestão do Fundo Social
Europeu (FSE), na parte relativa à formação profissional, nas seguintes prioridades de
investimento: 8.a.v, 9.b.i, 9.b.v, 10.c.i, 10.c.ii, 10.c.iii, 10.c.iv, 11.d.i.

63.080,00

FEDER

53.618,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Assistência Técnica IDE - 2016-2018

Com esta candidatura pretende-se dar cumprimento aos termos da Cláusula 7.ª do
contrato celebrado entre o IDR e o IDE que dispõe que os custos incorridos pelo IDE, IPRAM, relativos ao exercício das competências delegadas para efeito da realização das
tarefas inerentes ao exercício da gestão das competências delegadas, serão financiadas
no âmbito da Prioridade de Investimento “Assistência Técnica

1.713.287,00

FEDER

1.456.293,95

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

UNIVERSIDADE DO PORTO

Diabetes & obesity at the crossroads between Oncological and
Cardiovascular diseases – a system analysis NETwork towards
precision medicine (DOCnet)

Metabolic risk, obesity and diabetes mellitus stand at the crossroads that lead both to
oncological and cardiovascular disease. Our proposal envisages a joint network of
information technology, omics-based systems analysis and public health research,
which seeks to unravel the shared and individualized pathways of disease thus taking a
crucial step towards precision medicine. DOCnet ultimate aim: better health and
healthy aging.

3.245.924,16

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

UNIVERSIDADE DO MINHO

O projeto tem como objetivo promover a bioeconomia na região Norte, valorizando
recursos, resíduos e sub-produtos, alinhado com conceitos de economia circular e
BioTecNorte: Biotecnologia para o desenvolvimento sustentado da simbiose com a indústria. Pretende-se desenvolver e utilizar tecnologias inovadoras
bioeconomia do Norte de Portugal
sustentáveis, nomeadamente de biotecnologia industrial e nanotecnologia, para criar
produtos de valor acrescentado que respondam às necessidades futuras no sector
industrial, da alimentação e da saúde.

2.973.599,78

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2.167.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

2.154.735,28

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

M1420-12-6177-FEDER-000001

M1420-12-6177-FEDER-000002

M1420-12-6177-FEDER-000004

NORTE-01-0145-FEDER-000003

NORTE-01-0145-FEDER-000004

NORTE-01-0145-FEDER-000005

NORTE-01-0145-FEDER-000006

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional da Madeira

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

12-Assistência técnica

12-Assistência técnica

12-Assistência técnica

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

85%

85%

76%

76%

76%

76%

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA (IDE-RAM)

LEPABE-2-ECO-INNOVATION includes:RL1: Sustainable processes and products - 1.1.
Energy from renewable sources; 1.2. Energy efficiency; 1.3. Innovative composites and
1.4. Nanotechnology based products and processes;RL2: Sustainable resources and
valorization - 2.1. Biofilms; 2.2. Marine biotechnological applications; 2.3. Integrated
solutions for emergent risks in WWTP and 2.4. Integrated solutions for waste treatment
and valorization.

UNIVERSIDADE DO PORTO

LEPABE-2-ECO-INNOVATION

UNIVERSIDADE DO PORTO

AIProcMat@N2020-Advanced Industrial Processes and Materials for a Sustainable
Northern Region of Portugal 2020, led by LSRE-LCM with two poles at FEUP and IPB,
AIProcMat@N2020 - Advanced Industrial Processes and Materials aims at chemical industry modernisation and technological upgrade, with the
for a Sustainable Northern Region of Portugal 2020
development of applications of Key Enabling Technologies. It includes two Research
Lines: RL1-Advanced Processes and Valorisation of Natural Products and RL2-Clean
Environment and Sustainable Energy and Chemicals.

3.818.734,30

3.498.352,68

2.550.000,00

2.534.982,68

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

338

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0145-FEDER-000007

NORTE-01-0145-FEDER-000008

NORTE-01-0145-FEDER-000009

NORTE-01-0145-FEDER-000010

NORTE-01-0145-FEDER-000011

NORTE-01-0145-FEDER-000012

NORTE-01-0145-FEDER-000013

NORTE-01-0145-FEDER-000014

NORTE-01-0145-FEDER-000015

NORTE-01-0145-FEDER-000016

NORTE-01-0145-FEDER-000017

NORTE-01-0145-FEDER-000018

NORTE-01-0145-FEDER-000019

NORTE-01-0145-FEDER-000020

NORTE-01-0145-FEDER-000021

NORTE-01-0145-FEDER-000022

NORTE-01-0145-FEDER-000023

NORTE-01-0145-FEDER-000024

NORTE-01-0145-FEDER-000026

NORTE-01-0145-FEDER-000027

NORTE-01-0145-FEDER-000028

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR IBMC

O projeto é uma iniciativa do IBMC/i3S em co-promoção com o INEB e IPATIMUP para
desenvolver investigação interdisciplinar de grande impacto na área das neurociências
“Porto Neurosciences and Neurologic Disease Research Initiative at
fundamentais, aplicadas e clinicas no i3S e instituições associadas. Alinhada com a
i3S”- Iniciativa em Neurociências e Doenças Neurológicas do Porto
estratégia RiS3, irá capacitar a região com recursos humanos altamente qualificados,
no i3S
facilitar a transf. de conhecimento e a sua transformação em valor económico no sector
da Saúde para a região.

UNIVERSIDADE DO MINHO

O projeto EcoAgriFood visa alavancar a Bioeconomia da região Norte, no sector Agroalimentar, através do desenvolvimento, produção e utilização de produtos e processos
EcoAgriFood: Innovative green products and processes to promote inovadores, criando soluções biosustentáveis num cenário de alterações globais crítico.
Agri-Food BioEconomy
O projeto promove a investigação em Biotecnologia e Ambiente, respondendo aos
desafios da sociedade, em linha com as Estratégia de Especialização Inteligente da
Região Norte de Portugal.

Saúde, Conforto e Energia no Ambiente Construído – HEBE

São 2 linhas de trabalho científico: uma, centrada nas doenças respiratórias
influenciada pela qualidade do ar interior e a outra faz uma ligação direta entre a
caracterização e o conhecimento das condições do ambiente interior nas causas e
fontes de poluição do ar interior e ambiciona identificar as estratégias e os meios de
melhorar o ar interior via legislação térmica em sede de transposição das Diretivas
EPBD (2002, 2006)

Qualidade e Segurança Alimentar — uma abordagem
(nano)tecnológica

O projeto FOODnanoHealth visa promover a saúde pela melhoria da segurança e
qualidade dos alimentos, através do desenvolvimento de sensores mais eficazes,
capazes de detetar contaminantes, alérgenos e patogéneos e pela conceção de
nutracêuticos. Deste modo, contribuirá para o crescimento industrial e económico da
região Norte promovendo um choque tecnológico na indústria alimentar com uma forte
valorização das fontes agro-alimentares regionais.

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMEDICA

Structured Program on Bioengineered Therapies for Infectious
Diseases and Tissue Regeneration

Neste Programa pretende-se desenvolver estratégias terapêuticas de bioengenharia
anti-infecciosas, imunomodulatórias e regenerativas inovadoras, através da abordagem
de problemas complexos em infecção, imunidade e regeneração de tecidos, reunindo
grupos de investigação complementares do i3S (INEB, IBMC e FMUP) e da CBQF
(UCP/ESB) com uma longa história de colaboração e de translação de resultados de
investigação em benefício clínico.

UNIVERSIDADE DO MINHO

New avenues for the development of personalized medical
interventions for neurological, oncologic and surgical disorders –
“PersonalizedNOS”

This Project is fully aligned with the goals of RIS3, addressing forefront developments on
neurosciences, oncology and surgical sciences. By providing scientific breakthroughs in
the understanding of molecular, cellular and genetic profiles that contribute for the
disease susceptibility, this project will contribute to diagnosis, to predict the evolution
and to tailor therapeutic interventions.

DOUROTUR – Tourism and technological innovation in the Douro

Project focuses on reinvigorating tourism in the Douro, whose performance falls far
below stakeholders’ expectations. It aims to contribute to the renewal and
diversification of the tourist offer by filling the gap between the Douro’s current state
and its potential. Its researchers will increase knowledge of current tourist products,
services and trends, evaluate its communications strategy and set priorities for the use
of digital marketing.

UNIVERSIDADE DO MINHO

TSSiPRO – TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE AND SMART
INNOVATIVE PRODUCTS

TSSIPRO promoverá avanços científicos relevantes em tecnologias e sistemas
inovadores, sustentáveis e inteligentes em polímeros e têxteis, integrando TICES, design
e eco-design, desenvolvendo as competências necessárias para os produtos inovadores
do futuro. TSSIPRO reforçará e integrará centros de ID&I diferenciadores, fomentando a
excelência em I&I e a promoção de competências regionais, de elevado potencial e com
impacto nacional e europeu.

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

We are at the verge of major revolution in the way our health and well-being is
managed since aseptic surgery became widely available 100y ago.This revolution will be
NanoSTIMA – Macro-to-Nano Human Sensing: Towards Integrated made through large-scale integration human sensing technologies, going from today’s
Multimodal Health Monitoring and Analytics
macro to tomorrow’s micro and nano devices. This project will address both the macroto-nano sensing and the BIG data challenges of the next revolution in the health and
wellbeing industry.

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM
ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA
INDUSTRIAL

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

INTERACT - Integrative Research in Environment, Agro-Chains and
Technology

INTERACT aims to improve the agriculture by developing new scientific and
technological knowledge that may allow higher yields of important crops, for new
market segments, and is oriented towards the preservation of natural resources,
integrated management and valorisation of agrarian chain production facing new
challenges.

HAMaBICo _ Hybrid Additive Manufacturing for Bio Inspired
Components

This proposal intends to revolutionize the value of existing prosthesis by adding new
advanced bio-inspired functions such as new sensing, communicating and actuating
functions. This will be possible through the use of a revolutionary processing technique
that will allow producing the component with all functions fully embedded in the
component through different intrinsic materials properties, located in diverse areas of
the component.

Nanotechnology based functional solutions

The program will provide nanotechnology-based solutions for 2 areas: autonomous
sensing systems (targeting Internet-of-Things integration) and monitoring and
treatment platforms for applications related to water, food, and health. Each challenge
is the focus of a research line, while the program integrates both lines at several levels
via shared and reciprocal goals, new technology platforms and (nano)materials, and
characterization methods.

TEC4Growth - Pervasive Intelligence, Enhancers and Proofs of
Concept with Industrial Impact

The project TEC4Growth - Pervasive Intelligence, Enhancers and Proofs of Concept with
Industrial Impact, is submitted as coherent effort with roots in the Strategic Programme
submitted to FCT and evaluated with the grade of Excellent, and as a logic sequence
that was already foreseen in that Programme.

Accelerating tissue engineering and personalized medicine
discoveries by the integration of key enabling nanotechnologies,
marine-derived biomaterials and stem cells

The proposed structured program will adopt highly multidisciplinary methodologies in
order to advance the present knowledge on advanced and personalised related
technologies. The main aim is the strategic plan is to develop new and sophisticated
interventions to prevailing relevant health problems, combining topics very well
identified in the Research and Innovation Strategy for Smart Specialization, both at
regional and national levels.

SciTech - Science and Technology for Competitive and Sustainable
Industries

O Projeto abrange as atividades de IDT em materiais e sistemas estruturais avançados,
baseados em materiais de nova geração e conceitos estruturais inovadores, em
processos avançados de fabrico que viabilizem a sua materialização e em
desenvolvimento de produto e de sistemas numa abordagem holística aos constituintes
básicos de novos sistemas mecânicos, à ciência e engenharia associada ao seu projeto e
o seu fabrico.

UNIVERSIDADE DO MINHO

Frontiers of technology for theranostics of cancer, metabolic and
neurodegenerative diseases (FROnTHERA)

This project is an initiative of three top leading research units, located in the PT 11
region, and gathers experts in tissue engineering in vitro models, neurosciences and
emergent technologies based on responsive biosensors, whose main goal is to advance
in research for developing tools and technologies to be used as alternative to animal
experimentation and in personalised therapies for human health.

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

O objectivo do projecto é desenvolver potenciais fármacos a ser usados já em fase de
estudos pré-clínicos para a diabetes, novos métodos de deteção de substâncias
New Technologies for three Health Challenges of Modern Societies:
recreativas emergentes e novos biosensores para diagnóstico de doenças renais.
Diabetes, Drug Abuse and Kidney Diseases
Planeamos registar cerca de 15 patentes e a transferência da tecnologia para parceiros
industriais de renome, com prevalência para aqueles sediados no norte de Portugal.

ASSOCIAÇÃO FRAUNHOFER PORTUGAL RESEARCH

DEM addresses urgent societal challenges in the domains of health, nutrition,
agriculture, activity monitoring and community tools through 2 research lines: RL1)
Symbiotic technology for societal efficiency gains: Deus ex Machina
makes DEM possible through research on technological building blocks ranging from
(DEM)
small sensors to big data; RL2) makes DEM sensible through co-design with end-users in
the different target domains. RL1 and RL2 articulate and grow through feedback loops.

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DO MINHO

76%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

76%

76%

76%

76%

76%

Este projeto pretende modernizar o sector agroalimentar da região Norte através de
duas linhas de I&D&I. Na primeira, pretende-se aplicar a genómica a três níveis do
sector agroalimentar: (1) Produção (2) vigilância sanitária e, (3) recursos florestais. Na
segunda, pretende-se compreender os mecanismos de gestão da biodiversidade e o
equilíbrio agroambiental para o desenvolvimento da produção sustentada, segurança
alimentar e ecoturismo.

CIBIO - MEETING THE NEW SOCIETAL CHALLENGES ON
AGRICULTURE, FOREST, ENVIRONMENT AND FOOD SECURITY

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE
NANOTECNOLOGIA (LIN)

76%

Resumo | Summary

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

76%

76%

Nome da Operação | Operation Name

UNIVERSIDADE DO MINHO

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM
ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA
INDUSTRIAL

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO
Early-stage cancer treatment in the context of molecular imaging
FRANCISCO GENTIL - E.P.E.

O presente projeto pretende focar-se em duas linhas de investigação, diretamente
relacionadas entre si, (i) o diagnóstico e (ii) o tratamento de cancros em fase inicial que,
através de ensaios clínicos prospetivos, consigam, por um lado, testar novas tecnologias
de diagnóstico, com maior precisão, e, por outro, demonstrar qual o tratamento mais
adequado, mais eficaz e com menor custo associado.

UNIVERSIDADE DO PORTO

O projeto visa a preparação de materiais, nomeadamente: i) antioxidantes para
aplicações em saúde ou como aditivos na indústria; ii) nanossistemas para a entrega
inteligente de substâncias activas relevantes em aplicações biomédicas e agroalimentar; iii) nano-revestimentos funcionais para materiais avançados; iv) materiais e
dispositivos para a produção, o transporte e o armazenamento eficientes de energia.

Sustainable Advanced Materials (SAM)

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.465.635,33

5.089.082,96

1.096.285,20

745.717,98

3.709.791,38

5.100.000,00

3.869.785,23

679.458,26

3.686.844,25

6.110.998,49

4.127.773,50

750.100,00

2.547.789,00

3.790.261,97

3.866.571,29

3.823.869,20

3.864.360,25

3.410.747,88

2.600.513,47

2.887.275,95

1.349.964,06

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

1.245.790,03

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

4.325.720,52

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

931.842,42

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

633.860,28

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.153.322,67

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

4.335.000,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.289.317,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

577.539,52

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.133.817,61

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

5.194.348,72

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.508.607,47

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

637.585,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.165.620,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.221.722,67

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.286.585,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.250.288,82

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.284.706,21

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.899.135,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.210.436,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.454.184,55

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.147.469,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

2016/01/02

2018/12/31

Portugal

2016/03/31

2019/03/31

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0145-FEDER-000029

NORTE-01-0145-FEDER-000030

NORTE-01-0145-FEDER-000031

NORTE-01-0145-FEDER-000032

NORTE-01-0145-FEDER-000033

NORTE-01-0145-FEDER-000035

NORTE-01-0145-FEDER-000036

NORTE-01-0145-FEDER-000037

NORTE-01-0145-FEDER-000038

NORTE-01-0145-FEDER-012190

NORTE-01-0145-FEDER-015497

NORTE-01-0145-FEDER-016014

NORTE-01-0145-FEDER-022059

NORTE-01-0145-FEDER-022090

NORTE-01-0145-FEDER-022096

NORTE-01-0145-FEDER-022097

NORTE-01-0145-FEDER-022133

NORTE-01-0145-FEDER-022190

NORTE-01-0145-FEDER-022207

NORTE-01-0145-FEDER-022209

NORTE-01-0145-FEDER-022228

NORTE-01-0145-FEDER-023222

NORTE-01-0145-FEDER-023289

NORTE-01-0145-FEDER-023428

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

ADVANCING CANCER RESEARCH: FROM BASIC KNOWLEDGE TO
APPLICATION

The CANCER Program was put together has a hub for the exchange of scientific ideas
and expertise among research groups with distinct scientific backgrounds and
originating from four institutions– Ipatimup/i3S, IBMC/i3S, INL and CINTESIS. The main
goal of the Program is to promote synergies so that research output can be effectively
translated into new strategies to prevent, diagnose and treat patients with cancer.

Biological tools for adding and defending value in key agro-food
chains (bio – n2 – value)

Bio-n2-value will develop and apply modern biological tools to address important issues
affecting the value of key agro-food product lines (wine, meats and olive oil) of the
Norte region. It will do this by executing research in 3 work packages that will employ a
collective resource that itself represents a separate work package. The project has a
single research line, is one beneficiary. It will contract 5 PhDs for the period of the
project.

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

MarInfo - Integrated Platform for Marine Data Acquisition and
Analysis

O consórcio MARINFO, uma parceria conjunta entre o InBio (LA), o CIIMAR (LA), o
SYSTEC e o LSTS (FEUP), tem por objetivo a implementação de uma Plataforma
Integrada de Aquisição e Análise de Dados em ambiente marinho. Assente numa forte
base tecnológica e interdisciplinar, destina-se a coletar, arquivar, sintetizar e, por fim,
disponibilizar dados físicos e biológicos, utilizando uma combinação de meios com
elevada relação custo/benefício.

UNIVERSIDADE DO MINHO

O projecto visa o desenvolvimento de metodologias de monitorização integradas
inovadoras, com vista à exploração sustentada de ecossistemas e comunidades
(NEXT-SEA) Next generation monitoring of coastal ecosystems in a costeiras, e visando aumentar a sua resiliência num cenário de alterações globais. O
scenario of global change
projecto desenrolar-se-á no NW de Portugal e é suportado pelas competências da
equipa nos domínios da electrónica, materiais, taxonomia, ecologia, conservação,
biologia molecular e metagenómica.

UNIVERSIDADE DO PORTO

The STRIDE project proposes to demonstrate that the R&D of excellence in Science and
Technology can have a rapid and disruptive impact in concrete application domains,
STRIDE - Smart Cyberphysical, Mathematical, Computation and
notably, in those in which the relevance for the NORTE Region of Portugal are
Power Engineering Research for Disruptive Innovation in
considered of top priority and inn additional areas. The S&T areas with particular
Production, Mobility, Health, and Ocean Systems and Technologies
relevance to carry out the tasks proposed: Advanced Production Systems, Agriculture,
Mobility and environment.

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

INNOVMAR - Innovation and Sustainability in the Management and Exploitation of
Marine Resources will unravel novel marine products with biotechnological
INNOVMAR - Innovation and Sustainability in the Management and
applications; promote innovation and valorization of seafood products, in especial new
Exploitation of Marine Resources
aquaculture species and assess the environmental quality, vulnerability and risks for the
sustainable management of NW coast natural resources and ecosystem services.

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

CORAL - Sustainable ocean exploitation: tools and sensors

UNIVERSIDADE DO MINHO

SmartEGOV articulates different competences around a research and innovation agenda
in Smart Governance. It aims at harnessing EGOV technologies to address cutting-edge
SmartEGOV: Harnessing EGOV for Smart Governance (Foundations,
challenges such as trustworthy EGOV infrastructures, contex-aware public service
Methods, Tools)
delivery, administrative burden reduction, law quality, and EGOV monitoring, as well as
to translate research findings into relevant policy instruments.

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

UNIVERSIDADE DO PORTO

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE
NANOTECNOLOGIA (LIN)

LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E
GEOLOGIA I.P.

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE
NANOTECNOLOGIA (LIN)

INNOVINE&WINE - Vineyard and Wine Innovation Platform

CIMO4H2020 .: Promoção da participação do CIMO no Horizonte
2020

Engineered@FEUP .: Increasing international Research and
Innovation at FEUP

INL2020 .: Dinamização da participação do INL em programas de
financiamento do Horizonte 2020

BBRI .: Infraestrutura de Investigação em Biomassa e Bioenergia

NECL .: Rede de Laboratórios de Condições Extremas

76%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

TEC4SEA .: Plataforma Modular para Investigação, Teste e
Validação de Tecnologias de suporte à Economia do Mar
SustentávelModular Platform for Research, Test and Validation of
Technologies supporting

76%

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO PORTO

76%

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

76%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

76%

76%

76%

The INNOVINE&WINE seeks to achieve an innovative platform system for the wine
industry (farm-to-fork approach) of Northern Region of Portugal (NRP). The outlined
research activities are managed on a multidisciplinary basis, in order to improve
production, processing, handling and safety quality wines. The final result of the
platform is to reach an elevated international competitiveness of the high quality NRP
wines.

--

--

--

--

Micro&NanoFabs@PT .: Rede de Infraestruturas de Investigação de
-Micro- e Nanofabricação em Portugal

UNIVERSIDADE DO PORTO

76%

The project devised in this proposal by CIIMAR and INESC TEC, CORAL - Sustainable
Ocean Exploitation: Tools and Sensors, sets as central objective to address the
sustainable exploitation of marine resources towards filling societal needs and to
propose challenge-driven solutions in deep-sea environments.

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

76%

76%

Resumo | Summary

CCD .: Centro de Criatividade Digital

TERM RES-Hub .: Infraestrutura em Engenharia de Tecidos e
Medicina Regenerativa

Windscanner.PT .: Windscanner Portugal. Infraestrutura Nacional
WindScanner

DataLab .: Laboratório de Dados de Ciências Sociais

SGEVL .: Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes e Veículos
Elétricos

--

--

--

--

--

--

--

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

ExPOSE .: Establishing protocols to assess occupational exposure to
-microbiota in clinical settings

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

DeCodE .: Tornar os corantes e conservantes naturais numa
alternativa real aos aditivos artificiais através de uma estratégia de -informação aberta e investigação aplicada baseada na experiência

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

IPAVPSI .: Impacto de um programa de auxílio e vigilância do plano
terapêutico apoiado por uma rede de sensores, na promoção da
-saúde do idoso dependente no Domicilio

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

6.332.358,81

1.148.447,02

2.344.647,95

1.226.922,14

1.499.862,93

4.269.257,45

2.297.129,07

3.930.103,21

5.293.984,76

74.553,08

113.988,96

181.978,42

354.869,91

3.721.528,00

2.916.288,98

4.866.403,12

220.072,00

10.799.973,83

500.647,82

874.045,00

821.868,07

57.097,47

135.913,00

141.348,52

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

5.382.504,99

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

976.179,97

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.992.950,76

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.042.883,82

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.274.883,49

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.628.868,83

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.952.559,71

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.000.000,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

4.499.887,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

63.370,12

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

96.890,62

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

154.681,66

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

301.639,42

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.163.298,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.478.845,63

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

4.136.442,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

187.061,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

9.179.977,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

425.550,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

742.938,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

698.587,86

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

48.532,85

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

114.941,36

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

118.037,19

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2017/10/01

2020/09/29

Portugal

2017/10/15

2020/10/13

Portugal

2017/09/01

2020/08/30

Portugal

2017/10/27

2020/10/25

Portugal

2017/09/04

2020/09/02

Portugal

2017/10/23

2020/10/21

Portugal

2017/07/01

2020/06/29

Portugal

2017/07/01

2020/06/29

Portugal

2017/05/01

2018/10/31

Portugal

2017/10/01

2019/04/01

Portugal

2017/06/01

2018/11/30

Portugal

340

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0145-FEDER-023434

NORTE-01-0145-FEDER-023447

NORTE-01-0145-FEDER-023491

NORTE-01-0145-FEDER-023577

NORTE-01-0145-FEDER-023623

NORTE-01-0145-FEDER-023637

NORTE-01-0145-FEDER-023654

NORTE-01-0145-FEDER-023700

NORTE-01-0145-FEDER-023725

NORTE-01-0145-FEDER-023855

NORTE-01-0145-FEDER-024048

NORTE-01-0145-FEDER-024055

NORTE-01-0145-FEDER-024077

NORTE-01-0145-FEDER-024116

NORTE-01-0145-FEDER-024156

NORTE-01-0145-FEDER-024177

NORTE-01-0145-FEDER-024288

NORTE-01-0145-FEDER-024300

NORTE-01-0145-FEDER-024325

NORTE-01-0145-FEDER-024358

NORTE-01-0145-FEDER-026167

NORTE-01-0246-FEDER-000001

NORTE-01-0246-FEDER-000002

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

HealthTuriDouro .: Intervenções dirigidas às necessidades de saúde
-dos turistas dos cruzeiros do rio Douro

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

TheRoute .: TheRoute - Rotas do Turismo e Património com
Ambientes Inteligentes Adaptáveis ao Perfil do Visitante e ao
Contexto

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

UNIVERSIDADE DO MINHO

PROVINCIA PORTUGUESA DAS FRANCISCANAS
MISSIONARIAS DE NOSSA SENHORA

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

ECF .: Educação e Cidadania Fiscal

3SLM .: Sistema Inteligente para a Gestão da Iluminação Pública

INFO PATHS .: Sistema de monitorização e controlo de percursos,
de aplicação turístico-social

ViV@VÓ .: Viver na Casa da Avó

SAFECARE .: Supervisão Clínica para a segurança e qualidade dos
cuidados

ACCES4ALL .: Acessibilidade para Todos no Turismo

Maintenance4.0 .: Gestão Inteligente e Preditiva da Manutenção
em Sistemas de Produção

InterComuniCaRe .: Doença Mental: Intervenção Comunitária no
Caminho do Recovery

NIE .: Interfaces naturais com idosos

ROSM .: Sistema robótico de mitigação de derrame de crude

ALERTFALLS .: Prevenção de quedas em pessoas mais velhas a
viverem sós

Por+S .: Por Mais Saúde

NASYTHOR .: Novos compostos naturais e sintéticos para o
tratamento de tumores hormono-resistentes

NMSPCAM .: Novos Media ao Serviço do Património Cultural do
Alto Minho

EGAS MONIZ - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR
MolecularDent .: Design Molecular para Restauração Dentaria
CRL

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À INDÚSTRIA
METALOMECÂNICA

SmartORTHOSIS .: Ortótese inteligente personalizada para
plagiocefalia posicional

BIO4DIA .: Deteção precoce e monitorização da progressão
metabólica da diabetes tipo 2

strip2sense .: Tiras de teste para rastreio de biomarcadores de
tromboembolismo venoso em oncologia

TESTOR .: TESTOR - A produção e simplificação de provas

Unidade Básica de Transferência de Tecnologia da ESAN-UA
(TT@ESAN)

Transferência e apropriação de conhecimento recorrendo a Key
Enabling Technologies e potenciando I&I (TransTec.I&I)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

O projeto visa a criação de uma Unidade Básica de Transferência de Tecnologia, na
Escola Superior Aveiro Norte da Universidade de Aveiro (ESAN-UA), em Oliveira de
Azeméis, e pretende contribuir para o reforço da transferência de conhecimento para o
relevante tecido empresarial desta região. As ações a desenvolver permitirão
caracterizar as práticas de transferência de tecnologia existentes na região e valorizar
resultados de I&D já existentes.

O projeto TransTec.I&I permitirá dar resposta às necessidades específicas de
conhecimento técnico-científico evidenciadas pelas empresas do Setor Metalúrgico e
Metalomecânico nas áreas da Metrologia e da Metalografia, facilitando a inserção nas
cadeias de valor global, promovendo sinergias, criação de massa critica em rede, bem
como vantagens comparativas e competitivas e a diversificação dos mercados.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

82.050,62

149.998,00

32.812,95

134.713,61

148.428,73

149.906,87

143.621,25

22.770,35

142.767,19

148.124,74

147.599,87

149.530,62

148.835,44

81.392,06

149.961,95

136.893,50

27.069,75

142.785,46

111.649,14

149.988,97

92.440,50

322.384,99

822.348,47

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/10/18

2019/04/18

Portugal

2017/07/01

2018/12/30

Portugal

2017/06/02

2018/11/16

Portugal

2017/08/10

2019/02/05

Portugal

2017/10/18

2019/04/18

Portugal

2017/09/15

2019/03/15

Portugal

2017/09/01

2019/03/03

Portugal

2017/10/01

2019/04/02

Portugal

2017/10/01

2019/04/01

Portugal

2017/09/15

2019/03/15

Portugal

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

2017/10/01

2019/04/02

Portugal

2017/10/01

2019/04/01

Portugal

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

2017/09/20

2019/03/22

Portugal

2017/10/18

2019/04/18

Portugal

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

2017/08/10

2019/02/05

Portugal

2017/09/01

2019/03/02

Portugal

2017/10/16

2019/04/16

Portugal

2017/10/24

2019/04/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

69.290,28

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

123.991,31

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

27.891,01

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

111.561,43

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

124.695,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

126.865,29

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

122.078,06

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

19.354,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

114.474,43

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

125.906,03

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

125.459,89

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.101,03

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

126.510,12

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

68.369,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.467,66

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

115.609,11

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

23.009,29

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

121.367,64

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

94.901,77

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.490,62

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

78.574,43

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

274.027,24

698.996,19
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Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

CENTITVC - CENTRO DE NANOTECNOLOGIA E
Nanotech@NortePT – Promover a nanotecnologia no tecido
MATERIAIS TÉCNICOS, FUNCIONAIS E INTELIGENTES industrial na região norte de Portugal

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

C.V.R. - CENTRO PARA A VALORIZAÇÃO DE
RESÍDUOS

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DO MINHO

U.NORTE INOVA

DigitalPatient – Plataforma Tecnológica Inovadora para a
Transformação de BigData em Conhecimento Digital e Apoio ao
Diagnóstico Médico

Fibrenamics Green – Plataforma para o desenvolvimento de
produtos inovadores com base em resíduos

PORTO DESIGN FACTORY

Lab2Business

Optimizing Clinical and Translational Research in the North of
Portugal

COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR ARTÍSTICO DO
Opo'Arch Formal Methods
PORTO CRL

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO
JORGE, I.P.

CEPESE - CENTRO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO,
ECONOMIA E SOCIEDADE

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMEDICA

DESVENDAR - DEScobrir, VENcer as Doenças rARas

Iniciativa de Transferência de Conhecimento na Promoção Online
do Turismo - ITRACOTUR

RESOLVE: Respostas Específicas para Superar Obstáculos que
Limitam a Valorização Eficaz

Resumo | Summary

O projeto Nanotech@NortePT tem como objetivo fundamental promover a
transferência de conhecimento científico e tecnológico no domínio das nanotecnologias,
nomeadamente no estímulo da procura por parte das empresas de soluções
tecnológicas que possam alavancar o desenvolvimento de produtos altamente
competitivos de valor acrescentado, catapultando a região norte para os mercados
internacionais de referência.

Este é um projeto que tem como objetivo apoiar as empresas nacionais no
desenvolvimento sistemático e sustentado das suas atividades de inovação e identificar
fatores críticos para o processo de inovação e aceleração da criação de valor,
estabelecendo uma ponte para as atividades de I&D+i que têm sido promovidas nas
instituições de ensino superior – U.PORTO, UMinho/TecMinho e UTAD.

Atualmente a medicina não maximiza a análise dos dados clínicos para melhorar o
diagnóstico e o tratamento dos pacientes, pela incapacidade de analisar grandes
volumes de dados (BigData). Este projeto criará uma plataforma inovadora que usará
tecnologia de ponta para analisar estes grandes volumes de dados e, a partir daí,
disponibilizar ao médico um assistente digital revolucionário que o apoiará no
diagnóstico e tratamento dos seus doentes.

Este projeto visa a criação da Plataforma Fibrenamics Green, resultando a sua gênese
de uma simbiose de valências do CVR e da Plataforma Fibrenamics, para transferência
de conhecimento científico e técnico da Universidade do Minho, através do CVR, para
as empresas, no sentido de se desenvolverem tecnologias e produtos inovadores com
base em resíduos provenientes das indústrias têxtil, calçado, mobiliário, automóvel e
construção.

1 - Prospecção e Orientação; 2 - Desenvolvimento & Implementação consiste no
desenvolvimento de atividades apoio aos processos de transferência de conhecimento e
em práticas de criação multidisciplinar e de natureza coletiva e colaborativa 3Marketing e Comunicação - consiste em atividades de capacitação das empresas em
vertentes fundamentais para que os projetos desenvolvidos sejam realizados;4 Actividades Transversais;

Proposta de projeto de transferência e valorização económica de conhecimento
científico e tecnológico para o sector agroalimentar, baseado nas capacidades
especializadas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Universidade
Católica Portuguesa no Porto – Escola Superior de Biotecnologia envolvendo centros de
investigação e unidades de estudos avançados.

There is an impressive limitation to run clinical studies in Portugal, with consequences
for academia, healthcare and companies. To overcome this, the Medical School of
University of Minho, with Hospital of Braga, created the Clinical Academic CenterBraga. Building on this, we aim to significantly impact the transfer of knowledge from
the bench of biomedical and technology laboratories, as well as from SMEs, to the
clinics and to the market.

(Descrição mais detalhada na memória descritiva)O projecto inclui 12 acções coerentes
e integradas, enquadradas nas tipologias de acções de demonstração e valorização
económica de desenvolvimento tecnológico, disseminação para o tecido empresarial
com criação de valor, protecção de propriedade intelectual e criação de rede de
utilizadores e divulgação nacional e internacional.

Investigar e implementar novos métodos de biologia celular e molecular aplicáveis às
doenças raras de forma menos direcionada permitindo uma abordagem mais
abrangente e ultrapassando as atuais abordagens através de uma exclusão específica e
sequencial, contribuindo para a melhoria significativa da capacidade de diagnóstico
instalada, incrementando a oferta de serviços com novos testes diagnósticos para DR,
mais rápidos, precisos e rentáveis.

A proposta visa recolher informação e explorar Business Intelligence Strategies para o
setor do turismo regional, focando em particular o mundo de oportunidades criadas
pela web social e na perspetiva dos utilizadores, envolvendo todos os stakeholders da
Região Norte. São esperados resultados práticos, de transferência de conhecimento
sobre como usar a comunicação 2.0/3.0 no setor.

Este projecto tem como objectivo fornecer respostas/instrumentos para suplantar os
obstáculos à valorização de conhecimento na área biomédica, tendo em vista o
aumento global da eficácia e a melhoria dos resultados finais dos processos de
valorização. Neste projecto serão fornecidas ferramentas para a valorização do
conhecimento na área da biomedicina.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

492.904,66

1.129.370,85

1.043.712,91

552.856,83

1.205.398,86

590.532,73

1.435.337,14

561.600,00

413.753,83

281.605,95

690.014,75

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

418.968,96

959.965,22

887.155,98

469.928,30

1.024.589,03

501.952,82

1.220.036,57

477.360,00

351.690,75

239.365,06

586.512,54

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal
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Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O projeto ProShoe visa iniciativas relacionadas com a inovação no calçado,
concentrando-se na disseminação, difusão, experimentação e demonstração de
ProShoe – Disseminação, difusão, demonstração e transferência de resultados de projetos de I&DT, com vista a sua valorização económica e integração em
CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL
conhecimento na fileira do calçado
novas soluções empresarialmente competitivas, nomeadamente: Novos materiais e
componentes, Novos tipos de calçado diferenciados, Processos de fabricação avançados
e Modelos de negócio inovadores.

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

NORTEXCEL 2020- ASSOCIAÇÃO PARA UM CENTRO
DE EXCELÊNCIA EM DISPOSITIVOS MÉDICOS

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

CENTRO TECNOLÓGICO DA CORTIÇA

ASSOCIAÇÃO FRAUNHOFER PORTUGAL RESEARCH

CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E
DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL-CITEVE

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

SANJOTEC - ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA

NORTHERN DISCOVERIES: The Discoveries CTR - Setting Sails

Promoting Agri-food and Forestry Stakeholder Engagement for
Knowledge Transfer and SMARTAgriFor partnerships

NE2020 - Dinamizar a performance I&D+i da região Norte através
do centro de excelência NORTEXCEL2020

Promoção da Indústria 4.0 na Região de Trás-os-Montes e Alto
Douro (I4@TMAD)

This project has been structured to support the Discoveries CTR Teaming Phase 1
project. The main objective is to promote knowledge transfer, establish strategic
collaborations and the translation of research into industry in the field of Regenerative
and Precision Medicine. The project includes 8 Actions, each with activities to support
engagement and the establishment of partnerships for the benefit of stakeholders and
the Centre.

This project has been structured to support the SMARTAgriFor Teaming Phase 1 project.
The main objective of the project is to promote, through a series of initiatives, agri-food
and forestry based stakeholder engagement. The project includes 5 Actions, each with a
number of specific activities to support the stakeholder engagement and the
establishment of future partnerships for the benefit of stakeholders and the Centre.

A presente candidatura visa apoiar a iniciativa NORTEXCEL2020 na sequência da sua
aprovação na primeira fase da ação Teaming. Este projeto irá assim fomentar a
investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação da região, com foco na área
dos dispositivos médicos, através de um conjunto de ações que pretendem promover a
criação de sinergias entre a academia e a indústria, a transferência de tecnologia e a sua
criação de valor no mercado.

A quarta revolução industrial diz respeito à integração de tecnologias IoT nos processos
de produção e à interligação em rede dos mesmos. O projeto reduzirá o atraso de
TMAD na sua adoção em relação a outras regiões europeias, incorporando o estado-daarte e o conhecimento disponíveis ao serviço das empresas, através de um processo
integrado de desenvolvimento da cadeia de valor, de âmbito regional, que envolve os
atores-chave do sistema de I&I.

O pressente projeto é uma operação que tem como objetivo Dinamizar o ecossistema
regional de inovação e estimular a transferência de tecnologia e de conhecimento
TRANFER+.TEC.CASTANHA | Reforço da transferência de
científico para a fileira da Castanha. É constituído por 6 Ações e 19 atividades, como
conhecimento científico e tecnológico da fileira da castanha para o
sejam: a dinamização de campos experimentais e de ações de disseminação de I&D
setor empresarial
para o combate de doenças e pragas; a realização de comunidades de inovação e
encontros 2B2, entre outras.

Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial –
Indústria da Cortiça

Collective Transfer FhP

3Ti – Textile Technology Transfer Initiative

Northern AgroFood-Environment Innovation

MAIS Tec - Consórcio para a Transferência de Conhecimento
Científico e Tecnológico

Pretende-se reforçar e requalificar o GAPI para melhor servir a indústria.Sensibilizar e
aconselhar as empresas sobre a utilização da PI e tecnologiaEm resumo pretendese:Prestar esclarecimentos sobre regras, custos e procedimentos as modalidades de PI.
Diminuir a probabilidade de litigância/coimas por incumprimento/desconhecimento da
PI.Salvaguardar direitos das empresasAuxiliar as empresas na interpretação das
exigências do CIPR

Collective Transfer FhP é uma iniciativa da Fraunhofer Portugal que pretende promover
a transferência de conhecimento científico e tecnológico nas áreas de “Ambient
Assisted Living, AAL” e “ICT for Developing Countries, ICT4D” através da dinamização do
concurso Fraunhofer Challenge, da organização do Fraunhofer Collective Transfer Day, e
da realização de ações de disseminação e projetos pilotos nestas áreas, AAL e ICT4D,
em Portugal e na CPLP.

O projeto pretende possibilitar a transferência de conhecimento e reforçar a
investigação e inovação nas empresas têxteis ou em projetos semente de base têxtil,
tendo por base os vários setores de aplicação a que os têxteis se destinam, desde,
Desporto, Saúde, Habitat, Mobilidade, Proteção Individual e TIC.A transferência de
conhecimento irá acontecer envolvendo empresas, empreendedores e investigadores e
apoio de entidades regionais do SCT.

O projeto está orientado para o investimento no Desenvolvimento de Novos Produtos
/Serviços, nos sistemas Agroalimentar e Ambiental, implicando: graduados com
competências captados na Região; as capacidades do Centro de Investigação CBQFLaboratório Associado do Estado da ESB-UCP, e um Sounding Board representativo do
tecido económico, orientador/mentor do projeto, acompanhado por ações de
promoção dos projetos junto dos stakeholders.

O projeto visa aumentar a competitividade da Região Norte e a criação de valor, através
da transferência de tecnologia. Foi definido um plano de ação que promova a
articulação entre núcleos de transferência tecnológica e necessidades das empresas e
da própria sociedade, de forma a transformar as ideias inovadoras em iniciativas
empresariais, gerando projetos semente e spin-offs. O I&I assume papel fulcral como
fator imaterial de desenvolvimento.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

330.584,56

762.745,84

751.599,49

946.198,69

478.047,16

612.456,84

126.397,16

513.680,11

316.349,67

460.000,00

737.786,92

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

280.996,88

648.333,96

638.859,57

712.806,47

406.340,09

520.588,31

107.437,59

436.628,09

268.897,22

391.000,00

627.118,88

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/15

2018/04/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/02

2018/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0246-FEDER-000034

NORTE-01-0246-FEDER-000035

NORTE-01-0246-FEDER-000036

NORTE-01-0246-FEDER-000037

NORTE-01-0246-FEDER-000038

NORTE-01-0246-FEDER-000039

NORTE-01-0246-FEDER-000043

NORTE-01-0246-FEDER-000044

NORTE-01-0246-FEDER-000046

NORTE-01-0247-FEDER-003112

NORTE-01-0247-FEDER-003262

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À INDÚSTRIA
METALOMECÂNICA

ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS SCHOOL (PBS) U.PORTO

ASSOCIAÇÃO C.C.G. / ZGDV - CENTRO DE
COMPUTAÇÃO GRÁFICA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA PARA O
DESENVOLVIMENTO-TECMINHO

PIEP ASSOCIAÇÃO - PÓLO DE INOVAÇÃO EM
ENGENHARIA DE POLIMEROS

INCREASE TIME, S.A.

BIOSCKIN, MOLECULAR AND CELL THERAPIES, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

RIIDPO: Rede Integrada Inteligente para o Diagnóstico em
Patologia Oncológica

Resumo | Summary

Acção 1– Durante o 1º ano e o 2º ano será desenvolvida o Sistema de Informação que
permitirá a implementação de Programas-piloto nas 4 áreas-base deste projecto: 2ª
Opinião, 2ª Observação, Diagnóstico Sub-especializado e Controlo de Qualidade de
Diagnóstico em Patologia Oncológica. Acção 2 – Implementação, teste e monitorização
dos Programas-piloto (2º ano).Acção 3 – Divulgação do projecto.

O presente projeto visa o aproveitamento e difusão de competências internas, tendo
como principal objetivo a transferência de conhecimento científico e tecnológico
Disseminação de conhecimento para a transformação de ideias
dirigido às PME´s da Região, associado a determinadas ferramentas de engenharia
inovadoras em iniciativas empresariais, baseadas em Open Source
disponíveis em open-source (CAD e CAE), bem como ligações ao conceito de Open
Software (OpenTech_INOV)
Innovation, no intuito de estimular a introdução de melhorias nos processos de negócio
e adoção de novos procedimentos de I&D+i.

TechNorValue - Programa de gestão e valorização de tecnologias
para as PMEs da Região

Transferência de conhecimento científico e tecnológico do Centro
Computação Gráfica (CCG)

ATIVAR o Interface de Partilha e Valorização Regional do
Conhecimento

INOV@UTAD

NEWFOOD – Food Technologies Valorization

Com recurso à massa crítica existente na região Norte pretende-se criar dinâmicas de
gestão de tecnologia envolvendo o triângulo startups/entidades SI&I/PMEs. É neste
contexto que se posicionam a PBS e a UPTEC, as duas entidades promotoras do projeto.
O projeto pretende ultrapassar barreiras existentes no processo de transferência de
conhecimento científico através da valorização económica de tecnologia e
reposicionamento das startups.

O presente projeto é uma iniciativa liderada pelo Centro de Computação Gráfica (CCG)
através da realização de um conjunto de ações que estimulem a fomentação da
transferência de conhecimento nas tecnologias de informação e comunicação, com
relevância para a computação gráfica entre o CCG e as empresas.

O IPVC assume-se como o principal interface para processos de transferência de
conhecimento científico, tecnológico e inovatório para as empresas da região. A
execução deste projeto é essencial para dinamizar as empresas para a participação
ativa no desenvolvimento de mecanismos formais e eficientes de transferência de
tecnologia e conhecimento.

O projeto tem 3 atividades, a Rede de Inovação e Transferência de Tecnologia (I2T) da
UTAD tem como objetivo impulsionar a Transferência de Tecnologia (TT) junto do corpo
de investigadores da UTAD, o Concurso Inov@UTAD iremos desenvolver um concurso
com três componentes, valorizar projetos e ideias desenvolver spin-offs e premiar
projetos com empresas. E a Divulg@UTAD, o objetivo é criar mecanismos de
aproximação com o tecido empresarial.

Projeto de transferência de conhecimento focado na inovação e valorização de
Produtos Alimentares Tradicionais e baseados em Recursos Endógenos da Região,
acelerando os processos de expansão e consolidação das fileiras respetivas, envolvendo
o mapeamento do conhecimento e das competências existentes, a inventariação das
necessidades, promoção de projetos de inovação, e disseminação dos resultados aos
stakeholders para transferência e apropriação

O projeto pretende utilizar as metodologias inovadoras testadas no piloto da
Plataforma Internacional Fibrenamics, para a criação das condições que permitam a
FIBRENAMICS - Plataforma de integração, valorização e
consolidação de um modelo sistemático de transferência de conhecimento científico e
transferência de conhecimento em materiais e produtos à base de
tecnológico dos centros de saber para as empresas, implementado a Plataforma
fibras
Internacional Fibrenamics de Integração, Valorização e Transferência de Conhecimento
em Materiais e Produtos com base em Fibras.

PIEP - TECH TRANSFER

K-Wearable

iBone Therapies .: Projeto iBone Therapies: Terapias inovadoras
para a regeneração óssea

O projecto terá duas acções para a transferência de conhecimento científico e
tecnológico, promovendo uma maior eficácia e criação de valor. Acção 1,
desenvolvimento de iniciativas de interacção e transferência de conhecimento incluído
actividades networking, promoção nacional e internacional. Acção 2, desenvolvimento
de 4 demonstradores tecnológicos, áreas emergentes, nomeadamente, nas Future
Integrated Technologies e nas Lightweight Structures.

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

570.441,48

138.556,82

375.086,99

398.184,17

665.801,07

754.614,15

878.720,40

754.763,86

655.056,68

20.000,00

736.567,84

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

484.875,26

117.773,29

318.823,94

338.456,55

565.930,91

641.422,03

746.912,34

641.549,28

556.798,18

15.000,00

556.649,55

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/04

2019/09/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/15

2018/12/14

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-003337

NORTE-01-0247-FEDER-003381

NORTE-01-0247-FEDER-003435

NORTE-01-0247-FEDER-003446

NORTE-01-0247-FEDER-003453

NORTE-01-0247-FEDER-003498

NORTE-01-0247-FEDER-003507

NORTE-01-0247-FEDER-003760

NORTE-01-0247-FEDER-003789

NORTE-01-0247-FEDER-004121

NORTE-01-0247-FEDER-004293

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FLEXEFELINA S.A.

SILICOLIFE LDA

SATISFIBRE, S.A.

OPTIMIZER - SERVIÇOS E CONSULTADORIA
INFORMÁTICA LDA

EGITRON - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL LDA

SPIN.WORKS S.A.

ENERMETER - SISTEMAS DE MEDIÇÃO LDA

NASCEKONF LDA

TAÍDE CONFECÇÕES LDA

CONFECÇÕES MARIA AMÁLIA GOMES LDA

CHATRON , LDA

Nome da Operação | Operation Name

iParasol .: Nova Geração de guarda-sois por via da hibridização
inteligente

SISBI .: Sistema Inteligente de Suporte à Decisão para a
Biotecnologia Industrial

BUILD .: BUILD - BacterIal cellulose Leather

QVida+ .: Estimação Contínua de Qualidade de Vida para Auxílio
Eficaz à Decisão Clínica

PRECISIONcork .: PRECISIONcork - Medida e Controlo em Linha de
Parâmetros Chave de Processo e de Qualidade de Produto

NEXA-Q .: Qualificação para voo de mecanismo HDRM

RHDecho .: Sistema de análise de imagens ecocardiográficas do
aparelho valvular mitral para triagem de defeitos na válvula
mitral/da doença cardíaca reumática subclínica

LargeFashion - Estudo antropométrico e desenvolvimento de uma
coleção de vestuário para jovens obesos

MiaPele - Desenvolvimento de uma coleção de vestuário de
proteção a baixas temperaturas, inovador no design e na
funcionalidade

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Camaleon - Design de vestuário desportivo de dupla face inovador
-em termos de conforto e estética

Desenvolvimento de um coletor solar térmico Ar-Ar

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

944.239,20

693.512,21

552.770,95

930.669,22

729.402,33

347.625,75

473.197,03

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

688.351,09

514.550,40

368.259,19

675.227,39

509.671,99

233.081,72

355.594,91

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2019/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/15

2018/11/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/03

2016/09/02

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-004463

NORTE-01-0247-FEDER-004515

NORTE-01-0247-FEDER-004546

NORTE-01-0247-FEDER-004559

NORTE-01-0247-FEDER-004572

NORTE-01-0247-FEDER-004638

NORTE-01-0247-FEDER-005093

NORTE-01-0247-FEDER-005199

NORTE-01-0247-FEDER-005418

NORTE-01-0247-FEDER-005465

NORTE-01-0247-FEDER-005534

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FERCANORTE-ESTRUTURAS,LAJES E COFRAGENS LDA

HIGIDOURO - ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

TECPRESS-TECNICAS DE IMPRESSÃO LDA

A. RAFAEL & CA LDA

Nome da Operação | Operation Name

Otimização de sistemas de lajes fungiformes aligeiradas em betão
armado para desempenho melhorado à ação do fogo.

CleanMan

LUSOINFO II - MULTIMÉDIA LDA

3DC- INTELLIGENT NATURE, LDA

MINHOFUMEIRO-ENCHIDOS E FUMADOS A MODA
DE PONTE DE LIMA LDA

LYNX ADVANCED COMPOSITES, LDA

NICOLAU DE MACEDO, S.A.

--

--

I&D de transferes termocolantes para a estampagem de substratos
-têxteis de elevada complexidade

SeaPolo by Tributo ? Desenvolvimento de estruturas têxteis em
malha com capacidade de isolamento térmico, impermeabilizaçãoe -proteção UV para utilização em polos

CPURB - CONSULTORIA E PERITAGENS, UNIPESSOAL
Desenvolvimento Aplicação Avaliação de Imóveis
LDA

NEWTON-C-CONSULTORES DE ENGENHARIA LDA

Resumo | Summary

--

Conceção de metodologias e ferramentas para viabilização de novo
produto: elementos escultóricos em reticulado metálico de grande -dimensão.

Sistema de Diagnóstico da Aprendizagem

Consultoria no âmbito da impermeabilização de materiais á base
de cortiça, com vista à criação de novos produtos e entrada de
novos mercados

MINHOFUMEIRO_AP

Lynx - bicycle carbon frames - Fase I

Sludge4Concret - Incorporação de lamas de pedreiras em
formulações de betão

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

8.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.500,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

6.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

11.250,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.625,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/10

2016/12/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/30

2016/11/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

346

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-005561

NORTE-01-0247-FEDER-005665

NORTE-01-0247-FEDER-005678

NORTE-01-0247-FEDER-005747

NORTE-01-0247-FEDER-005878

NORTE-01-0247-FEDER-005901

NORTE-01-0247-FEDER-005982

NORTE-01-0247-FEDER-006037

NORTE-01-0247-FEDER-006056

NORTE-01-0247-FEDER-006062

NORTE-01-0247-FEDER-006379

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ABOTOA, S.A.

INOXARÕES - CONSTRUÇÕES EM AÇO INOX E AÇO
MACIO LDA

VISOUND ACÚSTICA, S.A.

MAGALHÃES & CA LDA

DOMINGOS FERNANDES RALHA, HERDEIROS

FÁBRICA DE TINTAS KAR, LDA

CORTIÇAS J. ALMEIDA & SOARES LDA

K2S LDA

ANTÓNIO MARQUES RODRIGUES, S.A.

VIARCO-INDUSTRIA DE LAPIS LDA

SPIN.WORKS S.A.

Nome da Operação | Operation Name

I&D de vestuário de trabalho inovador e de elevado valor
acrescentado para companhias aéreas

Otimização do desempenho energético de reservatórios de água
quente

SCAVA - Sistema de Controlo AntiVibrático Afinável

Sistema para realização da leitura da contagem dos consumos de
energia elétrica

MaisUmQuarto - design e prototipo de mobiliário e estrutura
modular para um anexo habitacional

Consultoria no âmbito da performance térmica da nova gama de
tintas refletoras Kar, com vista a completar e melhorar ficha
técnica desta gama

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

ValorRolha, Desenvolvimento de um protótipo para valorização de
-rolhas de cortiça natural

EasyTriturator ? desenvolvimento de um eletrodoméstico
encastrável para reciclagem individual em casa de resíduos sólidos -e líquidos

Desenvolvimento de técnica de tratamento de banhos de ligas de
latão alternativa às tradicionais, nomeadamente através da
utilização de ultra-sons.

Desenvolvimento de Produto Inovador

SAFE .: Sistema de Monitorização Rápida com base em Micro UAV

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.600,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.500,00

20.000,00

167.808,18

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.700,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.625,00

15.000,00

106.093,63

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/23

2016/12/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/22

2016/12/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

347

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-006397

NORTE-01-0247-FEDER-006409

NORTE-01-0247-FEDER-006438

NORTE-01-0247-FEDER-006999

NORTE-01-0247-FEDER-007278

NORTE-01-0247-FEDER-007476

NORTE-01-0247-FEDER-007557

NORTE-01-0247-FEDER-007575

NORTE-01-0247-FEDER-007815

NORTE-01-0247-FEDER-007819

NORTE-01-0247-FEDER-007960

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

EVOLEO TECHNOLOGIES, LDA

WEDOTECH - COMPANHIA DE IDEIAS E DE
TECNOLOGIAS LDA

SARKKIS - ROBOTICS, LDA

ALL4ENGENHARIA, LDA

TRITACOBRE - METAIS LDA

FLUIDINOVA, S.A.

SKPRO LDA

CORSAN - CORTICEIRA SANTIAGO, LIMITADA

AVEL - ELECTRÓNICA LDA

MOG TECHNOLOGIES S.A.

NORTERRA - NORTE TERRACOTA LDA

Nome da Operação | Operation Name

Demonstrador PEDDIR .: Demonstrador do projeto PEDDIR PEsagem Dinâmica e Deteção de Irregularidades dos Rodados

HBioS_DEMO .: Demonstração à escala real de biotecnologia de
dessulfurização de biogás

CoopWeld .: Célula industrial de soldadura robotizada para
fabricação de conjuntos de estruturas metálicas para edifícios
(Demonstrador)

Resumo | Summary

--

--

--

Desenvolvimento e validação de um sistema construtivo resistente
em alvenaria de blocos de terra compactada (BTC) para
-ecoturismo.

Recuperação de metais preciosos de poeiras de trituração de REEE --

Desenvolvimento de substitutos ósseos de nanoHA

Investigação e Desenvolvimento de Formulações Cosméticas e
Dispositivos Médicos

--

--

Transferência de tecnologia - Preparação de cortiça - Adaptação da
-tecnologia SYMBIOS

Acco-System

MOGREMOTE PROD .: Plataforma cloud based para produção
remota de TV Digital profissional em direto ou em offline

Avaliação do potencial de remoção de contaminantes em solos
contaminados

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

416.877,06

269.363,64

888.205,03

19.964,00

19.200,00

20.000,00

19.500,00

20.000,00

20.000,00

694.322,51

19.500,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

274.194,51

139.456,16

581.784,41

14.973,00

14.400,00

15.000,00

14.625,00

15.000,00

15.000,00

492.531,46

14.625,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/01

2017/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/28

2017/06/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/15

2016/12/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/24

2016/12/23

Portugal

348

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-008081

NORTE-01-0247-FEDER-008182

NORTE-01-0247-FEDER-008370

NORTE-01-0247-FEDER-008412

NORTE-01-0247-FEDER-008538

NORTE-01-0247-FEDER-008566

NORTE-01-0247-FEDER-008611

NORTE-01-0247-FEDER-008631

NORTE-01-0247-FEDER-008632

NORTE-01-0247-FEDER-008685

NORTE-01-0247-FEDER-008711

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

LUIPEX - INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES
LDA

FUNDIÇÃO NEIVA LDA

CORREIA, SOUSA & RIBEIRO LDA

FERMENTUM - ENGENHARIA DAS FERMENTAÇÕES
LDA

ALTO - PERFIS PULTRUDIDOS LDA

ECOMOVIMENTO, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
para a solução informática específica de Gestão de Operações de
Produção a partir de dispositivos móveis

MANUEL DE OLIVEIRA & MARTINS LDA

ECOIBERIA - RECICLADOS IBÉRICOS, S.A.

INTERHIGIENE -INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
HIGIENE, LDA

--

Estudo de otimização das condições operacionais de fornos
-industriais e avaliação de estratégias para a valorização de resíduos

Sistema robotizado para auto alimentação CNC

LÚPULO - Novas técnicas de utilização para otimizar
sensorialmente cervejas

Sistema de Reforço em reabilitação

--

--

--

Produção de bio-aditivos para gasolina e gasóleo a partir de óleos e
-gorduras não adequados para a produção de biodiesel

A RECTIFICADORA DE GUIMARÃES - RECTIFICAÇÕES AIRFLOW TO POWER - Relação da melhoria no escoamento com o
DE MOTORES LDA
aumento de potência em motores de competição

SERRALHARIA MECANICA VILA NOVA LDA

Resumo | Summary

Therapheet - Dispositivo Mecatrónico de Apoio à Fisioterapia

GAS IN DIESEL - Uso de GPL e GN em pesados de mercadorias

Estudo sobre processabilidade de PET reciclado obtido pelo
processo de reciclagem mecânica

Detergente de roupa com propriedades repelentes de insetos

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

19.900,00

19.500,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

18.500,00

19.500,00

20.000,00

19.500,00

19.500,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

14.925,00

14.625,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

13.875,00

14.625,00

15.000,00

14.625,00

14.625,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/15

2016/12/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/11

2016/12/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/15

2016/12/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/15

2016/12/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/05

2016/11/04

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-008724

NORTE-01-0247-FEDER-008902

NORTE-01-0247-FEDER-008930

NORTE-01-0247-FEDER-009001

NORTE-01-0247-FEDER-009015

NORTE-01-0247-FEDER-009042

NORTE-01-0247-FEDER-009292

NORTE-01-0247-FEDER-009772

NORTE-01-0247-FEDER-009911

NORTE-01-0247-FEDER-009956

NORTE-01-0247-FEDER-010036

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

IBERIANA TECHNICAL, LDA

NEVES & COMPANHIA LDA

MOLDIFLEX - INDÚSTRIA DE MOLDES E
FLEXOGRÁFICOS LDA

A.FIUZA & IRMÃO LDA

C.R. - CORTIÇAS, LDA

ARTNOVION, LDA

FIBRAUTO - FABRICO DE OBJECTOS EM POLYESTER
LDA

FLUIDOTRONICA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LDA

AMAZINGFOCUS - UNIPESSOAL, LDA

MYNEWIDHEA ECOLOGICAL SOLUTIONS, LDA

NEUROBIOS - INSTITUTO DE NEUROCIÊNCIAS,
DIAGNÓSTICO E REABILITAÇÃO INTEGRADA, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Desenvolvimento de um sistema de doseamento de fluídos com
visão artificial

iTechCoat .: Nova geração de estruturas flexíveis multifuncionais,
inteligentes e de valorização estéticas por via de modificação
superficial hot melt localizada

MOLDIFLEX & Open FOAM

FIIP ? FIND INNOVATION IN INDUSTRIAL PROCESS

Odorcor

ARTNOVION X-FIRE

Functional_dashboard .: Componentes funcionais em material
compósito para interiores de veículos.

Estudo preliminar para o desenvolvimento de uma nova linha de
produtos através de um novo processo de fabrico

AutoCarInsp .: Sistema de Inspeção Automático para Veículos

I&D de têxteis técnicos e funcionais para o desenvolvimento de
fraldas reutilizáveis para adultos

NEUROBICA .: Neuro Enhancement Research on Brain Innovation
Core Applications

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

312.867,32

20.000,00

20.000,00

20.000,00

18.600,00

411.615,79

20.000,00

512.603,02

20.000,00

771.956,11

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

236.146,67

15.000,00

15.000,00

15.000,00

13.950,00

293.229,82

15.000,00

378.052,70

15.000,00

536.171,40

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/11

2016/12/13

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/13

2017/01/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/06

2017/01/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-010216

NORTE-01-0247-FEDER-010371

NORTE-01-0247-FEDER-010372

NORTE-01-0247-FEDER-010501

NORTE-01-0247-FEDER-010546

NORTE-01-0247-FEDER-010597

NORTE-01-0247-FEDER-010646

NORTE-01-0247-FEDER-010672

NORTE-01-0247-FEDER-010691

NORTE-01-0247-FEDER-010735

NORTE-01-0247-FEDER-010834

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

NORTEMPRESA, LDA

CARD4B - SYSTEMS, S.A.

RECIVALONGO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA

EVOLEO TECHNOLOGIES, LDA

J.CANÃO LDA

ENERMETER - SISTEMAS DE MEDIÇÃO LDA

SILICONGATE LDA

DYNAMIKLIZARD LDA

D2 TECHNOLOGY - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LDA

1756 - THE PORTUGUESE WINE COMPANY CHINA
LDA

Nome da Operação | Operation Name

Desenvolvimento de Equipamento Inovador para Marketing
Olfativo

C4S .: Connected Concessions and Citizen Centric Services

Resumo | Summary

--

--

Avaliação da recuperação dos subprodutos carbonosos, resultantes
da gasificação de Combustível Derivado de Resíduo (CDR), como
-adsorventes de baixo custo

EVO4Test .: Plataforma Modular para Testes Funcionais de
Equipamento Eletrónicos

Excello

SOCI .: Sistema de Otimização de Corte Industrial

PMU4WiGig .: Power Management Unit for WigGig SoC

--

--

--

--

HealthKaki .: Produção de vinagre e bebidas funcionais/saudáveis à
-base de dióspiro

IoT4Stone .: plataforma interoperável com suporte IoT ao
processamento de pedras naturais

1756 Taninos Enológicos

AGE 2 PLAY - CONCEPÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO
Colmeia - parque modular Eco Florestal Indoor
E INFANTIL, LDA

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

19.880,00

610.047,86

19.500,00

363.221,59

832.747,00

324.339,81

537.006,24

214.628,62

204.103,21

15.000,00

19.800,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

14.910,00

471.822,04

14.625,00

235.656,31

641.665,11

220.180,42

405.147,57

160.657,22

147.668,20

11.250,00

14.850,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/19

2016/11/22

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2018/05/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/26

2018/08/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2019/06/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/19

2017/07/18

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-010863

NORTE-01-0247-FEDER-010916

NORTE-01-0247-FEDER-010917

NORTE-01-0247-FEDER-010957

NORTE-01-0247-FEDER-010985

NORTE-01-0247-FEDER-011003

NORTE-01-0247-FEDER-011030

NORTE-01-0247-FEDER-011109

NORTE-01-0247-FEDER-011123

NORTE-01-0247-FEDER-011219

NORTE-01-0247-FEDER-011266

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SERNIS-FORMAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
LDA

SARKKIS - ROBOTICS, LDA

FERNANDO, LIMA & CA LDA

EVOLEO TECHNOLOGIES, LDA

SIGNINUM, GESTÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL
LDA

CHETOCORPORATION, S.A.

ARTNOVION, LDA

FOLLOW INSPIRATION, S.A.

AUP - AUTOMAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO,
LDA

APVV - APOIO A PRODUTORES DE VINHO VERDE
UNIPESSOAL LDA

Q-BETTER LDA

Nome da Operação | Operation Name

SR-90 .: Sistema físico de controlo de velocidade (inclui marcador
de chão com elevação dinâmica)

Resumo | Summary

--

FERRADURA .: Programação intuitiva para aplicações de soldadura
-robotizada

REAL KIDShoe - Criação de uma nova linha de produto

EVO4RAIL .: EVO4Rail - Monitorização sem fios para ferrovia

FREND - Optimização de Ferramenta Espectral para Serviço
Inovador de Caracterização

Modelo SS .: Projeto desenvolvimento de máquina furação
profunda e fresagem a 7 eixos para peças até 1 tonelada

Artnovion - HTAcoustics .: Artnovion - High Tech Acoustics

wGI .: wiiGO Industry

INTELSEW .: SISTEMA DE CONTROLO INTELIGENTE DA COSTURA
PARA ESTOFOS DE AUTOMÓVEL COM AIRBAGS

--

--

--

--

--

--

--

Desenvolvimento de dois vinhos monovarietais de alta gama das
castas Avesso e Azal, com características organoléticas específicas
-e diferenciadas, que representem um produto de valor
acrescentado no m

SIGECAR .: Sistema integrado de gestão de experiência de compra e
-atendimento no retalho

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

340.028,64

241.870,33

20.000,00

434.672,32

20.000,00

422.578,43

264.942,04

462.374,66

199.013,37

20.000,00

491.107,38

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

231.102,15

138.193,84

15.000,00

329.019,29

15.000,00

286.045,74

172.774,96

357.686,21

135.812,57

15.000,00

336.375,60

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/28

2019/04/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2018/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/04

2019/01/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-011304

NORTE-01-0247-FEDER-011349

NORTE-01-0247-FEDER-011420

NORTE-01-0247-FEDER-011422

NORTE-01-0247-FEDER-011426

NORTE-01-0247-FEDER-011431

NORTE-01-0247-FEDER-011458

NORTE-01-0247-FEDER-011484

NORTE-01-0247-FEDER-011497

NORTE-01-0247-FEDER-015670

NORTE-01-0247-FEDER-015868

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

DISPLR, LDA

SPIN.WORKS S.A.

SPIN.WORKS S.A.

MTEX - SOLUTIONS , S.A.

LAPA STUDIO, LDA

FAIRJOURNEY BIOLOGICS, S.A.

EMPRESA DAS LOUSAS DE VALONGO S.A.

MEDICAL ART CENTER - CLÍNICA MÉDICA, LDA

XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS
TECNOLOGIAS LDA

Nome da Operação | Operation Name

Displr Global

ARVIS .: Avaliação Robotizada e Validação de algoritmos de VISão
computacional no apoio a missões aeroespaciais

VTOL .: Desenvolvimento de um Micro-UAV de asa fixa com
Descolagem e Aterragem Vertical

MTEX-Multi .: MTEX - Multifuncional

ShopAnalytics .: Sistema de Rastreamento e Analytics de
Consumidores em Espaços Comerciais Indoor

BNaive Fab Humanos .: Construção de uma biblioteca naïve de
fragmentos Fab humanos e isolamento de Fabs anti-CXCR4

ECO_FUNC_COMP .: ECO-COMPÓSITOS FUNCIONAIS COM BASE
EM RESÍDUOS MINERAIS

IRRIGUN .: Dispositivo ativador de substâncias irrigantes para a
desinfeção do sistema tridimensional de canais em medicina
dentária

XGamify

PROJETOS JAFOC - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, Desenvolvimento de Competências em I&DT na Concepção à
LDA
Fadiga de Estruturas e Detalhes Estruturais

GIFT OF LIFE - SOLUÇÕES PARA UNHAS LDA

Desenvolvimeno de produto

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

176.728,87

286.250,81

292.504,51

826.954,57

763.634,00

493.993,85

525.074,15

312.827,33

637.095,42

10.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

131.916,98

220.469,51

179.125,32

521.892,90

562.925,64

297.692,81

381.846,46

232.795,42

420.593,43

7.500,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/23

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/27

2018/11/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/04

2017/12/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/26

2017/02/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/11

2017/02/10

Portugal

353

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-015972

NORTE-01-0247-FEDER-016009

NORTE-01-0247-FEDER-016031

NORTE-01-0247-FEDER-016059

NORTE-01-0247-FEDER-016100

NORTE-01-0247-FEDER-016104

NORTE-01-0247-FEDER-016233

NORTE-01-0247-FEDER-016255

NORTE-01-0247-FEDER-016268

NORTE-01-0247-FEDER-016314

NORTE-01-0247-FEDER-016324

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

METALVALOR - GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE TODO O
Reciclagem de escórias de soldas de estanho
TIPO DE RESÍDUOS, LDA

ARTECANTER - INDUSTRIA CRIATIVA, LDA

NOVAFRIO - INDUSTRIA, COMÉRCIO E
REFRIGERAÇÃO, LDA

ONWORK TECHNICAL AND FUNCTIONAL WEAR ,
LDA

BASEPOINT - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO LDA

TONS E TEXTURAS - DESIGN E COMERCIALIZAÇÃO
TEXTIL S.A.

INESE - INOVAÇÃO EM SISTEMAS ELECTRICOS, LDA

AST - SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE AMBIENTE,
UNIPESSOAL LDA

LEMORAU-SERRALHARIA MECANICA, UNIPESSOAL
LDA

BIO MICRO - AR COMPRIMIDO, PROCESSO E
TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS, LDA

ANTÓNIO ABREU - METALOMECÂNICA LDA

ArteCanter Recycling Innovation

Resumo | Summary

--

--

Consultoria de I&DT em Reaproveitamento e Armazenamento de
Calor/Energia residual para utilização mais racional e eficiente dos -equipamentos da NOVAFRIO

Conceção e desenvolvimento de equipamento de proteção
individual para a área da Proteção ao Calor e Fogo

Sistemas de comunicação contínua em ambientes WEB

Investigação e Desenvolvimento uniformes técnicos e
multifuncionais

ESTUDO detalhado para o desenvolvimento de protótipo elétrico
com uso de Servo motores AC, com alimentação e comando sem
fios, alimentação da potência por indução e com comando por
Ethernet wireless

Serviço de consultoria na area de investigação e desenvolvimento

Desenvolvimento eletrónico e de automação do sistema rotativo
para o ?semi-rotativo? de produção na indústria de etiquetas

Biomicro Vale I&DT

2^3 Design Methodology

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

17.950,00

19.900,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.872,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

13.462,50

14.925,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.904,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/19

2017/02/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/20

2017/02/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/03

2017/03/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/20

2017/02/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/29

2017/01/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/20

2017/02/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/02

2017/02/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/26

2017/01/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/05

2017/02/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/04

2017/03/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/27

2017/02/26

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-016334

NORTE-01-0247-FEDER-016335

NORTE-01-0247-FEDER-016349

NORTE-01-0247-FEDER-016644

NORTE-01-0247-FEDER-016935

NORTE-01-0247-FEDER-016981

NORTE-01-0247-FEDER-016991

NORTE-01-0247-FEDER-016995

NORTE-01-0247-FEDER-017026

NORTE-01-0247-FEDER-017066

NORTE-01-0247-FEDER-017171

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

VOLPER II - SYSTEM , UNIPESSOAL LDA

SARSPEC, LDA

Medida de Campeão - Lda.

GLOBAZ, S.A.

MECATÉRMICA - SOCIEDADE MECÂNICA TÉRMICA
UNIPESSOAL LDA

GRUPO INJECDESIGN LDA

EVOLEO TECHNOLOGIES, LDA

QUELHAS, RIBEIRO & CARDOSO LDA

RECIAL - RECICLAGEM DE ALUMÍNIOS S.A.

FBC - DESIGN, DEVELOPMENT AND ENGINEERING,
UNIPESSOAL LDA

SILENCIO - INSONORIZAÇÕES PROFISSIONAIS LDA

Nome da Operação | Operation Name

Volper II Vale IDT

Resumo | Summary

--

SpecDriver: Desenvolvimento de Eletrónica de Aquisição e Controlo
-para CCDs de Alta Performance

Medida de Campeão Vale I&D

GLOBAZ 2020 .: Plano de investigação e inovação para o H2020

Control2SolarThermal

CFP, solução de automação e Controlo de Falsos Positivos para
sistemas de injeção de polímeros

EVO2020 .: EVO2020: Aposta Estratégica da EVOLEO em
programas europeus de investigação e inovação, em particular o
Horizonte 2020

--

--

--

--

--

Conceção e desenvolvimento de um novo sistema de bloqueio para
-uma ortótese para membros inferiores

Rastreabilidade do desempenho ambiental dos produtos da RECIAL --

FBC - Cockpit Simulation

Projecto SILENTIUM BT40 Digital

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

20.000,00

20.000,00

125.996,52

20.000,00

20.000,00

89.293,32

20.000,00

19.019,00

20.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

15.000,00

15.000,00

62.998,26

15.000,00

15.000,00

44.646,66

15.000,00

14.264,25

15.000,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/25

2017/02/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/04

2017/03/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/25

2017/02/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/07

2017/12/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/06

2017/05/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/06

2017/05/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/12

2017/05/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/27

2017/07/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/18

2017/05/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/15

2017/04/14

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-017215

NORTE-01-0247-FEDER-017341

NORTE-01-0247-FEDER-017497

NORTE-01-0247-FEDER-017501

NORTE-01-0247-FEDER-017503

NORTE-01-0247-FEDER-017561

NORTE-01-0247-FEDER-017566

NORTE-01-0247-FEDER-017613

NORTE-01-0247-FEDER-017634

NORTE-01-0247-FEDER-017645

NORTE-01-0247-FEDER-017685

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

GUIMOCIRCUITO - CIRCUITOS IMPRESSOS, LDA

INCREASE TIME, S.A.

OLAMOBILE PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA

W2V, S.A.

VALDEMAR FERNANDES DA SILVA, S.A.

MOG TECHNOLOGIES S.A.

SIMULATION, TECHNOLOGY AND INNOVATION II MEDICAL, S.A.

VANGUARDA - SOLUÇÕES DE GESTÃO E
ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL LDA

MINHOFUMEIRO-ENCHIDOS E FUMADOS A MODA
DE PONTE DE LIMA LDA

METALOGONDE - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA
LDA

ENERMETER - SISTEMAS DE MEDIÇÃO LDA

Nome da Operação | Operation Name

GuimoAutomation - Conceção de um sistema versátil e robusto
para automação

Increase_to_Europe .: Dinamização da participação da Increase
Time em programas de financiamento Europeus

PROMOS .: Previsão e otimização de campanhas publicitárias
móveis em modelo de subscrição

GEO-DESIGN .: Artefatos para hotelaria e mobiliário urbano
incorporando resíduos

Resumo | Summary

--

--

--

--

Desenvolvimento de processo de secagem de cortiça com (defeito)
-verde

MOG CLOUD SETUP .: PLATAFORMA DE PREPARAÇÃO DE
CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS PARA INGEST NA CLOUD

SIMPROVE .: The Biomedical Simulation Centre of the Future

ATM .: ADVANCED TOOLS MANAGEMENT

--

--

--

DEM@BIOFUMADOS .: Demonstrador do Biofumados - Tradição vs
Qualidade - Produção de Enchidos e Fumados Tradicionais
-Portugueses

Desgaste .: investigação do comportamento ao desgaste de
materiais metálicos com e sem revestimentos de elevada
resistência

BTSCAD .: Bone Tumor Scan - CAD

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

43.038,20

721.888,81

606.621,26

20.000,00

885.571,42

1.090.783,31

253.759,15

701.991,43

468.567,01

302.181,57

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

21.519,10

564.610,22

419.223,00

15.000,00

653.418,19

789.706,52

165.015,52

460.381,96

325.256,48

230.671,69

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/18

2017/05/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2017/05/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/27

2017/07/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/15

2019/03/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-017688

NORTE-01-0247-FEDER-017690

NORTE-01-0247-FEDER-017734

NORTE-01-0247-FEDER-017783

NORTE-01-0247-FEDER-017798

NORTE-01-0247-FEDER-017804

NORTE-01-0247-FEDER-017817

NORTE-01-0247-FEDER-017819

NORTE-01-0247-FEDER-017832

NORTE-01-0247-FEDER-017833

NORTE-01-0247-FEDER-017834

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ENERMETER - SISTEMAS DE MEDIÇÃO LDA

EVOLEO TECHNOLOGIES, LDA

MITMYNID, LDA

BARCELCOM TÊXTEIS S.A.

AQUITEX-ACABAMENTOS QUIMICOS TEXTEIS S.A.

OCEANSCAN - MARINE SYSTEMS & TECHNOLOGY
LDA

SISTRADE - SOFTWARE CONSULTING, S.A.

AQUITEX-ACABAMENTOS QUIMICOS TEXTEIS S.A.

OPTIMIZER - SERVIÇOS E CONSULTADORIA
INFORMÁTICA LDA

PRAGMASOFT - SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLO LDA

SARSPEC, LDA

Nome da Operação | Operation Name

BCCT.plan .: Ferramenta 3D para o planeamento do tratamento
conservador do cancro da mama

SIMOCE .: Sistema inteligente para a monitorização e otimização
do consumo energético

GLPaP .: Gestão de Logística Porta-a-Porta

MediTube .: malhas tubulares de compressão para medicina de
reabilitação física.

Desenvolvimento de metodologia de avaliação da atividade
enzimática para a degradação da celulose

Endurance .: Sistema baseado em veículos Autonomos para
observação oceonografica de longa duração

MAPPLE .: PLANEAMENTO DA PRODUÇÃO COM OTIMIZAÇÃO
ENERGÉTICA

EcoTex .: Desenvolvimento de soluções mais sustentáveis para
coloração têxtil

EUSTRESS .: Sistema de Informação para a monitorização,
avaliação e previsão contínua dos níveis de Stress através de
métodos não intrusivos

TechParts I&D .: Gestão das atividades de manutenção nas
empresas produtoras de peças técnicas de precisão

RamSERS .: Desenvolvimento de um Espectrómetro de Raman
portátil com aplicação na deteção de biomarcadores do cancro

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

597.534,26

692.089,53

475.284,27

319.802,10

20.000,00

535.608,59

390.018,64

365.708,83

528.933,48

406.278,41

968.888,40

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

460.578,24

512.145,57

306.852,43

201.547,13

15.000,00

378.490,12

255.023,06

265.122,62

394.302,90

289.330,24

672.871,63

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/16

2018/12/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/05

2017/08/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/01

2019/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-017839

NORTE-01-0247-FEDER-017892

NORTE-01-0247-FEDER-017901

NORTE-01-0247-FEDER-017905

NORTE-01-0247-FEDER-017967

NORTE-01-0247-FEDER-017971

NORTE-01-0247-FEDER-017990

NORTE-01-0247-FEDER-018038

NORTE-01-0247-FEDER-018175

NORTE-01-0247-FEDER-018306

NORTE-01-0247-FEDER-018415

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

HPS HIGH PERFORMANCE STRUCTURES GESTÃO E
ENGENHARIA, LDA

CRITICAL MATERIALS, S.A.

EVOLEO TECHNOLOGIES, LDA

FLUIDINOVA, S.A.

HIDEPIXEL, LDA

WALKON, UNIPESSOAL LDA

SISTRADE - SOFTWARE CONSULTING, S.A.

STERIFAST - STERILIZATION & DISINFECTION
SYSTEMS, LDA

SOTOCAL - SOCIEDADE TORREFACTORA DE CAFÉS
DE ANGOLA LDA

ZENTECH - ENGENHARIA , LDA

CHIKIOSHIRA SAG, LDA

Nome da Operação | Operation Name

FilTube .: Estruturas tubulares não-convencionais em material
compósito para aplicações aeroespaciais

SHM TB30 .: Methodology and tools for assessing the structural
health and life extension of aircraft

Resumo | Summary

--

--

SALTQUANTI .: Demonstração de dispositivo portátil para aquisição
e processamento de dados para determinação do teor de sal em
-alimentos

NoMIC2Bone .: Estruturas Antimicrobianas Baseadas em nanoXIM®
-para Regeneração Óssea

Senior Inclusive

WALKON DEMO

INVALUE .: Plataforma de Serviços de Ecoeficiência e Manutenção
Preventiva Industrial

Consultadoria em atividades de investigação e desenvolvimento
tecnológico em equipamentos para o sector da saúde

Investigação e Desenvolvimento de Material provocador de
estímulo sensorial a aplicar em embalagem de café

Sistema de alimentação elétrico, autónomo, polivalente para
equipamentos instalados na via pública

Caracterização de propriedades nutracêuticas e medicinais do
shiitake (Lentinula edodes) e de outras espécies de cogumelos

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

527.760,81

390.920,10

265.172,71

640.070,16

1.375.972,38

314.013,63

808.881,28

19.050,00

20.000,00

17.500,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

403.114,50

300.457,75

187.632,11

480.784,09

998.697,87

217.797,67

588.143,39

14.287,50

15.000,00

13.125,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/12

2018/09/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2020/06/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/01

2018/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/16

2018/12/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/30

2017/06/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/30

2017/07/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/23

2017/07/22

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-018441

NORTE-01-0247-FEDER-018471

NORTE-01-0247-FEDER-018559

NORTE-01-0247-FEDER-018586

NORTE-01-0247-FEDER-018609

NORTE-01-0247-FEDER-018614

NORTE-01-0247-FEDER-018623

NORTE-01-0247-FEDER-018748

NORTE-01-0247-FEDER-018757

NORTE-01-0247-FEDER-018770

NORTE-01-0247-FEDER-018781

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

NSS - NEW SIGN SOLUTIONS, DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS LDA

SAÚDE VIÁVEL, LDA

GISLOTICA - PROJECTO E FABRICO DE SISTEMAS
MECÂNICOS LDA

J.A.VEIGA DE MACEDO, S.A.

CORKTANSA - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

FONTES PEREIRA, S.A.

CORTIÇA BENICIA, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Desenvolvimento de novos produtos: Painéis Luminosos e
Controladores

Otimização das condições de cultura de células estaminais de
papila dérmica de folículo capilar humano

CLÍNICA MÉDICA PARQUE ITÁLIA LDA

DAVID LAMAS & IRMÃOS LDA

--

--

Sistema de Visão Artificial para Inspeção de Marcações Típicas em
-Pneus - INSPECTUM

Desenvolvimento de revestimento em base aquosa para rolhas de
-cortiça

Desenvolvimento de solução de revestimento para rolhas de
cortiça

--

Relação entre densidade das rolhas técnicas, o seu comportamento
em garrafa ao longo do tempo e a ação preventiva do tratamento -de superfície aplicado em diferentes quantidades

Desenvolvimento de um tratamento de superfície para rolhas em
contacto com bebidas de alto teor alcoólico

MOLFIL-GABINETE TECNICO DE APOIO A INDUSTRIA
Protetor solar para texteis/cortiça e marroquinaria/cortiça
DE BORDADOS LDA

ERPIDIO FERNANDO ALVES DO COUTO, LIMITADA

Resumo | Summary

Desenvolvimento de tinta de marcação

Estudo para a concepção de um dispositivo médico inovador à
escala mundial na área do diagnóstico de infecções do trato
urinário em crianças

--

--

--

--

Transferência de tecnologia - Preparação de cortiça - Adaptação da
-tecnologia SYMBIOS

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

19.950,00

19.975,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

13.650,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

14.962,50

14.981,25

15.000,00

15.000,00

15.000,00

7.500,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

10.237,50

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/28

2017/07/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/02

2017/08/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/02

2017/09/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/28

2017/07/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/26

2017/07/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/28

2017/07/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/31

2017/07/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/02

2017/09/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/27

2017/07/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/19

2017/08/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/30

2017/07/29

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-018884

NORTE-01-0247-FEDER-018886

NORTE-01-0247-FEDER-019013

NORTE-01-0247-FEDER-019115

NORTE-01-0247-FEDER-019149

NORTE-01-0247-FEDER-021931

NORTE-01-0247-FEDER-021943

NORTE-01-0247-FEDER-021958

NORTE-01-0247-FEDER-021963

NORTE-01-0247-FEDER-021978

NORTE-01-0247-FEDER-022016

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

COSTA & REGO LDA

ENERGIE EST, LIMITADA

Nome da Operação | Operation Name

Concepção e desenvolvimento de novos equipamentos

Desenvolviemnto e caracterização de bombas de calor
aerodinâmicas com rendiemnto otimozado

MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A. Digitalização avançada de materiais

LUCIO MACHADO, ENGENHARIA E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL LDA

PALAVRA SURPRESA, LDA

INTERHIGIENE -INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
HIGIENE, LDA

LATINO-CONFECÇÕES LDA

SISTRADE - SOFTWARE CONSULTING, S.A.

INOVAFIL FIAÇÃO, S.A.

GLOBOTRILHA - COMPONENTES PARA CALÇADO,
UNIPESSOAL LDA

BARCELINSPE, LDA

Medição de Atrito em Pavimentos - MAPA

Desenvolvimento e optimização de formulações de Frozen Yogurt

DermoID .: Núcleo de Investigação e Desenvolvimento em
Dermocosméticos

NIDPROTECH

NIS .: NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO SISTRADE

NIDYARN .: Núcleo de I&D para fios funcionais de elevado
desempenho

BioPlast4Shoe - Desenvolvimento de Filme Bioplástico para
Aplicação no Setor do Calçado

MoBi - Mobiliário de pequena escala em material de matriz
cimentícia

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

16.238,50

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

809.055,39

314.266,44

635.597,64

478.644,24

20.000,00

19.900,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

12.178,88

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

465.854,57

197.974,00

401.350,72

284.336,17

15.000,00

14.925,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/23

2017/08/22

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/31

2017/08/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/15

2017/04/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/31

2017/07/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/30

2017/08/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/02/01

2020/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/08

2019/07/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/30

2017/12/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/30

2017/12/29

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-022241

NORTE-01-0247-FEDER-022272

NORTE-01-0247-FEDER-022291

NORTE-01-0247-FEDER-022383

NORTE-01-0247-FEDER-022403

NORTE-01-0247-FEDER-022404

NORTE-01-0247-FEDER-022459

NORTE-01-0247-FEDER-022634

NORTE-01-0247-FEDER-022772

NORTE-01-0247-FEDER-022796

NORTE-01-0247-FEDER-022830

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

J.A.BEIRA LDA

NBS CURTUMES, LDA

URIWAVE.COM - UNIPESSOAL LDA

PANIPRADO-PANIFICADORA DO PRADO LDA

Nome da Operação | Operation Name

Investigar, testar, selecionar e (caso necessário)
manipular/desenvolver as melhores colas para colagem das
cápsulas de diferentes materiais às rolhas de cortiça

Clean&Fresh ? Desenvolvimento de processos que garantam
inocuidade química

URIWAVE ? Desenvolvimento de um polímero inovador para
produção de ambientadores de elevado valor acrescentado

Novos produtos de panificação

PARSEC - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTROLO,
SIMAN .: Sistema de Análise Preditiva e Manutenção Avançada
S.A.

IM3DICAL, S.A.

FABRICA DE CALÇADO ANJONEL, LDA

MOLBAR-FÁBRICA DE PLÁSTICOS LDA

JETCLASS - REAL FURNITURE, S.A.

NEUROEXCELLENCE, UNIPESSOAL LDA

BNKEY, LDA

imedicalVNS .: imedicalVNS (Vendor Neutral Suite) - Sistema
Agnóstico de Armazenamento, Partilha e Gestão de Informação
Clínica para Radiologia

Resumo | Summary

--

--

--

--

O projeto SI.MAN procura reduzir o custo e impacto das ações de manutenção e
reparação de sistemas de teste industrial na produtividade de uma linha de montagem
através da identificação da probabilidade da ocorrência de falhas e/ou das causas
possíveis de uma falha.

Desenvolvimento de uma plataforma web, agnóstica de software, modular e
independente, que agilize todo o fluxo de informação clínica associado à Radiologia.
Dotada de um VNA e um canal de comunicação bidirecional permitirá o
armazenamento e partilha de dados relativos ao processo clínico.

Investigação e desenvolvimento para introdução de novo produto -calçado vegan

Desenvolvimento de novo produto para maior eficiência energética
-nas indústrias

Sistema de Comunicação Bluethooth de Baixa Energia (BLE) para
Atuação em Mobiliário

Desenvolvimento de dispositivo para melhoria da performance
neuromuscular em otimização de rendimento, prevenção
recuperação de lesões.

--

--

A BioAP é uma plataforma mais segura e precisa de identificação por biometria para
BioAP .: Biometric Authentication Platform) Plataforma electrónica aceder, através de apenas um sign-on, a vários serviços que requerem autenticação:
de Autenticação a acesso
home banking, redes sociais, E-commerce, órgãos governamentais, redes sociais,
controlo parental e setor empresarial.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

20.000,00

19.850,00

20.000,00

327.560,26

243.766,36

20.000,00

17.750,00

20.000,00

20.000,00

769.945,59

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

15.000,00

14.887,50

15.000,00

220.918,45

164.603,92

15.000,00

13.312,50

15.000,00

15.000,00

535.528,54

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/16

2017/12/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/12

2018/01/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/07

2018/09/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/07

2018/01/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/30

2019/06/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/11

2018/01/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/09

2018/09/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/12

2018/01/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/15

2018/09/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/31

2019/10/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-022877

NORTE-01-0247-FEDER-022913

NORTE-01-0247-FEDER-022950

NORTE-01-0247-FEDER-022962

NORTE-01-0247-FEDER-022975

NORTE-01-0247-FEDER-022979

NORTE-01-0247-FEDER-023006

NORTE-01-0247-FEDER-023009

NORTE-01-0247-FEDER-023047

NORTE-01-0247-FEDER-023108

NORTE-01-0247-FEDER-023237

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

BKR INTERNACIONAL, LDA

BARBOFLEX - TUBOS FLEXÍVEIS E TERMINAIS LDA

LASERMAQ, LDA

PAULO S. ANTUNES, LDA.

RUFEL - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE
MARROQUINARIA, LDA

MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E
ASSOCIADOS LDA

RENATA IWAMIZU, UNIPESSOAL LDA

CONSOC INDUSTRIES, S.A.

TECNIWOOD - INDUSTRIA, S.A.

3BOLD, LDA

FINDSTER TECHNOLOGIES, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Desenvolvimento de um novo sistema de comando, controlo e
monitorização para equipamentos produtivos.

Resumo | Summary

--

Investigação e desenvolvimento de novas soluções de proteção de
tubos flexíveis e componentes hidráulicos à base de têxteis
-técnicos.

Estudo dos parâmetros da soldadura de recuperação de
reguladores de fluxos em latão por Laser pulsado Nd:YAG

ALGA Concept

'Rufel digital showroom'

Manuel Correia Fernandes, Arquitecto e Associados Vale IDT

MOOVEXX SMARTBAND - I&D de faixas elásticas inteligentes com
conforto tátil, térmico e mecânico melhorado

CONSOC Vale I&D

Sistema inteligente de dimensionamento de cozinhas

BL20 .: BondLayer 2.0 - Multidirectional Solution

Findster CareSight .: Sistema de localização GPS para população
idosa e/ou com declínio cognitivo

--

--

--

--

--

--

--

Ecossistema digital para a criação Websites e APP, multidirecionais, interativas, na
lógica WYSIWYG direcionada ao conteúdo, permitindo ao designer criar o seu layout e
ligá-lo a uma estrutura de dados complexa sem que seja necessário ao designer a
escrita de qualquer linha de código.

O projecto Findster CareSight pretende melhorar os cuidados prestados à população
idosa e portadores de demências. Pretende-se desenvolver uma plataforma para
localizar utilizadores em Instituições, em tempo real, e recolher e analisar informação
relativa à segurança e à saúde dos mesmos.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.950,00

20.000,00

20.000,00

374.326,64

404.137,67

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.962,50

15.000,00

15.000,00

239.766,27

198.264,02

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/11

2018/01/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/30

2017/12/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/05

2018/01/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/06

2017/12/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/13

2018/01/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/24

2018/06/23

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/07

2017/12/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/30

2018/06/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/10

2018/01/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/29

2019/07/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/31

2019/10/30

Portugal

362

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-023317

NORTE-01-0247-FEDER-023345

NORTE-01-0247-FEDER-023413

NORTE-01-0247-FEDER-023614

NORTE-01-0247-FEDER-023655

NORTE-01-0247-FEDER-023681

NORTE-01-0247-FEDER-023682

NORTE-01-0247-FEDER-023694

NORTE-01-0247-FEDER-023699

NORTE-01-0247-FEDER-023738

NORTE-01-0247-FEDER-023871

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

NDRIVE, NAVIGATION SYSTEMS S.A.

ARTUR SALGADO S.A.

CENTRO 2S - CENTRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS,
LDA.

AVEROWING BOATS, LDA

SWORD HEALTH, S.A.

SMITH MICRO SOFTWARE, UNIPESSOAL LDA

NONIUSSOFT, SOFTWARE E CONSULTORIA PARA
TELECOMUNICAÇÕES, S.A.

T. S. F. - METALÚRGICA DE PRECISÃO LDA

ADVANCED CYCLONE SYSTEMS, S.A.

CLOUDWARE, S.A.

FÁBRICA DE TINTAS KAR, LDA

Nome da Operação | Operation Name

ND - Maps .: NDrive - Maps

COLHYBRID .: Dispositivos inovadores de colagénio e
nanohidroxiapatite para regeneração óssea

eS4Clinic .: eSchedule for Clinic - Plataforma Global de Gestão e
Alocação Clínica

Resumo | Summary

Com o ND-Maps a NDrive pretende desenvolver um sistema de navegação, onboard e
gratuito para o end user, com base em dados crowdsourced e que integre recursos
dinâmicos de atualização e que disponibiliza um serviço de trânsito com base na recolha
de dados de probes.

COLHYBRID visa a I&D do scale-up de produção piloto de pré-séries de protótipos, que
sujeitos a ensaios pré-clínicos em modelo animal de médio porte, permitam verificar a
osteocondução e a regeneração óssea com base na invasão celular dos scaffolds
porosos 3D de colagénio e nanohidroxiapatite.

Criação de uma solução única de gestão centralizada nas necessidades do paciente, que
simultaneamente seja capaz de interoperar com qualquer sistema externo existente
numa unidade de saúde dedicada aos MCDTs agilize, automatize e otimize todo o
processo de geração de escalas e marcação de exames.

A presente proposta de projeto tem como principal objetivo a otimização da estrutura e
BRP .: Otimização e personalização de um barco a remo de acordo desempenho de um barco a remo, assim como o desenvolvimento de uma metodologia
com as características do atleta
de produção para o fabrico de barcos a remo por moldes em monobloco com
distribuição uniforme de lastro.

As quedas são responsáveis por 20 a 30% das lesões na população sénior e por 10 a
SWORD Care .: Plataforma tecnológica integrada para reabilitação 15% dos episódios de urgência, traduzindo-se em custos elevados. O projecto SWORD
e prevenção de quedas
Care visa desenvolver uma solução integrada para exercícios de reforço músculoesquelético realizados autonomamente pelo idoso, em casa.

SDCS .: Safe Driving and Corporate Suite

GuestSpectrum .: Cloud Based Digital Guest Solution

A iMobileMagic pretende desenvolver uma plataforma mobile que combine o uso de
smartphones com uma panóplia de atividades de cariz comercial, constituída por três
componentes fundamentais baseadas em métodos heurísticos: As componentes Fleet
Management, Corporate Utilities e Quality Analytics.

Criação de uma plataforma cloud de gestão e controlo de soluções digitais de um hotel,
com equipamentos auto configuráveis na nuvem, sistemas plug-n-play e tecnologias
over-the-top, colocando a Nonius e Portugal na vanguarda das tecnologias digitais para
a indústria hoteleira.

O objetivo da presente proposta é o projeto e desenvolvimento de um equipamento
Sold&Maq .: Equipamento integrado de soldadura em estado sólido
modular híbrido, capaz de realizar Soldadura por Fricção Linear em estado sólido, bem
multimateriais e maquinagem
como operações de maquinagem em materiais metálicos e não metálicos

Cyclone .: Cyclone | Eficiência de captura de partículas,
endogeneização energética e compacticidade.

CASPER .: Framework para construção de webAPPS e de
formulários dinâmicos para Cloud

KARFLOORLEVEL .: Desenvolvimento de Tintas Epoxi para
Pavimento para o Setor da Construção Sustentável

o projeto de I&D permtirá a obtenção de sistemas de ciclones com maior eficiência de
captura de missões poluentes, tendencialmente absoluta, um menor consumo
energético e uma maior compacticidade, do que os existentes no mercado, permitindo
alargar o âmbito de aplicação e adopção desta tecnologia.

O projeto CASPER visa desenvolver uma Framework para a conceção de WebApps de
gestão para a Cloud e ainda desenvolver uma tecnologia para construir sobre qualquer
browser e através de Drag & Drop formulários dinâmicos e responsivos com ligação
intuitiva a entidades de negócio.

O projeto KARFLOORLEVEL visa o desenvolvimento de um novo produto tintas epoxi
para pavimento para o setor da Construção Sustentável que recorre a um novo
processo tecnológico baseado em nanotecnologia, para integração e controlo
nanopartículas com características superiores de desempenho.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

632.650,66

518.561,00

334.797,47

325.748,90

399.245,25

619.873,92

642.298,22

1.053.413,05

573.016,67

454.823,60

554.272,43

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

397.478,28

368.445,73

221.287,58

210.653,32

271.252,85

408.781,77

289.034,20

650.757,44

400.780,83

292.563,66

428.987,80

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/28

2019/07/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/31

2019/07/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/01

2018/10/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-023976

NORTE-01-0247-FEDER-023983

NORTE-01-0247-FEDER-023994

NORTE-01-0247-FEDER-024006

NORTE-01-0247-FEDER-024045

NORTE-01-0247-FEDER-024110

NORTE-01-0247-FEDER-024146

NORTE-01-0247-FEDER-024186

NORTE-01-0247-FEDER-024235

NORTE-01-0247-FEDER-024246

NORTE-01-0247-FEDER-024260

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MOVVO, S.A.

DIGITAL LOGIC, S.A.

VEECO - FABRICO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E
ECOLÓGICOS, LDA

APINEQ - APLICAÇÕES INDUSTRIAIS E
EQUIPAMENTOS LDA

ELIO, ARTIGOS PARA DESPORTOS NAÚTICOS
UNIPESSOAL LDA

EUROTUX INFORMÁTICA S.A.

JSCRAMBLER, S.A.

NUADA, LDA

ADVENTECH - ADVANCED ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGIES, LDA

XAREVISION, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

ARCHY .: Sistema Autónomo baseado em LoraWan, com cálculo
local de coordenadas geoespaciais e com um assistente para o
apoio á decisão para espaços de retalho

Go Digital .: Go Digital - Investigação e desenvolvimento de uma
plataforma informática avançada que permita prestar um serviço
online inovador de marketing digital

AdvancedComposite (FUNCOMP) .: Desenvolvimento de
compósitos funcionais para componentes de veículos elétricos

RoVol .: RoVol: Sistema robótico automatizado e inteligente para
preparação e auxílio do processo de injeção em volantes para
automóvel

CIC (Caiaque Inteligente Customizável) .: Caiaque inteligente e
personalizável de acordo com as especificidades do canoísta

Patente FlexDeploy .: Pedido de Poteção de Patente do sistema
FlexDeploy a nível nacional, europeu e EUA

AppSeal

NUADA - YOUR LIFE. HANDS-ON. .: NUADA- YOUR LIFE. HANDSON.

ADFLO3 .: Innovative approach using advanced dissolved ozone
flotation and photocatalytic process regarding olive mill
wastewater treatment

Kitchen.AI .: Desenvolvimento de plataforma de conversação para
gestão de cozinha

EUROMODAL-SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES LDA S-CinzasV .: Super Cinzas Volantes

Resumo | Summary

O projeto pretende o desenvolvimento de um sensor de monitorização de rotas de
pessoas, com distância superior ao standard da ligação em rede (100 metros), através
do protocolo LoraWan, e na criação de um sistema de otimização de layouts de áreas
comerciais com gestor virtual (chat bot).

O projeto Go Digital visa investigar e desenvolver uma plataforma informática avançada
que permitirá prestar um serviço online inovador de marketing digital para PME, de fácil
utilização, ajustável às suas capacidades financeiras, permitindo maximizar o retorno de
investimento dedicado a essa área.

Pretende-se utilizar a plataforma VEECO para implementar uma abordagem
consolidada na otimização da performance dos materiais, com vista ao aumento da
performance elétrica e, por consequência, do aumento da autonomia do veículo, sem
atuar ao nível das baterias.

O projeto RoVol visa o desenvolvimento de um sistema robótico a inserir em linhas de
produção de volantes, capaz de realizar, de forma automática e inteligente, um
conjunto de tarefas anteriores, durante e posteriores ao processo de injeção do
poliuretano para produção de volantes automóveis.

Desenvolvimento de caiaques inteligentes para canoagem, que sejam configuráveis de
acordo com os objetivos e características do canoísta, e que, por monitorização
avançada, possibilitem a aquisição de dados que permitam a avaliação de parâmetros
do seu desempenho.

--

O projeto AppSeal consiste na I&D de uma solução escalável para proteger a integridade
de aplicações web e todo o ambiente de execução da aplicação no cliente, conferindo
maior resiliência e menor exposição contra ataques de adulteração/injeção no código
JavaScript, no DOM e nos dados da aplicação.

A NUADA é um sistema revolucionário que melhora a função da mão de uma forma
segura, leve e eficaz, que foi desenhado para ser monetariamente acessível e não
intrusiva.

Este projeto visa ultrapassar as dificuldades inerentes ao tratamento de águas residuais,
como o caso das águas ruças provenientes da indústria do azeite, e consiste na criação
de um equipamento inovador de flotação que associa outros 2 processos de
tratamento: ozonização catalítica e fotocatálise.

O projeto Kitchen.AI tem como objetivo geral a conceção e desenvolvimento de uma
plataforma de conversação focada na gestão da cozinha.

Desenvolver, a partir de um subproduto da indústria (as Cinzas Volantes) uma nova
Super Cinza Volante que permita produzir betão de valorização qualitativa idêntica ou
superior à da utilização de Sílica de Fumo, mas sem as limitações desta adição.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

346.831,12

431.489,36

586.292,27

288.820,23

194.292,00

21.244,08

405.625,50

879.907,81

270.995,52

567.317,08

347.690,77

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

223.080,22

331.007,40

449.891,07

225.419,71

132.212,44

10.622,04

311.369,39

668.519,41

201.698,98

366.714,86

275.109,51

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/30

2019/10/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2020/03/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/01

2019/10/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-024354

NORTE-01-0247-FEDER-026941

NORTE-01-0247-FEDER-027567

NORTE-01-0247-FEDER-027700

NORTE-01-0247-FEDER-027704

NORTE-01-0247-FEDER-027709

NORTE-01-0247-FEDER-027715

NORTE-01-0247-FEDER-027847

NORTE-01-0247-FEDER-027865

NORTE-01-0247-FEDER-027870

NORTE-01-0247-FEDER-027885

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

HLTSYS - HEALTHYSYSTEMS, LDA

SEARCHINGESSENCE - LDA

NIBBLE - ENGENHARIA LDA

PORTIMPACT, LDA

J. VAZ PINHEIRO, LIMITADA

J. PEREIRA MONTEIRO S.A.

VLB TEC, UNIPESSOAL LDA

CEBIPIN - INDÚSTRIA METALÚRGICA, LDA

CONCEXEC - ARQUITECTURA, LDA

RUSTICASA - CONSTRUÇÕES LIMITADA

SANCO - PRODUTOS ELECTRÓNICOS S.A.

Nome da Operação | Operation Name

DiAS .: De-identification as a Service

EASYORTHO PROTECTION .: Proteção da propriedade intectual e
industrial - EASYORTHO PROTECTION

Desenvolvimento de uma nova Central de Deteção de Incêndio

AIRONMAIN: New Industrial Assembly processes and Modular
products for Aluminium, IRON or other metal alloys.

Desenvolvimento de um eco-painel inovador com propriedades
térmicas e acústicas a partir de diferentes resíduos industriais

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico

ALC - Advanced Laser Cut

Mitigação das perdas permanentes de energia de
termoacumuladores e reservatórios de água quente.

ModularUNUS

Desenvolvimento de novo processo de produção para painéis
resistentes multicamada em madeira com ICB no núcleo

Desenvolvimento central de intrusão

Resumo | Summary

Plataforma de anonimização de dados e informações.

--

No âmbito deste projeto será desenvolvida uma nova Central de Deteção de Incêndio
do tipo Analógico/Endereçável. A nova central de deteção de incêndio será testada
através da realização de ensaios funcionais a um modelo/ protótipo do sistema, em
laboratório, simulando o ambiente operacional.

Através do presente projeto pretende-se avaliar oportunidades de I&D e implementar
recomendações de curto prazo relacionadas com processos de produção
automatizados, baseados em tecnologias de assemblagem mais eficientes, para a
fabricação de novos produtos metálicos modulares.

O projeto visa o desenvolvimento de uma eco-painel com design diferente dos atuais,
obtido a partir de resíduos com potencial de utilização na construção e no mobiliário.
Para tal é fundamental a caracterização das matérias-primas a utilizar e da definição de
algumas condições do processo.

Caracterização dos materiais atualmente utilizados nos nossos produtos para permitir o
desenvolvimento e investigação de materiais inovadores. Investigar a correlação
existente entre o tipo de tintas, o tipo de superfície a aplicar e o tipo de acessório
utilizado.

Pretende-se estudar o corte a laser de materiais não convencionais ou ditos avançados,
recorrendo a estudo exaustivo das janelas de processo para desenvolver metodologias
que permitam o seu processamento com melhor performance de corte e menor
impacto ambiental.

Identificação das causas das perdas permanentes de energia em depósitos de água
quente e definição de estratégias para as minimizar, contribuindo para o aumento da
classe energética em alinhamento com aquilo que são os requisitos das diretivas que
orientam esses equipamentos.

I&DT para o desenvolvimento de soluções para a produção de painéis autoportantes
leves e ligações inovadoras - ModularUnus - adequados aos parâmetros e normas
Passive House /NZEB para o Centro da Europa

Desenvolvimento de um sistema avançado de produção que possibilite a execução de
uma nova gama de produtos - painéis resistentes em madeira com núcleo em ICB. A
viabilidade económica e qualidade final do produto depende do seu processo de fabrico,
impondo-se um estudo de investigação específico.

Este projecto prevê o apoio ao processo de desenvolvimento de um produto destinado
a um crescente mercado no sector da segurança electrónica (Central de Alarme antiintrusão) , no qual a nossa empresa se enquadra como player de referência ao nível da
distribuição e desenvolvimento de soluções.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

460.480,59

32.420,00

19.850,00

20.000,00

19.500,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

18.750,00

19.500,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

330.940,75

16.210,00

14.887,50

15.000,00

14.625,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

11.250,00

14.062,50

14.625,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/02/20

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/07

2018/10/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/08

2018/09/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/09

2018/09/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/07

2018/09/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/04

2018/10/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/22

2018/09/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/14

2018/09/13

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/12

2018/09/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/30

2018/08/29

Portugal

365

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0247-FEDER-027894

NORTE-01-0247-FEDER-027922

NORTE-01-0249-FEDER-000568

NORTE-01-0249-FEDER-000740

NORTE-01-0249-FEDER-011734

NORTE-01-0249-FEDER-014399

NORTE-01-0249-FEDER-014570

NORTE-01-0249-FEDER-014683

NORTE-01-0249-FEDER-014980

NORTE-01-0249-FEDER-015009

NORTE-01-0249-FEDER-015072

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

301 , UNIPESSOAL LDA

Nome da Operação | Operation Name

No âmbito deste projeto serão desenvolvidos dois novos produtos TheSmartFeeder que
TheSmartFeeder - unidades de alimentação automática para gado consistem em unidades de alimentação automática para dois tipo de gado -suíno e gado
bovino e suíno
bovino, que serão testados através da realização de ensaios e testes a um protótipo em
laboratório simulando o ambiente operacional.

FOLLOWINGPROJECTS - ENGINEERING & TRADE LDA Desenvolvimento de Peças em DCPD para Produção de Carcaças

ACCO BRANDS PORTUGUESA, LDA

LA PERLA (PORTUGAL), UNIPESSOAL LDA

POLOPIQUE II - TECIDOS, S.A.

FILASA-FIAÇÃO ARMANDO DA SILVA ANTUNES, S.A.

POLOPIQUE - ACABAMENTOS TÊXTEIS, S.A.

FAGUS PORTUGAL, S.A.

CRIALME-FABRICAÇÃO EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES LDA

ENDUTEX - REVESTIMENTOS TÊXTEIS S.A.

CALVELEX - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A.

Resumo | Summary

Desenvolvimento das capacidades de atuação

Nova linha de produtos IN&OUT

Estratégia Polopique Tecidos 2019: New textiles and new clothing
concepts

Produção de Peças em DCPD para baixas series com baixo custo e qualidade elevada.

--

--

--

Excelência Produtiva no Processo de Tinturaria de Fio e Bobinagem
-por alteração do processo global de produção

Polopique Acabamentos 2019: Inovação Produtiva

Fagus 2020 - Nova unidade de formas para calçado em Portugal

--

--

Desenvolvimento de processos para a produção em larga escala de
-fatos à medida ('made-to-measure')

EnduTexTECH

Calvelex - Projeto de Inovação Produtiva

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

18.750,00

15.000,00

1.660.000,00

2.135.281,00

1.558.840,00

1.704.739,00

1.956.200,00

2.000.000,00

1.252.312,82

833.229,62

785.248,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

14.062,50

11.250,00

1.079.000,00

747.348,35

701.478,00

596.658,65

880.290,00

700.000,00

433.391,99

291.630,37

274.836,80

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/25

2018/08/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/25

2018/08/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/05/01

2018/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/27

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/03

2017/09/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/09

2017/12/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0249-FEDER-017383

NORTE-01-0249-FEDER-018137

NORTE-01-0249-FEDER-018844

NORTE-01-0249-FEDER-019110

NORTE-01-0249-FEDER-019134

NORTE-01-0249-FEDER-019427

NORTE-01-0249-FEDER-019442

NORTE-01-0249-FEDER-019512

NORTE-01-0249-FEDER-019598

NORTE-01-0249-FEDER-019647

NORTE-01-0249-FEDER-022723

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

INAPAL PLASTICOS S.A.

TESCO - COMPONENTES PARA AUTOMOVEIS LDA

ORFAMA-ORGANIZAÇÃO FABRIL DE MALHAS S.A.

TRÊS SÉCULOS - REALIZAÇÕES HOTELEIRAS LDA

SAERTEX PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

MALHAS CEF S.A.

HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION PORTUGAL HAEP,
S.A.

TINTAS TITAN, S.A.

MICROMEDIPORT, UNIPESSOAL LDA

IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Estratégia Imperial 2019 ? Novos produtos para o mercado global

Inovação de Processo Produtivo Industrial na IP, visando inovação
de processo, para a diversificação de produtos e mercados
geográficos, potenciando as exportações, preparando a empresa
para a nova ge

Tesco 2020

Orfama - O luxo veste-se de inovação

Projeto Centro Turismo

FASTER, LIGHTER, BETTER

MALHAS CEF ? Inovar ao nível dos Produtos Técnicos e de
Compressão

Desenvolvimento e produção de novo perfil otimizado: design,
qualidade e sustentabilidade

Inovação produtiva TINTAS TITAN SA

MicroMediPort ? MicroMedical Devices Manufacturing Unit

Imperial - Inovação Tecnológica na drageificação de centros de
chocolate a açúcar

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A Imperial visa aumentar a sua capacidade produtiva de drageias de chocolate com
capa de açúcar colorida, por via da adoção de tecnologias de última geração, que, para
além de fortes ganhos de produtividade e eficiência, permitirão o lançamento de novos
produtos e embalagens para este segmento.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.446.747,42

1.682.685,80

2.567.946,00

354.885,00

2.586.245,00

2.924.275,00

2.482.371,53

2.148.721,39

892.303,40

490.568,44

2.327.250,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

851.636,60

757.208,61

1.155.575,70

124.209,75

1.119.719,25

1.315.923,75

868.830,04

1.181.796,76

401.536,53

171.698,95

1.041.187,50

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/12

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2017/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/08

2018/04/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/08

2018/04/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

NORTE-01-0249-FEDER-023735

NORTE-01-0249-FEDER-023973

NORTE-02-0651-FEDER-000001

NORTE-02-0651-FEDER-000004

NORTE-02-0651-FEDER-000005

NORTE-02-0651-FEDER-000006

NORTE-02-0651-FEDER-000007

NORTE-02-0651-FEDER-000008

NORTE-02-0651-FEDER-000009

NORTE-02-0651-FEDER-000010

NORTE-02-0651-FEDER-000012

NORTE-02-0651-FEDER-000013

NORTE-02-0651-FEDER-000014

NORTE-02-0651-FEDER-000016

NORTE-02-0651-FEDER-000018

NORTE-02-0651-FEDER-000019

NORTE-02-0651-FEDER-000020

NORTE-02-0651-FEDER-000021

NORTE-02-0651-FEDER-000022

NORTE-02-0651-FEDER-000023

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

1-Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

76%

76%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AMTROL - ALFA, METALOMECÂNICA S.A.

Nome da Operação | Operation Name

ComPol - Composite and Polymeric Pressure Vessels

Resumo | Summary

O projeto de investimento da Amtrol tem como objetivo a criação da infraestrutura e
condições produtivas necessárias ao fabrico de reservatórios com liner polimérico (Tipo
IV), assentes numa nova tecnologia de fabrico, disruptiva face à oferta existente no
mercado.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.841.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

644.350,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/28

2018/12/27

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Inovação Produtiva - Implementação de novos processos para
fabrico de produtos para o setor automóvel e para o setor das
aplicações sanitárias

O presente investimento visa a implementação de novos processos, nomeadamente (i)
novo processo integrado e automático, para fabrico de grommets 2K e (ii) novo
processo para obtenção de vedantes para isolamento de autoclismos.

729.402,00

FEDER

255.290,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

Empreender 45-60 – Uma Estratégia de Apoio ao
Empreendedorismo Sénior na Região Norte

A Fundação AEP definiu uma estratégia de apoio ao empreendedorismo sénior (projeto
Empreender 45-60) que passará pela definição de um plano estruturado com as
melhores práticas e políticas públicas identificadas noutros países, e pela aposta em
soluções que promovam o mutualismo intra e inter geracional, como forma de
ultrapassar os principais constrangimentos sentidos no processo que inicia na ideia de
negócio até à criação do próprio emprego.

583.637,29

FEDER

496.091,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

REGIA DOURO EMPREENDEDOR

Ação 1 - Estudos, pesquisas e diagnósticos de apoio ao desenvolvimento do
projeto;Ação 2 - Iniciativas de deteção e estímulo de novas ideias de negócio;Ação 3 Iniciativas de capacitação e apoio ao desenvolvimento de ideias inovadoras;Ação 4 Promoção e divulgação das atividades e resultados do projecto;Ação 5 - Gestão,
acompanhamento e avaliação do projecto;

698.525,50

FEDER

593.746,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Póvoa de Varzim Empreendedora

A operação visa um plano de ações devidamente estruturado com o objetivo de
despertar novos empreendedores da região e procura sensibilizar para novas formas de
empreendedorismo. Este será o agente de mudança para a região, pois, garante a
sustentabilidade dos negócios reduzindo a taxa de mortalidade empresarial, bem como
dinamizar casos de sucesso de empreendedorismo e apoiar as iniciativas nos setores
prioritários da região.

262.532,77

FEDER

223.152,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/01

2018/01/30

Portugal

COHiTEC 2.0

A iniciativa COHiTEC 2.0 contempla uma ação de formação em empreendedorismo
tecnológico, na qual participam 6 a 8 equipas, que têm por objetivo último o
desenvolvimento de um projeto de negócios a apresentar a investidores e um evento
que se pretende constitua um ‘showcase’ de boas práticas no desenvolvimento de
projetos de empreendedorismo qualificado, que tem por objetivo a promoção do
espírito empresarial.

355.739,04

FEDER

302.378,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/23

2017/03/14

Portugal

Dinamização do empreendedorismo e criação do Conselho
Estratégico Empresarial de Terras de Santa Maria

Este projeto visa o apoio da iniciativa empreendedora e o estímulo à captação de novas
ideias inovadoras e apoiar a concretização da aplicação de ideias e modelos de negócio
através da criação do Conselho Estratégico Empresarial de Terras de Santa Maria. Este
Conselho será um órgão constituído por personalidades regionais de prestígio nas áreas
científica, empresarial, académica e de desenvolvimento social.

414.387,20

FEDER

352.229,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NETT - Novas Empresas Tecnológicas Têxteis

Este projeto procura abordar o empreendedorismo e a inovação no Setor Têxtil e
Vestuário numa ótica concertada, pois quando estes são promovidos de forma
integrada o resultado é a consonância entre os agentes de mudança – empreendedores e os fatores críticos de competitividade – inovação - que se complementam, podendo
agir para acelerar a geração, a disseminação e a aplicação de novas tecnologias e ideias
inovadoras de negócio.

269.517,60

FEDER

229.089,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

ESCAPE - Elaboração de Sistemas Produtivos (Culturais) para a
Agricultura de Pequenos Espaços

Esta ação de natureza coletiva caracteriza-se pela produção de informação e
ferramentas de apoio à decisão, a disponibilizar a empresários de PME e
empreendedores melhorando as condições de envolvente para a viabilização de
projetos sustentáveis que valorizem os recursos endógenos. O modelo de
desenvolvimento da operação assenta no trabalho de cooperação em rede entre o
IDARN e entidades do Sistema de I&I que serão envolvidas em todas as fases.

279.005,32

FEDER

237.154,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/08

2017/07/31

Portugal

Start in Basto

O projeto Start In Basto consiste na dinamização de um conjunto de ações de promoção
e fomento do espírito empreendedor na Região de Basto, a qual abrange 6 Municípios
de baixa densidade. Trata-se de territórios com fraca capacidade de atração. O projeto
Star in Basto visa criar novas oportunidades para os públicos mais desfavorecidos, os
mais afetados pelo desemprego, baixas qualificações e que vivam em situações de
dependência financeira.

410.404,71

FEDER

348.844,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Restartup

O projeto identificará e apoiará uma nova geração de startups,marcado pelo “Born
Global” tendo como linha de orientação estratégica,alguns domínios prioritários
definidos no âmbito da estratégia regional de especialização inteligente.Será um projeto
em co-promoção com a Uni. Porto (UPIN) e Uni. Minho (Tecminho),materializando uma
cooperação entre players cuja atividade no terreno se complementa,sustentada por
uma visão e ambição à escala global.

1.240.465,91

FEDER

1.054.396,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

Porto International Acceleration Programme IN&OUT - Web &
Mobile

Esta candidatura enquadra-se no domínio de especialização inteligente do Norte de
Portugal, Capital Humano e Serviços Especializados. Visa apoiar a atividade
empreendedora de base tecnológica, através da criação de novas empresas de elevada
intensidade tecnológica. Propõe a implementação, na Região Norte, de um programa
internacional de aceleração de projetos empresariais na área da web e do mobile, com
elevado potencial de internacionalização.

806.863,50

FEDER

685.833,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

NOVO RUMO A NORTE – Cooperação, Empreendedorismo,
Inovação

O Projeto “NOVO RUMO A NORTE – Cooperação, Empreendedorismo, Coesão”,
coordenado e dinamizado pela AEP, tem como propósito a criação de um sistema
integrado de apoio a novos empreendedores e projetos, em parceria com as
associações locais e regionais, sedeadas na Região Norte. O objetivo é o potenciar o
espírito empreendedor da Região Norte e a geração do próprio emprego, de uma forma
mais competitiva.

2.234.299,33

FEDER

1.899.154,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/01

2018/04/30

Portugal

(EM)PREGO A FUNDO

Visamos disseminar, implementar a promoção de uma cultura empreendedora na
região, fomentando a criação de novas empresas, reforçando a competitividade das
PME’s. Como um ecossistema local de apoio ao empreendedor, cria-se 1 agente
facilitador no processo de empreender passo a passo, estabelecendo os circuitos de
apoio desde a geração e gestação da ideia, à sua concretização num negócio, e
maturação. Concentramo-nos em ser ACELERADOR DE IDEIAS!

321.979,63

FEDER

273.682,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/05/02

2018/04/30

Portugal

Esposende Empreendedor

O Projeto visa a dinamização do empreendedorismo qualificado e criativo, tendo como
principais áreas de investimentos: caracterização e diagnóstico do tecido empresarial
do concelho, dinamização de iniciativas de deteção, estímulo e apoio ao
empreendedorismo e concretização de novas empresas; promover iniciativas de
mentoria para apoio ao desenvolvimento de ideias inovadoras; envolver infraestruturas
de incubação como falicitador.

114.561,04

FEDER

97.376,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

UNIVERSIDADE DO PORTO

Projeto Integrado de Mentoria, Empreendedorismo e Modelos de
Negócio de Edição Digital: PIMENED

Este projeto consistirá num programa de incubação, mentoria e estímulo ao
empreendedorismo, para contribuir para o desenvolvimento o mercado atual da edição
no norte de Portugal (com impacto regional, nacional e internacional), na perspetiva da
inovação e transformação e migração dos modelos de negócios das editoras para o
digital, potenciando o seu impacto no processo de internacionalização e dos desafios
das novas tecnologias na edição.

256.072,00

FEDER

217.661,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

O projeto Empreender+.tec pretende promover o espírito empreendedor de índole
tecnológico na região NUTS III das Terras de Trás-os-Montes. Para tal, será criada uma
Promoção do Empreendedorismo Tecnológico na Região de Trás-osRede Regional de Promoção do Empreendedorismo, desenvolvida uma Base de
Montes e Alto Douro (EMPREENDER+.tec)
Conhecimento e de Apoio à Inovação Tecnológica, e organizado um Concurso de ideias
de negócio de base tecnológica.

590.875,00

FEDER

502.243,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

BIP - Business Ignition Programme

O BIP pretende dinamizar iniciativas de mentoria e coaching, utilizando a metodologia
lean startup, para validação de novos produtos, serviços e startups, ligados ao setor do
retalho. Serão utilizadas ideias e tecnologias desenvolvidas na U.Porto, INESC TEC e
CIIMAR, agregadas num programa completo, envolvendo mecanismos de aceleração e
internacionalização, considerando o ecossistema de apoio ao empreendedorismo da
universidade e seus parceiros.

235.263,65

FEDER

199.974,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

OUSAR 2020

Ativid 1 - Gestão, Coord., Acomp. e Impl. das AtividadesAtivid 2 - Prémio_OUSAR2020:
2.1 - Reformulação plataforma + 2.2 - Divulgação e Promoção + 2.3 - Sessões
Presenciais + 2.4 - Estudo de Intraempreendedorismo + 2.5 - Realização do
Prémio_OUSAR2020 + 2.6 - AvaliaçãoAtivid 3 - Work_OUSAR2020Ativid 4 Mentoria_&_Coaching_OUSAR2020: 4.1 – Rede + 4.2 – Pitch + 4.3 – Matching + 4.4 –
M&CAtivid 5-Partner_OUSAR2020: 5.1 - Rede + 5.2 - Pitch

375.328,32

FEDER

319.029,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

RETAIL LIVING LAB - Rede Colaborativa para Promover o
Empreendorismo Qualificado e Criativo

O Retail Living Lab promove o espírito empresarial com exploração económica de ideias
no comércio de proximidade, via criação de empresas ou incorporação em empresas
existentes.Apoiado no conceito living lab, espaço de inovação aberta, centrado no
utilizador, toma o centro urbano como território de referência. Percurso em 6 passos
complementares: Deteção de ideias negócio; Pré-avaliação; Modelização; Aceleração;
Go live; Disseminação/Promoção

515.513,54

FEDER

438.186,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/04

2017/12/29

Portugal

DF - ELASTOMER SOLUTIONS LDA

FUNDAÇÃO AEP

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO
RÉGIA-DOURO PARK

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA PÓVOA DE VARZIM

COTEC PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
PARA A INOVAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
INTEGRADO DAS TERRAS DE SANTA MARIA

CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E
DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL-CITEVE

INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO AGRARIO
DA REGIÃO DO NORTE-IDARN

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
MÚTUA DE SEGUROS E MULTI-SERVIÇOS - MÚTUA
DE BASTO/NORTE

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS
EMPRESARIOS

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS
EMPRESARIOS

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
BARCELOS

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE ESPOSENDE

UNIVERSIDADE DO PORTO

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO MINHO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA - COMÉRCIO,
TURISMO E SERVIÇOS
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-02-0651-FEDER-000024

NORTE-02-0651-FEDER-000025

NORTE-02-0651-FEDER-000026

NORTE-02-0651-FEDER-000028

NORTE-02-0651-FEDER-000029

NORTE-02-0651-FEDER-000030

NORTE-02-0651-FEDER-000035

NORTE-02-0651-FEDER-000037

NORTE-02-0651-FEDER-000040

NORTE-02-0651-FEDER-000041

NORTE-02-0651-FEDER-000043

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Santo Tirso Empreende

As ações propostas são as seguintes:1 - Ações de Sensibilização e Informação 2 Meetings para a Promoção do Empreendedorismo 3- Concursos de Ideias 4- Ações de
Coaching 5 - Workshops Especializados 6 - Consultoria Especializada 7 - Programa de
Mentoria 8 - Rede Internacional de Business Angels 9 - Programa de Sharing entre
Empreendedores do Cluster Moda 10 - Capacitação de atores locais

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

344.881,25

FEDER

293.149,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

EMER-N - Empreendedorismo em Meio Rural na Região Norte

Programa de apoio ao empreendedorismo em territórios rurais, Valorizando-o nas
estratégias de desenvolvimento local - Novas abordagens no desenvolvimento de novos
projetos, negócios e empresas, uma estratégia para inversão de algumas das tendências
negativas dominantes assenta no apoio ao empreendedorismo para valorização dos
recursos.15 Co-Promotores e 13 Parceiros e o apoio da Secretaria de Estado da
Alimentação e Inovação Agro Alimentar

1.999.200,00

FEDER

1.699.320,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/08/08

Portugal

STARTUP.NANO - Dinamização do Empreendedorismo de base
Nanotecnológica na Região Norte de Portugal

O STARTUP.NANO surge como um facilitador para a criação de novas empresas
baseadas em nanotecnologia, com ambições globais, e que apresentem soluções
capazes de lidar com os desafios com que os setores da economia, mas principalmente
os ditos tradicionais, se deparam hoje em dia, transferindo desta forma massa crítica
para promover a competitividade das empresas e da região norte a nível global.

518.360,35

FEDER

440.606,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Programa de Apoio ao Empreendedorismo Criativo e ao
Desenvolvimento de Ideias Inovadoras

A operação, que vai assumir um papel fundamental e estruturante no desenvolvimento
económico e social da região, vai desenrolar-se de modo organizado e coerente,
alicerçado no desenvolvimento das seguintes 4 ações:Ação 1 – Apresentação e
Divulgação do Projeto;Ação 2 – Implementação do Programa de
EmpreendedorismoAção 3 – Divulgação e Disseminação dos Resultados do Projeto;Ação
5 – Avaliação dos Resultados.

296.674,94

FEDER

252.173,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

Trust You

Este projeto visa fomentar o empreendedorismo, principalmente para jovens
empreendedores através de iniciativas informativas e de apoio à criação e
desenvolvimento de novas empresas. Por outro lado, pretendemos igualmente incutir
uma cultura de inovação e empreendedorismo junto das gerações mais novas. “Trust
You” é um projeto capaz de apoiar as jovens empresas do presente e simultaneamente
preparar o futuro.

257.614,78

FEDER

218.972,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/09

2018/10/31

Portugal

NORTE 2020 EMPREENDEDOR

AÇÃO 1 - Planificação detalhada do projeto;AÇÃO 2 - Estudos preparatórios e pesquisas
de suporte ao projeto;AÇÃO 3 – Ações de promoção, deteção e estímulo ao
empreendedorismo;Ação 4 - Apoio especializado à concretização de novas
empresas;Ação 5 - Disseminação de Resultados;AÇÃO 6 – Gestão, Coordenação e
Acompanhamento do projeto.

751.262,00

FEDER

638.572,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

I. E. M. - INSTITUTO EMPRESARIAL DO MINHO

3DMinho

O Projeto 3DMinho, é um projecto de promoção do Espirito Empresarial, que visa a
dinamização do empreendedorismo qualificado e criativo. Estrategicamente foram
seleccionados 3 Domínios Prioritários, onde se pretende promover a coordenação,
articulação e potenciação entre o setor e subsetores do turismo e os setores e
subsetores agroalimentares, gastronomia, vinhos, moda, artesanato, comércio
tradicional, do conhecimento.

466.064,38

FEDER

396.154,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/09

2018/08/08

Portugal

CENIT - CENTRO ASSOCIATIVO DE INTELIGÊNCIA
TÊXTIL

Norte Fashion & Criative Startup - Ação Coletiva de Promoção do
Empreendedorismo nas Indústrias do Têxtil e do Vestuário e da
Moda em Geral na Região Norte

Pretende-se desenvolver uma intervenção integrada de fomento do empreendedorismo
no domínio das indústrias da moda, tendo em vista apoiar a criação de novas empresas
e regeneração das já existentes, trazendo para a indústria da moda, quadros altamente
qualificados, que contribuam para dinamizar fatores de competitividade essências para
a competitividade do sector.

788.152,30

FEDER

669.929,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

ASSOCIACAO ACADEMICA DA UNIVERSIDADE DO
MINHO

Support2Liftoff - Empreendedorismo Universitário

Esta candidatura constitui um importante contributo para o empreendedorismo
universitário através da criação de uma cultura empreendedora que facilite, apoie e
incremente o surgimento de novos negócios no seio da comunidade académica.
Procura criar condições para facilitar a materialização de conhecimento em ideias de
negócio, e potencie a eficiência de um sistema que se quer mobilizador do
conhecimento, da inovação e do espírito empreendedor.

150.235,41

FEDER

127.700,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

AEBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE

O projeto da AEBA visa promover o crescimento inteligente da Região Norte, através da
promoção do empreendedorismo inovador, criativo e qualificado e do fornecimento de
Novos empreendedores (M/F) por auto iniciativa e em ambiente de
informação e apoio aos empreendedores , através da realização de uma análise e
incubação
diagnóstico territoriais, apoiado num plano de divulgação e intervenção adequado às
necessidades territoriais, sustentado num plano de gestão e acompanhamento.

327.059,73

FEDER

278.000,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Sanjotec Createh Boost

O presente projeto é promovido pela Sanjotec, tendo como foco o município de São
João da Madeira e a Área Metropolitana do Porto, alavancando o empreendedorismo
nas restantes regiões, promovendo e fomentando um Empreendedorismo Inovador,
Dinâmico e Parceiro, contribuindo com uma mudança na mentalidade empreendedora
e dinâmica inter-geracionais, assente na capacitação, apoio e financiamento e
aceleração de projetos inovadores.

434.149,99

FEDER

369.027,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

260.528,00

FEDER

221.448,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO DE INCUBAÇÃO DE
BASE TECNOLÓGICA DO MINHO

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE
NANOTECNOLOGIA (LIN)

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
GUIMARÃES

BICS - ASSOCIAÇÃO DOS CENTROS DE EMPRESA E
INOVAÇÃO PORTUGUESES

SANJOTEC - ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA

NORTE-02-0651-FEDER-000044

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INSTITUTO EMPRESARIAL DO TÂMEGA

CARE - Centro de Alto Rendimento para Empreendedores

O projeto visa apoiar a Região Norte na Promoção do empreendedorismo, através do
desenvolvimento de iniciativas que pela sua natureza coletiva tenham um impacto
sobre empresários e empreendedores da região, sobretudo ao nível de empresas
nascentes bem como empresas existentes, as quais estejam numa fase de crescimento
e expansão dos negócios num contexto global.

NORTE-02-0651-FEDER-000051

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

BETA SOUND SYSTEM

Ação 1 - Biz Orchestra – Sessões de capacitação e geração de ideias com
especialistas;Ação 2 - Beta BuildersAção 3 - Beta Soud FestAção 4 - Agency Work –
Atividades de Coordenação/Gestão/Comunicação

558.120,39

FEDER

474.402,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

IN.AVE 2020 - Promoção de Empreendedorismo Qualificado de
Especialização Territorial

O Projeto procura atuar fundamentalmente em dois Domínios de Especialização
considerados nucleares na RIS3, nomeadamente, “Cultura, Criação e Moda” e
“Sistemas Agroambientais e Alimentação”, a que se associa como área transversal às
iniciativas empreendedoras a apoiar, o Domínio de Especialização emergente Capital
Simbólico, Tecnologias e Serviços do Turismo.

294.100,00

FEDER

249.985,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/02

2018/10/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

Empreendedorismo no Cávado

Pretende-se com este projecto realizar um conjunto de acções: Dinamização de redes
de antenas de apoio ao empreendedor; sessões de sensibilização e promoção do
empreendedorismo; bolsa de planos de negócio; concurso de ideias intermunicipal;
programa de pré-aceleração de empresas e prova de conceito de negócios; dinamização
do ecossistema empreendedor do Cávado.

467.709,44

FEDER

397.553,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE
TRÁS-OS-MONTES

A CIM TTM (líder do projeto), em copromoção com a AMTQT e a AMTFNT promovem o
Programa de promoção do espírito empresarial nas Terras de Trás-os-Montes, no qual
Programa de promoção do espírito empresarial nas Terras de Tráspretendem promover um conjunto de ações com a devida coerência estratégica, com
os-Montes
vista a detetar, estimular e apoiar o empreendedorismo qualificado e criativo nas Terras
de Trás-os-Montes.

465.068,63

FEDER

395.308,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/08/29

2018/08/28

Portugal

79%

O presente projeto, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) em parceria com a Associação de Municípios do Alto Tâmega (AMAT), tem como
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA Programa de atração e fixação de empreendedores no Alto Tâmega objetivo geral a criação de um programa que permita identificar alunos universitários do
Alto Tâmega que se encontrem a estudar noutras regiões do país e atraí-los para esta
Região com vista a criarem o seu próprio negócio.

469.452,50

FEDER

399.034,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

“Alto Minho Empreende” – promoção do empreendedorismo
qualificado e criativo

O projeto Alto Minho Empreende tem como objetivo geral “Ativar, dinamizar e
sustentar, de forma integrada, uma plataforma mobilizadora de recursos, de pessoas,
de agentes e de ideias, que promova o espírito e a cultura empreendedora no Alto
Minho, que inspire os seus empreendedores e que contribua para facilitar o processo de
criação e acompanhamento de iniciativas de natureza empreendedora na região”.

468.641,00

FEDER

398.344,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

496.784,47

FEDER

400.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/15

2018/09/14

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-000052

NORTE-02-0651-FEDER-000053

NORTE-02-0651-FEDER-000054

NORTE-02-0651-FEDER-000055

NORTE-02-0651-FEDER-000056

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

79%

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

NORTE-02-0651-FEDER-000057

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

Tâmega e Sousa Empreendedor 2.0

O projeto “Tâmega e Sousa Empreendedor 2.0 visa o fomento do empreendedorismo e
a capacitação da massa empreendedora, através de ações de apoio direto ao
empreendedor e de estímulo à criação de novas ideias e negócios inovadores. O
objetivo estratégico do projeto passa por orientar e fomentar a ação empreendedora
para a especialização inteligente da região ancorada nos setores de atividade chave da
região.

NORTE-02-0651-FEDER-000058

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

Empreendouro - Empreender no Douro rumo a 2020

Este projecto estrutura-se como um primeiro passo para a criação de uma rede de
promoção ao empreendedorismo, na Região do Douro, a rede Balcão do Empreendedor
no Douro.

470.500,00

FEDER

399.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

AMP START & SCALE

Objv central: articular e potenciar a Rede Metropolitana de Apoio ao
Empreendedorismo, facilitar e qualificar o processo de criação de empresas, e gerar
condições que permitam escalar negócios de elevado potencial, centrando-se nas
atividades intensivas em conhecimento e tecnologia bem como das ativ. das indústrias
culturais e criativas que exploram novas oportunidades de negócio nos domínios da
estratégia regional de especialização inteligente.

462.036,15

FEDER

392.730,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

DOURO-C : DOURO CREATIVE HUB

Identificar, dinamizar e promover as industrias criativas no Douro, não só como rampa
de lançamento para o futuro Pólo das Industrias, mas também como instrumento de
valorização dos recursos locais, promovendo o empreendedorismo criativo na região:
identificação das melhoras ideias para o Douro (Prémio); incubação e mentoria;
Creative camp como espaço de colaboração entre criativos; e a mostra dos criativos
(Mercado Criativo do Douro)

551.300,00

FEDER

468.605,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

B2AVE - Programa de Estímulo ao Empreendedorismo, Inovação e
Valorização de Negócio

O Programa B2AVE, visa complementar a oferta existente na região, através da
introdução de ferramentas de capacitação e consultoria avançada em matérias de
empreendedorismo, gestão de negócio e inovação, suportadas na experimentação e
prototipagem de negócios, produtos/serviços, garantindo a criação de novos projetos e
empresas inovadoras e sustentáveis, com forte componente tecnológica, e o apoio
especializado a empresas já existentes.

830.997,36

FEDER

706.347,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-000059

NORTE-02-0651-FEDER-000060

NORTE-02-0651-FEDER-000061

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

79%

79%

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO

369

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-02-0651-FEDER-000062

NORTE-02-0651-FEDER-000064

NORTE-02-0651-FEDER-000066

NORTE-02-0651-FEDER-000068

NORTE-02-0651-FEDER-000071

NORTE-02-0651-FEDER-000072

NORTE-02-0651-FEDER-000074

NORTE-02-0651-FEDER-000077

NORTE-02-0651-FEDER-000079

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

79%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Resende Empreende

Com o objetivo de estimular a capacidade empreendedora, dando resposta aos
exigentes desafios existentes no que respeita à inovação e competitividade, a AER irá
desenvolver o projeto Resende Empreende que ambiciona promover e incentivar a
qualificação da capacidade empreendedora visando potenciar a criação de novas ideias
e negócios fomentando o dinamismo empresarial através do lançamento de ações e
instrumentos de apoio ao empreendedorismo.

346.765,53

FEDER

294.750,70

Pesqueira Empreende

O Pesqueira Empreende consiste num mecanismo estruturado de captação e seleção de
ideias empreendedoras, promovendo o acompanhamento das ideias até ao seu
amadurecimento, terminando na sua implementação, corporizada na constituição da
empresa. É suportada por iniciativas de matching/mentoring, tutorias de
acompanhamento, workshops e sessões de trabalho nas universidades e empresas, e
um portal web de apoio ao empreendedor.

494.729,75

FEDER

629.058,00

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

420.520,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

FEDER

534.699,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/09/30

Portugal

615.437,51

FEDER

523.121,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

DOLMEN - DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL,
Economia Ativa no Douro Verde
CRL

Economia Ativa no Douro Verde emerge da necessidade de apoiar de forma proactiva as
pessoas que vivem e trabalham, ou querem viver e trabalhar, no território acima
identificado pretendendo-se criar um clima favorável ao surgimento de novos negócios
em setores de atividade tradicionais, como sejam a produção agrícola, animal, florestal,
bem como nos setores do comércio, industria e serviços.

1.142.412,98

FEDER

971.051,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE MIRANDA DO DOURO

Ampresário an Miranda

Este projeto é constituído por 5 ações que permitirão o desenvolvimento de
competências técnicas de inovação, gestão, marketing e comunicação, auxiliando na
manutenção e/ou criação de emprego regional, aumentando a capacidade competitiva
do tecido empresarial e incentivando o investimento estratégico, isto é criar condições
favoráveis à promoção do Espírito Empresarial e inverter a tendência que caracteriza os
TBD onde Miranda se insere.

297.072,04

FEDER

252.511,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/05

2018/08/31

Portugal

312.508,60

FEDER

265.632,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

A.E.R. - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE RESENDE

Nome da Operação | Operation Name

79%

CAPITAL DOURO - ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL,
COMERCIAL E DE SERVIÇOS DE S. JOÃO DA
PESQUEIRA

79%

O projeto “Apoio ao Empreendedorismo do Setor Agroalimentar em Terras de Trás-osMontes” integra um conjunto vasto de iniciativas de interação com entidades do
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE SUINOS Apoio ao Empreendedorismo do Setor Agroalimentar em Terras de
sistema científico, empresas e empreendedores e ainda ações de disseminação e
DE RAÇA BIZARA
Trás-os-Montes
difusão de novos conhecimentos gerados no âmbito das atividades de inovação,
qualificação e estímulo à atividade empreendedora em Terras de Trás-os-Montes.

79%

ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DE
PORTUGAL-A J A P

79%

79%

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AJAP -Empreendedorismo agrícola em zonas de baixa densidade

Este projeto visa promover o empreendedorismo agroalimentar, promovendo um
paradigma de modernidade e de intensidade tecnológica associada a um modelo de
agricultura de precisão, crescente diferenciação de produto e uma aposta na
organização e comercialização concertadas.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

79%

AJEPC - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS
PORTUGAL-CHINA

SIAC AJEPC Espírito Empresarial

Este projeto tem como base a promoção do espírito empresarial através da realização
de eventos de pitching e pela atribuição de bolsas a jovens empreendedores, realizados
em Vila Real e em Bragança. Serão atribuídos prémios e bolsas aos 5 vencedores de
cada evento sendo que está prevista a criação da marca AJEPC Empreende. Contará
com a participação de dois Consultores Séniores especializados, bem como parceiros e
Universidades regionais

79%

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO
BRIGANTIA ECOPARK

Eco-EMPREENDE – Programa de estímulo e apoio ao
empreendedorismo qualificado e criativo na Região de Bragança,
dinamizado pelo Brigantia-EcoPark

Promovido pela Associação para o Desenvolvimento do Brigantia Eco-Park, o projeto
“Eco-EMPREENDE - Programa de estímulo e apoio ao empreendedorismo qualificado e
criativo na Região de Bragança” surge como uma iniciativa que pretende estabelecer e
dinamizar uma estrutura de apoio ao empreendedorismo no Brigantia-EcoPark.

521.914,00

FEDER

443.626,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

79%

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
VALE DO TUA - ASSOCIAÇÃO ADRVT

PEVTUA - Programa de Empreendedorismo do Vale do Tua

O projeto Programa de Empreendedorismo do Vale do Tua (PEVTUA), promovido pela
Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT), tem como objetivo geral
a promoção do empreendedorismo qualificado e criativo visando o estímulo de
competências empreendedoras e inovação da comunidade local do Vale do Tua.

609.282,61

FEDER

517.890,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

488.655,63

FEDER

415.357,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-000081

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ASSOCIAÇÃO BLC3 - CAMPUS DE TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

Transfere.Empreende: transferência de tecnologia e inovação do
meio académico para empreender em territórios de baixa
densidade

A presente operação é direcionada para a promoção do espirito empresarial com foco
no empreendedorismo qualificado, criativo e jovem. Visa a implementação de
metodologias inovadoras que facilitem e apoiem uma cultura favorável ao
empreendedorismo na Região de Alfandega da Fé e limítrofe, para que este se torne um
território competitivo, através da transferência de conhecimento e inovação do seio
académico para territórios de baixa densidade.

NORTE-02-0651-FEDER-000244

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BF SHOES, UNIPESSOAL LDA

Calçado BFSHOES

--

584.250,00

FEDER

438.187,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2017/08/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-000301

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NEWAIM , LIMITADA

Inovar e Empreender o Calçado Português

--

724.994,54

FEDER

507.496,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/04/24

2017/04/23

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-000304

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ADVANCEDSTATUS, LDA

Visando o Futuro com Tecnologia e Competência

--

141.117,01

FEDER

105.837,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-000380

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ARTSHOES - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA

ART SHOES

--

1.026.856,00

FEDER

770.142,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/05/01

2018/04/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-000548

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

B2CLOUD - DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
CLOUD, LDA.

Unidade Produtiva IZUM

--

2.326.000,00

FEDER

1.744.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-000666

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

XISTO E ROSAS UNIPESSOAL LDA

Quinta da Marinha - Douro Valley & Wine Tourism

--

392.610,10

FEDER

294.457,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/02

2016/11/01

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-001280

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PIANO B - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PIANOS, Plano de negócios: ferramenta para crescer e diferenciar
LDA
sustentadamente

--

18.900,00

FEDER

14.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-002920

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JUNGLESTARS - LDA

Elaboração do plano de negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-002985

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NOVA CASCATA - SNACK BAR, UNIPESSOAL LDA

O Empreendedorismo no Desenvolvimento da Empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-002990

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SILVIA ABREU, UNIPESSOAL LDA

Empreendedorismo no desenvolvimento da Silvia Abreu,
Unipessoal Lda.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003107

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JORGE CORREIA CONSULTORES - SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/20

2016/08/19

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003146

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MAGNETIC WAY LDA

Magnetic - Plano de comunicação e marketing

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003150

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CORGRAP PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

Elaboração de Plano de Negócios para a Atividade da Empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003151

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

IRREVERENTE DIÁLOGO UNIPESSOAL LDA

Elaboração de Plano de Negócios para a Atividade da Empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003235

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FUTURECARPETS,LDA

Plano de Negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003280

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LITTLE GREEN VALLEY - TURISMO RURAL, S.A.

Little Green Valey - Turismo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003532

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

EMBRACE TACTICS DESIGN E PUBLICIDADE
UNIPESSOAL LDA

Elaboração de plano de negócios para a atividade da empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003533

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INSPIRED IMPACT - UNIPESSOAL LDA

Elaboração de plano de negócios para a atividade da empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/27

2016/08/26

Portugal
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NORTE-02-0651-FEDER-003540

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SURPRISEME, LDA

Introdução da empresa na economia digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/23

2016/12/22

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003558

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

QUINTA ALTO DO RIO - SOCIEDADE AGRÍCOLA E
TURÍSTICA , LDA

Plano de Negócios para Turismo em Espaço Rural

--

15.625,00

FEDER

11.718,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003611

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COTTON ROOF - LDA

Elaboração de plano de negócios para a atividade da empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003616

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PARCELÓDROMO LDA

Elaboração de plano de negócios para a atividade da empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003632

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ALDEIA DO FUTURO, LDA

Plano de Negócios para a construção de uma Aldeia do Futuro

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003807

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AGROMOTION, LDA

Consultoria na Economia Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003866

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RITMOS DA PRIMAVERA LDA

Rebranding da empresa Ritmos da Primavera, Lda e elaboração de
-site institucional

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003920

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CONSTANT ANALOGY - CONSULTING LDA

O empreendedorismo no desenvolvimento do negócio

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003981

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

HORIZONTE MEDIEVAL LDA

Projeto empreendedor Horizonte

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-003988

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TÍTULO DE CURIOSIDADE, LDA

PLANO DE NEGÓCIOS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004053

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WELCOMEJUNGLE - LDA

Plano de Negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004130

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MODMOOD, LDA

Plano de Negócios da ModMood

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004141

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CODELINE, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios. CODELINE Digital

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004161

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DOURO LEGACIES, LDA

Plano de Negócios: Nova Linha de Corpo com Água Termal Caldas
de Aregos

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/03

2016/08/02

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004217

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTHERN GANNET, LDA

Northern Gannet, Plano de Negócios 2015-2020

--

10.300,00

FEDER

7.725,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004248

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ADAPTINSTANTE, LDA

Elaboração de Plano de Negócios para a Atividade da Empresa

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004283

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Privado

Website + Mobile Rental Villas

--

19.410,00

FEDER

14.557,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2017/02/28

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004318

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ADIGENCY - DIGITAL AGENCY, LDA

Adigempreende

--

8.000,00

FEDER

6.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/23

2016/12/22

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004332

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FIVECORP, S.A.

Plano de Negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004338

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

UNIVERSE ADVICE

Plano de Negócios Universe Advice

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004347

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JOSÉ SANCHES - CLIMATIZAÇÃO, LDA

Realização de estudo de plano de negócios, consultoria em imagem
-e consultoria na economia digital

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004348

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SEMENTEVERTICAL - UNIPESSOAL LDA

Estudo/Prospeção de mercado - Apoio à internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004387

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ITERAR - SOFTWARE CIENTÍFICO DE QUALIDADE,
LDA

Modelação de negócio e posicionamento estratégico

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/07

2016/09/06

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004390

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MAGNA SHOP, LDA

MagnaShop- Elaboração de um Plano de negócios

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004470

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DIALUGUS COMUNICAÇÃO, LDA

Dialugus- Elaboração de um Plano de negócios

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004505

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INFO-EXE, UNIPESSOAL LDA

Elaboração do Plano de Negócios da info.eXe

--

18.750,00

FEDER

14.062,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004518

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

KCS - KEEP COLD SYSTEM, UNIPESSOAL LDA

Consultoria de Gestão para Elaboração de um Plano de negócios

--

12.750,00

FEDER

9.562,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004527

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ONETRANSLATING UNIPESSOAL LDA

Pretende-se contratar o serviço de consultadoria para a elaboração
de um Plano de Negócios. Pretende-se com este serviço,
-sistematizar a informação sobre qual é a ideia de negócio, como
tencionamos im

13.900,00

FEDER

10.425,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004528

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FRONTEIRALIDERRENT,LDA

FronteiraliderRent - plataforma digital de promoção e apoio a
clientes

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004556

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

HAPPINESS ANNOUNCE - UNIPESSOAL LDA

The Psychological Effect

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004566

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

F. TWO SPACE, LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
para o desenvolvimento de uma aplicação web based de suporte à -atividade da empresa

12.850,00

FEDER

9.637,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004605

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NCS - COMÉRCIO INTERNACIONAL, S.A.

Planear o futuro com os desafios da globalização e economia digital --

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/04

2016/09/03

Portugal
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NORTE-02-0651-FEDER-004612

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PURESECURITY, LDA

Inovar usando a Internet Das Coisas (IoT)

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004613

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SECRET DECADE - UNIPESSOAL LDA

Secret Decade - Portal Web e Marketing Digital

--

19.940,00

FEDER

14.955,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004652

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

EHVS, LDA

EHVS - No Mundo Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004701

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RFX, LDA

Reflexos do futuro: o digital como complemento e substiuição do
papel

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004711

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ARTUR FONTINHA - ARQUEOLOGIA, UNIPESSOAL
LDA

Elaboração do plano de negócios

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004822

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PORTO RECCUA VINHOS, S.A.

Plano de Marketing Operacional - Porto Réccua Vinhos

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004837

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BEHIND, LDA

Behind - a new design culture

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004841

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BARRACINZA - ESTUDOS E PROJETOS DE
ARQUITETURA, LDA

A empresa Barracinza pretende contratar o serviço de
consultadoria para a elaboração de um Plano de Negócios.
Pretende-se com este serviço, sistematizar a informação sobre
qual é a estratégia de negóc

--

14.900,00

FEDER

11.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004842

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PÁGINAS DE SONHO - UNIPESSOAL LDA

Consultoria para o Desenvolvimento de Plataforma Web (Economia
-Digital)

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004863

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SOFIA GODINHO FASHION, LDA

Sofia Godinho Online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/15

2016/10/14

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004866

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

KEY ENERGY TARGET LDA

Elaboração de plano de negócios

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004872

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AGGREGATOMORROW - CONSULTING LDA

Aggregatetomorrow Digital Economy Strategy

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/24

2016/08/23

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004873

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LEVEL IN ACTION CONSULTORIA, UNIPESSOAL LDA

Level In Action no Empreendedorismo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004874

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BETWEEN CELLS UNIPESSOAL, LDA

Between Cells

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004875

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CR AUTOMOVEIS, UNIPESSOAL LDA

Consultoria para o Desenvolvimento de Plataforma Web (Economia
-Digital)

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004913

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

99SALES , UNIPESSOAL LDA

Planificar o negócio para aumentar a competitividade e a
sustentabilidade.

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004915

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SEASONSTORIES UNIPESSOAL LDA

SEASONSTORIES Digital

--

19.200,00

FEDER

14.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004917

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

EXPOENTE D'INSPIRAÇÃO, LDA

Expoente D'Inspiração - Economia Digital

--

18.879,00

FEDER

14.159,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004923

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

IMPROVEAT, LDA

Potenciar o negócio através do marketing para aumentar a
notoriedade e o mercado!

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004950

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CONNECT SPACES, LDA

Plano de Negócio - Space 2 Business

--

16.350,00

FEDER

12.262,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004955

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COURAGETENDENCY - UNIPESSOAL LDA

A modernização do comércio na Era Digital

--

17.295,00

FEDER

12.971,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004959

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PRODIGY BEHAVIOR CONSULTING LDA

PRODIGY WEB

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004961

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NET PET , LDA

Desenvolvimento de loja e-commerce

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004968

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VOLPER II - SYSTEM , UNIPESSOAL LDA

Volper II Internacional

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004970

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RÁPIDA VERTENTE UNIPESSOAL LDA

Plataforma Tecnológica com loja virtual, back office interno e para
-B2B em formato multi-canal mobile

10.500,00

FEDER

7.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/21

2016/09/20

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004973

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ENGLER - ENGENHARIA E REABILITAÇÃO URBANA,
UNIPESSOAL LDA

ENGLER Plano Negocios

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004993

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CIBERESULT, LDA

Elaboração de Plano de Marketing e Comunicação Digital.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-004997

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INTERACTIVE TOUCH, LDA

ITOUCH@WEB

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005002

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MIRANDA MARQUES, LDA

Branding e Website

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/26

2017/01/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005012

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TENDER VANILLA RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL LDA

TENDER PLAN

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005105

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COMIKWAY UNIPESSOAL LDA

Serviço de consultoria para a inserção da empresa na economia
digital.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005114

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NOMADMOVEMENT, LDA

Plano de Marketing e Comunicação da Nomadmovement, Lda

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/11

2016/09/10

Portugal
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NORTE-02-0651-FEDER-005120

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GOODCASA - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de Plataforma de Comunicação Digital Integrada --

12.100,00

FEDER

9.075,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005127

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INTENSITYCODE LDA

Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow,
intranet e extranet (via portal colaborativo WEB)

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005153

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CSGF, RESTAURANTES GOURMET, UNIPESSOAL LDA Comunicação Digital

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005203

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SOMAS E VOGAIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LDA

Plano de Negócio Digital, uma Estratégia de e-Business para a
Somas e Vogais

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005207

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LKG PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

LKG Portugal e o Empreendedorismo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005232

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FILIPA LEÃO TELES, UNIPESSOAL LDA

Portucare Vale Empreendedorismo

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005235

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TURISMANO - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO,
UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios para projeto de Turismo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/20

2016/08/19

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005255

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

OPEN PLAN LIVING, LDA

OPEN2WEB

--

11.000,00

FEDER

8.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005256

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Mariana Pereira, Sociedade Unipessoal, Lda.

Implementação do e-commerce na comercialização de vestuário à
-medida e de calçado em cortiça

7.750,00

FEDER

5.812,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005257

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BIRDWATCHING PORTUGAL - TURISMO DE
NATUREZA, LDA

Desenvolvimento do Plano de Negócios da empresa e definição do
Posicionamento Estratégico adequado, que fomente a
-competitividade e o crescimento sustentável do negócio

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/26

2016/12/20

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005275

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SANDES DA PRAÇA, LDA

Desenvolvimento de loja e-commerce

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005284

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FRENETIKMOVE LDA

FRENETIK PLAN

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005332

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ISSHO TECHNOLOGY, LDA

Vale Empreendedorismo Issho Technology

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005344

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

IMPROXY II SOFTWARE, LDA

Root - Improxxy II

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005354

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CLAIMS EFFECTIVE INTERNATIONAL, LDA

Projeto Empreendedorismo da empresa Claims Effective

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005371

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SPRING COSTUME LDA

LE.MO.KE BUSINESS PLAN

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005373

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

XISOFF, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento da estrutura empresarial e afirmação no
mercado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005383

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DASHBOARD TECHNOLOGIES, LDA

Projeto Empreendedorismo da empresa Dashboard

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005389

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ACROSSIMPACT - UNIPESSOAL LDA

ACROSS PLAN - Expansão do Negócio

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005394

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SOFTAVAC INTERNATIONAL, LDA

Projeto Empreendedorismo da empresa Softavac

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005407

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CONTRASTEMANIA UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios e website da Contrastemania

--

9.500,00

FEDER

7.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005426

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GEOSITE, LIMITADA

Planificar o negócio para aumentar a competitividade e a
sustentabilidade

--

8.500,00

FEDER

6.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005442

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ESSENTIAL APPROACH - LDA

Dinamização e Expansão

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/15

2016/12/15

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005446

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TALENTOS E EMOÇÕES UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios e Marketing Digital

--

11.520,00

FEDER

8.640,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/02

2016/10/22

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005478

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ALL4YOURCAR, LDA

Projeto de uma plataforma e-commerce de acessórios para
automóveis

--

19.975,00

FEDER

14.981,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005481

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COLARES DE ÁGUA - LDA

BMB Jewels

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005493

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

G3TECH - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA

Vale Empreendedorismo G3Tech

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005501

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

KUALITYATTRIBUTE - TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO LDA

Planificar o negócio para aumentar a competitividade e a
sustentabilidade.

--

9.500,00

FEDER

7.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005502

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ADVISER PRO, LDA

Plano de Negócios com estudo de viabilidade económica e Website
-e reforço da divulgação e promoção de marketing digital.

19.590,00

FEDER

14.692,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/20

2016/09/07

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005505

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MOBAPE, DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE APS,
LDA

MOBAPE EMPREENDEDORA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/15

2016/08/14

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005507

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Curious Mountain, Lda.

Criatividade

--

19.200,00

FEDER

14.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005512

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BUSHWICK, LDA

Bushwick Empreendedora

--

5.000,00

FEDER

3.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/16

2016/09/15

Portugal
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NORTE-02-0651-FEDER-005537

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ANDRÉ SALOMÃO MAGALHÃES, UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios Borda Fora

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005566

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VERSÁTIL E INTEMPORAL, LDA

Glamour online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005576

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

EQUAÇÃO CONVERGENTE, UNIPESSOAL LDA

Métodos e relações de trabalho

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005578

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Privado

Elaboração de um plano de negócios (análise estratégica do
negócio e elaboração de estudo de viabilidade económicofinanceira)

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005588

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ANDRESO & CUNHA - ANIMAÇÃO TURÍSTICA, LDA

Start Up Plan

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/07/13

2016/07/08

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005640

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ISLANDCOSMOS - UNIPESSOAL LDA

A empresa Islandcosmos ? Unipessoal, Lda. pretende adquirir
serviços de consultoria na área do empreendedorismo
imprescindíveis ao arranque da empresa, nomeadamente a
elaboração de um plano de negócio

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/25

2016/09/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005644

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VISION & PARTNERSHIP, LDA

Elaboração do modelo/ Plano de Negócio da V&P

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005656

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ENALTECESABOR LDA

Enaltecesabor - Plano de Negócios

--

19.960,00

FEDER

14.970,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005669

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

THIS CREATIVE AGENCY, LDA

THIS IS DIGITAL

--

17.000,00

FEDER

12.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005685

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SOFIA PIRES & SIMÕES, LDA

Elaboração de Plano de Negócio

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005698

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ONLIMAGIC - INNOVATION

Plano de negócios onlymagic-innovation

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005708

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COURTESYSEASON, LDA

Courtesyseason Business Plan

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005713

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PROGROW, S.A.

Núcleo Desenvolvimento Software Growintel

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005727

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PRAGMATIC LEVEL, LDA

Planificar o negócio para aumentar a competitividade e a
sustentabilidade.

--

9.500,00

FEDER

7.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005779

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FAUSTO HENRIQUES TOMÁZ, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de Plano de Negócios e consultoria em Economia
-Digital

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005782

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INÊS MORGADO GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

302 - Beachwear

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005784

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COMREDE, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LDA

Empreendedorismo ComRede

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005785

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LEITE BASTOS & CIA LDA

TEBAS Business Plan

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005790

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FEELVIANA - HOTELARIA, LDA

FEELVIANA - HOTELARIA, LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005800

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SANDRA ISABEL BARBOSA, UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento de Plano de Negócios e consutloria em Economia
-Digital

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005810

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ILUSTRAMEMÓRIAS - COMÉRCIO MERCHANDISING
IBEEmpreende
LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/08

2016/09/08

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005817

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RUI LOPO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005819

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FELISLUSA - GESTÃO AGRO RURAL, UNIPESSOAL LDA Consultoria em Plano de Negócios e Economia Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005836

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Privado

Desenvolviemnto de Plano de Negócios e consultoria em Economia
-Digital

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005848

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COORDENADA EXPOENTE - EXPLORAÇÃO
Estruturação do projeto empresarial - Elaboração do Plano de
FLORESTAL E FOGO CONTROLADO UNIPESSOAL LDA Negócio e Estudo de inclusão na Economia Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005854

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MEGATIC - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO, LDA

Desenvolviemnto de Plano de Negócios e consultoria em Economia
-Digital

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005860

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PERSONAL TOUCH - GESTÃO INTEGRADA E
CONSULTORIA, UNIPESSOAL LDA

Desenvolviemnto de Plano de Negócios e consultoria em Economia
-Digital

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/21

2016/10/20

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005861

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CÓDIGO ESSENCIAL LDA

DCT Têxteis Business Plan

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005876

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DROGARIA NA HORA, UNIPESSOAL LDA

Impulso negocial e abordagem do mercado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005879

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MONINSPEC, LDA

Plano Empresarial e Economia Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005885

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Elaboração de um plano de negócios (análise estratégica do
ENTALPIA - ENGENHARIA E SERVIÇOS, UNIPESSOAL
negócio e elaboração de estudo de viabilidade económicoLDA
financeira)

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005896

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WISEKEY TEAM CONSULTING, LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

Novas Tecnologias de informação e comunicação: E-commerce

Projeto empresarial - plano de negocios e economia digital
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--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

MANUEL TEIXEIRA - FOTOGRAFIA, UNIPESSOAL LDA MTFOTO MKT

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

79%

PORTUGAL PLUS, LDA

Portugal Plus New Plan

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VÍRGULAS & ARABESCOS - UNIPESSOAL LDA

Virgulas & Arabescos - Unipessoal Lda

--

17.250,00

FEDER

12.937,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/22

2016/12/21

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ANIMATIONSPIRIT II EVENTS, LDA

Vale Empreendedorismo Qualificado

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-006026

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SORRISIMPECÁVEL - PRÓTESE DENTÁRIA
UNIPESSOAL LDA

Plano de Negócios - Próteses Dentárias

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-006340

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NUMERDIAGONAL LDA

Plano de Negócios, plano de Marketing e Economia Digital

--

18.900,00

FEDER

14.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-006686

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TALENTOS E APONTAMENTOS LDA

Infoschools

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-006867

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GROUND CONTROL STUDIOS, LDA

Consultoria para desenvolvimento de plano de negócios

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-006974

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RUI MIGUEL RODRIGUES, UNIPESSOAL LDA

Rui Rodrigues - Plano de Negócios

--

19.640,00

FEDER

14.730,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-007046

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ANTECÂMARA, LDA

Empreendedorismo- Plano de negócios

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-007175

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AVESERVICES, S.A.

AVE Business Plan

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/18

2016/11/17

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-007234

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FLIGHT DYNAMICS, LDA

Flight Dynamics, LDA / Plano de negócios

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/15

2016/12/14

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-007280

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CAPACITY FOREVER - CONSULTING LDA

Inovar usando a Internet of Things

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-007382

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JUPITERDREAM - LDA

Plano de Negócios com plano estratégico

--

18.250,00

FEDER

13.687,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/31

2016/02/29

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-007510

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PINGUIM ATREVIDO LDA

Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow,
intranet e extranet (via portal colaborativo WEB)

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-007553

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LGCORK-SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Campanha de Marketing Digital Inovador e Internacional +
Otimização SEO e Mobile

--

15.850,00

FEDER

11.887,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/21

2017/04/20

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-007566

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MISHMASH, LDA

Consultoria à Iniciação de Empresa: Consultoria na entrada no
Mercado, Apoio ao Registo de Marca e Patentes, Assuntos Legais e
-Financeiros, Contratação de Estudos de Mercado, Elaboração de
Planos de N

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-007748

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ULEX-SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA

Vale Empreendedorismo ULEX

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-008186

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BRAMA MOTORSPORT, LDA

Desenvolvimento e estruturação serviços consultoria desporto
automóvel de competição

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/17

2017/02/16

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-008222

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NUNO LOPES FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

NLP - Tecnologia e Industria aliadas para o sucesso

--

19.344,00

FEDER

14.508,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/13

2016/12/12

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-008316

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

OLG CONSULTING, LDA

Plano de Negocios OLG

--

19.450,00

FEDER

14.587,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/15

2016/12/14

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-008480

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BEACHWISE, LDA

BeachWise - Plano de Negócios

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/12/11

2016/12/10

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-008490

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SIDERIDE, LDA

SIDERIDE TOURS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA SIDERIDE TOURS,
-SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-008963

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NEXT LIGHT, LDA

Design e Produção de Iluminação Arquitetural com tecnologia Led

--

113.165,00

FEDER

79.215,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/08/17

2017/08/16

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-011977

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MUTUAL INSPIRATION LDA

Projecto I Loft Porto - Alojamento temporário, restauração e
experiências turísitcas

--

623.738,00

FEDER

436.616,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/02/01

2017/10/25

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-014628

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ABMN.PT - BUSINESS SOLUTIONS, S.A.

ABMN.PT - Fast Track Transportation Software

--

158.525,46

FEDER

110.967,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-014640

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Douro Royal, Unipessoal, Lda.

Douro Royal - Animação Turística no Douro

--

156.661,82

FEDER

117.496,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2016/04/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-014908

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ADRENALINE DRAGON - UNIPESSOAL, LDA

Projeto de Empreendedorismo

--

762.284,00

FEDER

571.713,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-014969

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AHOY COMPUTING & TELECOMUNICATION,
UNIPESSOAL LDA

Internet vs Satélite

--

189.369,09

FEDER

132.558,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2017/04/01

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-017437

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

E-VELO, UNIPESSOAL LDA

E-VELO

--

123.796,60

FEDER

92.847,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/01

2017/03/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-017589

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MOVIDA DE TEMPEROS - LDA

Hard Rock Cafe Porto

--

2.999.295,82

FEDER

2.249.471,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2017/03/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-005946

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SINALCASUAL, LDA

NORTE-02-0651-FEDER-005960

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0651-FEDER-005962

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0651-FEDER-005967

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0651-FEDER-005989
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NORTE-02-0651-FEDER-017619

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

STENGMAC - MAQUINAGEM DE PRECISÃO, LDA

Stengmac: engenharia e mecânica de precisão com inovação,
qualificação e orientação para mercados externos

--

382.948,52

FEDER

268.063,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/15

2018/02/11

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-018199

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ECOVEST, SOCIEDADE TEXTIL, LDA

Ecovest - Elevar o Têxtil Nacional

--

742.927,54

FEDER

557.195,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-018272

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GLYMTER, LDA

GLYMT 2.0

--

360.200,00

FEDER

270.150,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-018318

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FULL NUMBER, LDA

Full Number Innovation

--

172.092,16

FEDER

129.069,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2017/06/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-018377

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MOUTINHO RIBEIRO DA SILVA, LDA

Aposta no fabrico de calçado à medida para cada pé (Dança,
Ortopédico, Desporto, etc.)

--

440.000,00

FEDER

308.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-018454

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

OUTONO MATINAL, LDA

Casa da Muralha - Sparkling Charm House

--

456.021,37

FEDER

342.016,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-018693

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MAGELLAN - BIOLOGICS & CONSULTING, LDA

Consolidação e desenvolvimento da Magellan- Biologics &
Consulting, Lda

--

384.277,20

FEDER

288.207,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/05/01

2017/10/28

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-018745

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COZY & SUITABLE - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA Cozytable ? criatividade e design ao serviço da internacionalização --

272.461,60

FEDER

204.346,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/01

2018/01/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-018804

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MACHADO & GARCIA - INDÚSTRIA 4.0, LDA

IOS 4.0

--

2.135.000,00

FEDER

1.494.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-018830

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

EXTREME RAID, LDA

EXTREME RAID Inovação Empreendedorismo Qualificado

--

177.657,35

FEDER

124.360,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-018859

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MARITA SETAS, UNIPESSOAL LDA

MARITA MORENO slow fashion

--

87.729,30

FEDER

65.796,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-018946

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NEPTUNESENSATION - LDA

O Meu Jornal - Plataforma de conteúdos jornalísticos

--

441.229,00

FEDER

330.921,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-019209

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FLIGHT DYNAMICS, LDA

FDInnovation ? Capacitação da unidade produtiva e tecnológica da
-Flight Dynamics

588.067,00

FEDER

411.646,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-019317

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INNOVCAT, LDA

Empreendedorismo Qualificado e Criativo em em Setores de alta e
-média-alta tecnologia

912.380,00

FEDER

684.285,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/06

2018/06/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-019329

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PÁGINAS E PERGAMINHOS LDA

P&P - Empreende

--

189.090,00

FEDER

132.363,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-019503

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FRANKTIG, UNIPESSOAL LDA

A proposta da empresa Frankting passa por providenciar um
serviço de assistência pessoal (human care), para turistas seniores
-que necessitem de acompanhamento ao nível da saúde, que
tenham mobilidade

74.900,00

FEDER

56.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-019523

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TRADIÇÕES D'OUTRORA LDA

Disponibilizar tours experienciais modeláveis e personalizáveis para
-turistas maduros na região do PNP

158.697,80

FEDER

111.088,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-019602

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ISICALUMINIOS, LDA

Isicalumínios

--

501.964,28

FEDER

376.473,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/07/15

2018/07/14

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-019614

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MESCLARGUMENTO - S.A.

MESCLAARGUMENTO - AUDACITY CREATIVITY & DESING FOR
FASHION

--

1.418.953,45

FEDER

993.267,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/20

2018/04/19

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-019628

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

IMAIST - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, LDA

Empreendedorismo qualificado

--

590.722,68

FEDER

443.042,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/12/31

2018/12/30

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-019655

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BINARY GRAVITY, LDA

BG 2020

--

749.450,00

FEDER

524.615,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-023077

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WELCOME SPRING, LDA

Empreendedorismo CS P2P

918.000,00

FEDER

688.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/15

2019/05/14

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-023181

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DÉCADA CARISMA LDA

TRANSFORMADORES COM SISTEMA DE ISOLAÇÃO HÍBRIDA

1.773.780,00

FEDER

1.330.335,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-023258

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SUPER PHISICS WILD, UNIPESSOAL LDA

WaterBox - Inovação e Internacionalização

1.065.010,89

FEDER

798.758,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/08/01

2019/07/03

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-023270

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ORCHIDMOMENT - LDA

Orchid 2.0

Desenvolvimento e Produção de um dispositivo inovador e respetivas cápsulas
oferecendo ao consumidor 2.0 uma solução prática e acessível no domínio dos
cosméticos personalizados e sustentáveis

751.650,00

FEDER

563.737,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/02

2019/05/01

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Centro Interativo Móvel (CIM)

O Centro Interativo Móvel será um projecto de referência no mercado, dada a
relevância atribuida à marca Douro- Vinho e Vinhas, com impacto no mercado nacional
e internacional. Neste projecto, a tradição será explorada pelas novas tecnologias,
levando uma nova tónica à região.

371.942,50

FEDER

278.956,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/03/27

2018/03/26

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Empreendedorismo Drone S7T

A Drone7 é um projeto de empreendedorismo na área tecnológica que tem por objetivo
o desenvolvimento de serviços relacionados com a utilização de drones.O projeto
assume um caráter inovador associado aos serviços que a empresa irá
desenvolver,designadamente na abordagem a novos segmentos de mercado.

81.968,81

FEDER

57.378,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-023458

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LGDAP - AMPHIBIOUS TOURS, S.A.

AMPHIBIOUS TOURS EXPERIENCE

A Amphibious Tours, SA foi criada para fornecer um serviço inovador, inexistente no
país e no mundo, através da realização de percursos turísticos em veículos anfíbios,
preparados para circular em terra e na água, e com recurso à Realidade Aumentada
tornando-os numa experiência única e sensorial.

2.122.230,00

FEDER

1.591.672,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/02

2018/07/01

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-023638

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ÁGILPASSEAR LDA

Roteiros Culturais e Religiosos do Porto e Norte de Portugal

A Exinet pretende disponibilizar ao turista nacional e estrangeiro todo um conjunto de
atividades no âmbito do turismo cultural e religioso na região do Norte de Portugal que
primem por um serviço de qualidade e excelência.

315.250,00

FEDER

236.437,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/03/01

2018/07/01

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-023656

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FILIPA SIMÕES, UNIPESSOAL LDA

Filipa Simões: Soluções à medida, em tempos reduzidos

1.737.022,80

FEDER

1.302.767,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-023957

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BALT & AAR, LDA

Casa da Quintã

1.396.024,25

FEDER

1.047.018,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-023966

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DREAMER COMPUTER, UNIPESSOAL LDA

Montagem de BAREBONE's

1.075.768,00

FEDER

806.826,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/18

2019/04/17

Portugal

NORTE-02-0651-FEDER-023297

NORTE-02-0651-FEDER-023442

79%

79%

ESPUMA DOS SONHOS, LDA

VANGUARDFIGURE, LDA

Empresa de elevada intensidade tecnológica e com produtos/serviços transacionáveis
nos mercados internacionais através de novos modelos de negócio visa investir em
meios tecnológicos estruturantes de modo a alcançar elevados níveis de
competitividade e de diferenciação.
A sociedade comercial DÉCADA CARISMA, com esta candidatura suportada no seu plano
de negócio do qual resultou o presente projecto, vem introduzir no mercado
transformadores com isolação híbrida composta por celulose termicamente estável em
alta temperatura.
Este projeto visa a criação de um produto único no Mundo, altamente sustentável, que
se carateria pela sua inovação, robustez e fiablidade. Este produto visa tratar as águas
contaminadas de rios/lagos, através de um sistema totalmente autónomo
energeticamente, com recurso a paineis fotovoltaicos.

Com este projeto Filipa Simões tem como objetivo instalar uma unidade de produção,
implementando um processo produtivo que permita criar produtos diferenciadores e
responder de forma rápida e com qualidade às necessidades dos clientes, num setor
com forte intensidade de tecnologia e conhecimento.
Este projeto inovador de TURISMO INCLUSIVO na Rota do Românico promove a
integração entre alojamento, gastronomia tradicional reinterpretada em modo
saudável, bem estar com a oferta de serviços na área da saúde, promovendo tradição e
cultura regionais numa oferta diversificada e autêntica PARA TODOS
A DREAMER COMPUTER com este projecto pretende desenvolver a montagem de
equipamento informático com dominância para BAREBONE, equipamento evoluído
tecnologicamente, ajustados à evolução do sector e às necessidades do cliente, de
modo a garantir a criação de valor e a sustentabilidade da empresa.
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Estabelecimento de Alojamento Local com 9 unidades de alojamento, restaurante, loja,
que aposta na oferta de produtos inovadores para o turismo, transformando quartos
em galeria de arte, turistas em descobridores e gastrónomos em seguidores da religião
e seus costumes alimentares, incluindo o vinho.

599.032,39

FEDER

449.274,29

6.666,65

FEDER

6.666,66

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/06/01

2018/08/30

Portugal

4.999,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/03

2018/05/02

Portugal

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/20

2018/04/19

Portugal

6.666,65

FEDER

4.999,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/07

2018/04/06

Portugal

6.500,00

FEDER

4.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/04

2018/04/03

Portugal

6.700,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/12

2018/04/11

Portugal

5.000,00

FEDER

3.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/11

2018/05/10

Portugal

6.666,00

FEDER

4.999,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/19

2018/04/18

Portugal

6.666,00

FEDER

4.999,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/07/14

2018/07/13

Portugal

5.000,00

FEDER

3.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/29

2018/04/28

Portugal

5.000,00

FEDER

3.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/07/22

2018/07/21

Portugal

6.666,66

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/17

2018/05/16

Portugal

10.000,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/09

2018/05/08

Portugal

6.250,00

FEDER

4.687,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/06

2018/04/05

Portugal

6.500,00

FEDER

4.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/06

2018/04/05

Portugal

6.666,66

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/07

2018/04/06

Portugal

7.000,00

FEDER

5.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/17

2018/05/16

Portugal

5.000,00

FEDER

3.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/12

2018/04/11

Portugal

5.000,00

FEDER

3.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/05/05

2018/05/04

Portugal

Varzim Náutico

Esta operação visa promover o turismo náutico como fator crítico de
internacionalização da região onde se insere e pretende reunir conhecimento acerca do
setor, criar um plano estratégico de internacionalização da região, realizar iniciativas
internacionais direcionadas para o setor e desenvolver ferramentas dinâmicas de
promoção da região atraindo potenciais investidores e turistas e posicionando a região
como destino náutico de qualidade.

297.557,58

FEDER

252.923,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

BCB - BUY CERAMICS BARCELOS

A ACIB pretende contribuir para a divulgação do setor da cerâmica no exterior,
reforçando a sua competitividade e assegurando uma maior orientação do produto
interno para a procura externa. Como principais objetivos pretendemos: uma
divulgação os produtos da cerâmica de Barcelos; promover as empresas de Barcelos ao
nível internacional; aumentar a notoriedade das marcas produtoras de Barcelos e
aumentar os negócios de exportação.

496.842,42

FEDER

422.316,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Internacionalizar Vinhos

O projeto vai implementar medidas de apoio à definição de modelos de negócio
orientados para a internacionalização do setor dos Vinhos e Agroalimentar, da região do
Douro, criando bases quer para a abertura e conhecimento de novos mercados com
elevado potencial de exportação, quer para a intensificação da promoção internacional
da oferta integrada do setor e da região, através de processos colaborativos de
internacionalização.

711.834,83

FEDER

605.059,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

ADDICT - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS
Norte Criativo: Go International
INDÚSTRIAS CRIATIVAS

O presente projeto corporiza-se na conceção e implementação de um conjunto
integrado e articulado de ações e atividades orientadas para a geração de bens
coletivos (informação, cooperação, coopetição, promoção coletiva) capazes de
responder de forma eficaz a falhas, riscos e desafios de natureza coletiva que as PME
das indústrias criativas da Região Norte (RN) enfrentam atualmente no que respeita ao
processo de internacionalização.

218.978,01

FEDER

186.131,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

Promoção de iniciativas de incentivo à internacionalização - P3I

O P3I tem como objetivo efetuar o diagnóstico, mapeamento de necessidades e análise
de potencial de internacionalização das empresas da Região Norte – NUTIII, agrupandoas por grupos definidos por diferentes graus de internacionalização. Será criada uma
ferramenta de autodiagnostico e um gabinete de apoio à internacionalização. Procederse-á à identificação de mercados e ações prioritários consoante os diferentes grupos
previamente identificados.

484.916,28

FEDER

412.178,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

O Douro à volta do Mundo – Magellan World

A candidatura visa promover ações de internacionalização da economia e da identidade
duriense (modos de vida, arquivo da memória, Patrimónios da Humanidade e
património imaterial), centrando-se no negócio mobilizado por pelo menos 100
empresas das áreas do vinho, do turismo, da cultura e dos produtos endógenos e
instituições regionais de base alargada e sendo suportada por uma componente
tecnológica inovadora de realidade virtual.

789.820,70

FEDER

671.347,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

DOURO EM MOVIMENTO, ALDEIAS COM VIDA

Esta candidatura é constituída por um conjunto de iniciativas para a cooperação entre
os povos, as regiões e as nações na organização de atividades conjuntas, com o objetivo
de fomentar a preservação, a valorização e a promoção internacional da riqueza
histórica, cultural, ambiental e socioeconómica do Douro, em ligação com outros
Patrimónios Mundiais, com uma clara preocupação de envolver todas as Gerações, dos
8 aos 80.

1.151.737,01

FEDER

978.976,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2018/02/28

Portugal

Welcome Braga - Promoção Integrada da Oferta Turística

O projeto “WELCOME BRAGA – Promoção Integrada da Oferta Turística”, visa a
dinamização das potencialidades turísticas da cidade de Braga, através da organização
da oferta e a sua promoção internacional, numa dinâmica que vai envolver o tecido
empresarial e instituições locais e regionais, com especial referência para a Câmara
Municipal de Braga que apoia o presente projeto, conforme declaração se anexa aos
documentos submetidos.

399.172,17

FEDER

339.296,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0651-FEDER-026181

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

M. L. SEIXAS, UNIPESSOAL LDA

MUSKI DESIGN STUDIO

NORTE-02-0651-FEDER-026247

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SEE.ARCH-RECUPERAÇÃO, CONSTRUÇÃO,
ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA

SEE.ARCH - RECUPERAÇÃO, CONSTRUÇÃO, ARQUITECTURA E
ENGENHARIA, LDA.

NORTE-02-0651-FEDER-026261

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SUCESSOS CRIATIVOS LDA

Prestação de serviços de incubação à empresa Sucessos Criativos
Lda pela incubadora SANJOTEC

NORTE-02-0651-FEDER-026264

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

IMOZETO - ENGENHARIA, LDA

IMOZETO - Vale Incubação

NORTE-02-0651-FEDER-026289

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NUMBERS HUNTERS, LDA

Desenvolvimento de isqueiro com ligação a smartphones

NORTE-02-0651-FEDER-026319

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PORTUGUESE TABLE - EXPERIÊNCIAS
GASTRONÓMICAS, LDA

Incubação para aceleração do conceito

NORTE-02-0651-FEDER-026681

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JOSÉ PEDRO RIBEIRO FERRAZ, UNIPESSOAL LDA

Glu - Tecidos Adesivos Para Decoração

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

PROFARTIC, LDA

HiTec WorkWear - Apoio ao arranque empresarial e
desenvolvimento técnico

NORTE-02-0651-FEDER-026725

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PERIPÉCIAS & MISTÉRIOS - UNIPESSOAL LDA

Dinamização do projeto de turismo - Matizatours

NORTE-02-0651-FEDER-026746

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PRIMECOG DYNAMIC SYSTEMS, LDA

Plataforma de interconexão entre organizações

NORTE-02-0651-FEDER-026748

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Bigwel, Unipessoal Lda

BigWel - incubar para crescer

NORTE-02-0651-FEDER-026754

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Privado

Runas Hidromel

NORTE-02-0651-FEDER-026810

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JOSÉ BRITO FARIA GABINETE DE GESTÃO
TERRITORIAL, UNIPESSOAL LDA

Gabgester - uma empresa com futuro

NORTE-02-0651-FEDER-026811

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

APROPLAN, LDA

Vale Incubação - APROplan

NORTE-02-0651-FEDER-026829

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

METEORIKEQUAÇÃO

ARQTECH - Vision Architectures and Technologies

A Meteorikequação, sob a marca Arqtech, visa dinamizar a sua capacidade
empreendedora, fomentando as condições de aceleração da empresa, através de
serviços especializados de gestão, marketing, assessoria jurídica, desenvolvimento de
produtos e serviços e de financiamento por incubadora acreditada.

NORTE-02-0651-FEDER-026854

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SOLO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

Prototipagem Rápida de Negócios

O projeto PROTOTIPAGEM RÁPIDA DE NEGÓCIOS consiste na aquisição de serviços de
gestão, marketing e assesoria jurídica para consolidar o serviço de desenvolvimento de
produtos mínimos viáveis (minimum viable products - mvps) e protótipos da Solo.

NORTE-02-0651-FEDER-026860

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BLEAM, LDA

BLEAM - VALE INCUBAÇÃO

NORTE-02-0651-FEDER-026865

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WDN - WORLD DISCOUNT NETWORK, LDA

WDN - Vale Incubação

NORTE-02-0651-FEDER-024158

NORTE-02-0651-FEDER-026682

NORTE-02-0752-FEDER-000003

NORTE-02-0752-FEDER-000004

NORTE-02-0752-FEDER-000005

NORTE-02-0752-FEDER-000006

NORTE-02-0752-FEDER-000007

NORTE-02-0752-FEDER-000008

NORTE-02-0752-FEDER-000009

NORTE-02-0752-FEDER-000011

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

JOAQUIM MACHADO & TERESA MARTINS, LDA

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA PÓVOA DE VARZIM

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
BARCELOS

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA
REAL

AETUR - ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS
TURÍSTICOS DO DOURO E TRÁS-OS-MONTES

DOURO GENERATION ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA - COMÉRCIO,
TURISMO E SERVIÇOS

AL PORTA NOVA - Guest House

A empresa M. L. SEIXAS, UNIPESSOAL LDA, através da marca MUSKI, é centrada no
desenvolvimento de soluções de design do produto e interiores, com base na função,
inovação e conceito inspirador. O objetivo do Vale Incubação é a obtenção de apoio na
fase de arranque em que se encontra.
A atividade da empresa SEE.ARCH, passa pela inovação e diferenciação na reabilitação
de edifícios, adaptando o património cultural aos níveis de conforto atuais e às
exigências da vida moderna. Para estabelecer o seu arranque, é fundamental o
acompanhamento na gestão e estruturação do seu negócio.
O projeto visa a Prestação de serviços de incubação à empresa Sucessos Criativos Lda
por parte da incubadora SANJOTEC ? ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA,
localizada em São João da Madeira. Prevê-se o início da incubação da empresa na
SANJOTEC em março de 2017.
O presente projeto da IMOZETO visa dotar os seus empreendedores e empresa de
competências e know-how potenciadores da sua atuação, através de apoio em áreaschave transversais mas ajustadas às suas necessidades efetivas quer em termos de
gestão, marketing, organização, jurídico e processos.
O projeto consiste no desenvolvimento de um isqueiro que se liga a smartphones
(Android ou iPhone, computadores, tablets e powerbanks) através da entrada USB.
A www.portuguesetable.com (PT) pretende dar resposta a um problema óbvio: A falta
de experiências gastronómicas alternativas à ida a um restaurante. A PT é uma
plataforma online que pretende promover algo único: o binómio formado pela
hospitalidade e pela culinária portuguesas
A start-up José Pedro Ribeiro Ferraz, Unipessoal Lda., constituida em Dez. 2016,
pretende explorar no mercado produtos inovadores relacionados com têxteis adesivos
para o mercado da decoração de interiroes, através da marca registada Glu. Este
projeto irá contribuir para o desenvolimento do negócio.
A RECENTALFABETO?LDA, constituida em Jan.2017, pretende explorar no mercado
produtos inovadores de vestuário de trabalho com caracteristicas técnica e funcionais
através da marca MARTIFORM. Este projeto irá contribuir para o desenvolvimento da
marca e do produto no mercado nacional e internacional.
Este projeto pretende dinamizar a capacidade empreendedora e fomentar as condições
de sucesso de forma a que a empresa - MATIZATOURS - seja capaz de criar rotas e
percursos culturais na região do Porto, estando perfeitamente alinhado com o Aviso N.º
20/SI/2016 | Republicação 2016.12.22.
A primecog dedica-se a atividades de desenvolvimento de tecnologias de software ,
com especial enfoque em soluções para a indústria 4.0, cidades inteligentes e saúde. A
empresa presta igualmente serviços de consultoria, manutenção e suporte, gestão de
projetos, investigação e desenvolvimento.
A BigWel é uma empresa que pretende lançar para o mercado um veículo elétrico
sustentável que poderá ser utilizado tanto pela população em geral, como por empresas
de distribuição ou até mesmo para turismo. É um projeto inovador, altamente
tecnológico e já com uma patente a nivel Europeu.
Produção de Hidromel, Cidra e Mel
A JBF ? Gabgester é uma micro-empresa constituída em abril de 2016, que com essa
candidatura visa a contratualização de serviços de incubação e de serviços que nos
possibilitem dinamizar o nosso crescimento e expandir os nossos serviços, ajudando
assim a consolidar o nosso modelo de negócio.
O presente projeto da APROplan visa dotar os seus empreendedores e empresa de
competências e know-how potenciadores da sua atuação, através de apoio em áreaschave transversais mas ajustadas às suas necessidades efetivas quer em termos de
gestão, marketing, organização, jurídico e processos.

A Bleam é uma empresa de cariz tecnológico, voltada para a criação e gestão de
comunicação na internet. Atua nas áreas da Web, do design, audiovisual e do marketing
digital, procurando oferecer um serviço de qualidade e de referência no seu setor de
atividade.
A WDN centra a sua atividade na implementação e gestão de uma cadeia de descontos
interligada entre produtor e consumidor final no sector dos vinhos. Tem como objectivo
criar uma rede de clientes à escala mundial gerida por uma plataforma digital online
inovadora.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

377

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-02-0752-FEDER-000015

NORTE-02-0752-FEDER-000016

NORTE-02-0752-FEDER-000017

NORTE-02-0752-FEDER-000019

NORTE-02-0752-FEDER-000021

NORTE-02-0752-FEDER-000023

NORTE-02-0752-FEDER-000024

NORTE-02-0752-FEDER-000025

NORTE-02-0752-FEDER-000026

NORTE-02-0752-FEDER-000027

NORTE-02-0752-FEDER-000029

NORTE-02-0752-FEDER-000030

NORTE-02-0752-FEDER-000031

NORTE-02-0752-FEDER-000032

NORTE-02-0752-FEDER-000036

NORTE-02-0752-FEDER-000037

NORTE-02-0752-FEDER-000038

NORTE-02-0752-FEDER-000039

NORTE-02-0752-FEDER-000040

NORTE-02-0752-FEDER-000041

NORTE-02-0752-FEDER-000042

NORTE-02-0752-FEDER-000043

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

GAEx - Gabinete de Apoio ao Exportador

O projeto GAEx- Gabinete de Apoio ao Exportador disponibilizará um conjunto de
serviços de apoio à exportação nas Micro, Pequenas e Médias Empresas da Região do
Ave e do Cávado, trabalhará setores específicos e responderá às necessidades do tecido
empresarial com base na rede de 9 Associações Empresariais envolvidas no projeto.

866.720,97

FEDER

736.712,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Tâmega e Sousa Internacionaliza

O projeto “Tâmega e Sousa Internacionaliza visa o apoio na projeção internacional dos
produtos e serviços produzidos na Região do Tâmega e Sousa. Para o efeito, encontramse previstas ações dirigidas à capacitação dos recursos humanos para a
internacionalização, iniciativas prospeção de mercados, contacto com boas práticas de
internacionalização, e participação em eventos (feiras/exposições) de amplitude
internacional.

1.029.189,97

FEDER

874.811,47

ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO DE INCUBAÇÃO DE
BASE TECNOLÓGICA DO MINHO

Projeto Minho - Capacitar para Internacionalizar

O projeto visa a implementação de uma estratégia de mobilização e capacitação das
empresas e entidades para o tema da Exportação e Internacionalização, com o
desenvolvimento do seguinte plano de ação: 1 Coordenação, Gestão, Disseminação e
Promoção do Projeto; 2 Diagnosticar e Conhecer para Internac.; 3 -Qualificar para
Internac.; 4 Capacitar para Internac.; 5 Consultoria especializada à exportação e 6
Partilhar e Promover para Internac

702.571,65

FEDER

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

A operação articula metodologias bottom-up de intervenção de base territorial,
suprindo falhas de mercado ao nível sensibilização do tecido empresarial para a
EXPORTAR+ - Valorização dos Recursos da Região de Terras de Trásimportância da internacionalização, com metodologias de base sectorial, em
os-Montes, Douro e Alto Tâmega
alinhamento com áreas definidas na ENEI Norte, por forma a definir prioridades e ações
comerciais concretas, que promovam a internacionalização das PME.

616.713,95

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CONSELHO EMPRESARIAL DA REGIÃO DO AVE E
CÁVADO - CEDRAC, ASSOCIAÇÃO

CONSELHO EMPRESARIAL DO TÂMEGA E SOUSA CETS ASSOCIAÇÃO

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

597.185,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

FEDER

524.206,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

478.066,12

FEDER

406.356,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

1.016.506,30

FEDER

864.030,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/12

2018/10/11

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

DOLMEN - DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL,
Territórios de Baixa Densidade - Low Density | High Quality
CRL

Das atividades previstas realçam-se a realização do diagnóstico para aferição da
baseline do tecido empresarial existente no território, a partir do qual serão
implementadas ações de prospeção de novos mercados, missões empresariais e
operações de charme. Serão ainda estruturados pacotes turísticos, ações de
benchmarking e marketing territorial, privilegiando-se a proximidade a Espanha.

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE VINHO DO PORTO
(AEVP)

WWW- Porto World Wide Wine

Este projeto engloba um conjunto de ações com vista ao incremento da visibilidade
internacional das PME's produtoras dos Vinhos do Porto e Douro. Visa ainda fomentar o
alargamento dos níveis de notoriedade em mercados internacionais, da Região
Demarcada do Douro, procurando aumentar a competitividade das PME's instaladas
nesta Região, bem como encontrar sinergias que sustentem uma glorificante posição da
Região do Douro a nível global.

“GEOPARK TERRAS DE CAVALEIROS” -INTERNACIONALIZAÇÃO DA
PROMOÇÃO TURÍSTICA DE MACEDO DE CAVALEIROS

O “GEOPARK TERRAS DE CAVALEIROS” - INTERNACIONALIZAÇÃO DA PROMOÇÃO
TURÍSTICA DE MACEDO DE CAVALEIROS é um projeto que visa organizar a oferta
turística, conhecer a realidade dos mercados, preparar os materiais necessários e
promover internacionalmente a marca Geopark Terras de Cavaleiros, numa estratégia
articulada entre os agentes económicos do concelho, as entidades com
responsabilidades na promoção turística e os operadores turísticos.

433.314,11

FEDER

368.316,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

O projeto está estruturado em 3 ações distintas designadamente, o estudo de mercados
de procura internacional (Ação 1), a exploração de oportunidades de negócio a nível
internacional (Ação 2) e a capacitação empresarial para a internacionalização (Ação 3),
com o objetivo de reforçar a competitividade empresarial da região Norte ao promover
a internacionalização e o aumento das exportações das principais entidades da
economia do mar da região.

255.290,00

FEDER

216.996,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

Arquitetura 3.0 – Promoção de Novos Modelos de
Internacionalização

O projeto “Arquitetura 3.0 / Promoção de Novos Modelos de Internacionalização”
apresenta uma resposta pertinente na disponibilização de uma plataforma colaborativa
para a abordagem aos mercados internacionais, através de um processo de índole
coletiva que visa atenuar os riscos e ganhar escala para o aumento de competitividade
e crescimento do reconhecimento internacional dos profissionais e empresas de
arquitetura da Região Norte.

586.427,63

FEDER

498.463,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

European Textile 2020

O presente projeto tem como objetivo potenciar a capacidade das empresas do setor
Têxtil e Vestuário para os processos de internacionalização. Assim, o projeto conta com
onze ações que se traduzem na disseminação de informação fundamental à
competitividade das PME nortenhas do setor têxtil no âmbito dos seus processos de
internacionalização, traduzindo-se em conhecimentos efetivos e passíveis de serem
colocados em prática por parte das empresas.

184.595,25

FEDER

156.905,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

CENIT - CENTRO ASSOCIATIVO DE INTELIGÊNCIA
TÊXTIL

Porto Global Fashion - Ação Coletiva de Promoção da
Internacionalização das Indústrias do Têxtil e do Vestuário e da
Moda em Geral na Região Norte

Este projeto tem como objetivo o reforço da capacitação das atividades económicas em
matéria de definição de estratégias de internacionalização e abordagens de mercado
visando o reforço da respetiva capacidade competitiva e progressão na cadeia de valor,
mas também o aumento da visibilidade e notoriedade internacional da Região do Norte
e o fomento da integração de jovens designers e estilistas qualificados nas atividades
ligadas à moda.

497.885,00

FEDER

423.202,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2017/12/31

Portugal

AEBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE

A AEBA, tendo por base os desafios empresariais regionais, apresenta um projeto de
capacitação das empresas à internacionalização apoiado em recolha de informação
Iniciação às exportações por Micro e PME's e capacitação interna e estratégica, num diagnóstico e definição da estratégia de posicionamento nos
externa às empresas
mercados, a conceção do programa de marketing global para o tecido empresarial, na
participação em feiras/eventos internacionais, e no desenvolvimento de mecanismos de
sensibilização para a internacionalização.

423.731,12

FEDER

360.171,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2.206.037,69

FEDER

1.875.132,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DE MACEDO DE CAVALEIROS (ACISMC)

FÓRUM OCEANO - ASSOCIAÇÃO DA ECONOMIA DO
North Ocean
MAR

FUNDAÇÃO DE SERRALVES

ATP - ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO DE
PORTUGAL

TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL

Promoção Turística do Porto e Norte no Mercado Espanhol

Para alcançar os objetivos definidos, elaborou-se um Plano de Ação constituído por 6
Ações:1 – Realização de um inovador conjunto de Roadshows;2 - Participações em
Eventos/Feiras;3 – Campanhas de Comunicação Online;4 – Conceção e Produção de
Materiais Promocionais;5 – Constituição de uma equipa para operacionalização do
Plano;6 - Monitorização, Apuramento de Resultados e sua Disseminação.

426.342,69

FEDER

362.391,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

APCTP -ASSOCIAÇÃO DO PARQUE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO PORTO

PortusPark Going Global

O projeto PortusPark Going Global, promovido pela Portuspark, visa a promoção
internacional das empresas associadas, centrando-se em três focos ‘Prospeção’,
‘Capacitação’ e ‘Promoção’ de forma a promover e capacitar uma mudança na
mentalidade e no paradigma existente, direcionando e incentivando as empresas para a
internacionalização, de forma a elevar a sua competitividade e promover o seu valor
acrescentado.

79%

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

INternacional.AVE - INTERNACIONALIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS DE BASE TERRITORIAL

O projeto INternacional.AVE procura efetuar o levantamento e estudar o potencial de
internacionalização dos produtos e serviços de base local existentes e emergentes na
Região do Ave, racionalizando e maximizando os recursos dos Municípios afetos na
promoção deste setor económico.

100.000,00

FEDER

85.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/02

2018/02/28

Portugal

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE
TRÁS-OS-MONTES

PROGRAMA DE APOIO À DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO E ABORDAGEM A MERCADOS
PRIORITÁRIOS PARA OS RECURSOS ENDÓGENOS E PRODUTOS
TURÍSTICOS DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

A CIM TTM (líder do projeto), em copromoção com a AMTQT e a AMTFNT promovem o
Programa de apoio à definição da estratégia de internacionalização e abordagem a
mercados prioritários para os recursos endógenos e produtos turísticos das Terras de
Trás-os-Montes, visando aumentar a sua competitividade e progressão na cadeia de
valor, bem como reforçar a visibilidade internacional da região.

169.414,95

FEDER

125.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/29

2018/02/28

Portugal

79%

Este projeto visa o desenvolvimento de um conjunto de ações com a devida coerência
estratégica, com vista a reforçar a capacidade competitiva de um conjunto de seis
Programa de apoio à definição da estratégia de internacionalização
produtos endógenos da região do Alto Tâmega, incrementar o volume de distribuição e
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA e abordagem a mercados prioritários para os produtos endógenos
comercialização em mercados internacionais destes produtos, e aumentar a visibilidade
da região do Alto Tâmega
internacional da oferta e a perceção dos mercados relativamente à qualidade dos
mesmos.

146.751,35

FEDER

124.738,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Internacionalizar o Cávado

Pretende-se com este projeto realizar num conjunto de ações: Plano de Marketing e de
Promoção do setor dos Vinhos e Agroalimentar na NUT III Cávado; Seleção de 4 países
com maior potencial de internacionalização; Realização de estudo de apoio à
internacionalização no setor dos vinhos e agroalimentar; Estudo turismo MICE; Estudo
de posicionamento sobre a atração de IDE para Braga; Gestão e acompanhamento;
Divulgação e Monitorização

147.021,17

FEDER

124.968,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Tâmega e Sousa Internacional

A Comunidade Intermunicipal quer implementar o selo da marca Douro | Tâmega |
Sousa território Único como marca de certificação regional. Este projeto visa o
desenvolvimento de um estudo de posicionamento estratégico, a criação de uma marca
chapéu que crie uma identidade comum e permita potenciar a agregação de agentes e
atores e o branding territorial adequado e o estudo específico do mercado asiático,
enquanto mercado alvo.

141.998,43

FEDER

120.698,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Exporta Alto Minho

O projeto visa a promoção da capacidade de internacionalização da base empresarial do
Alto Minho nos domínios das atividades de mar, rio & natureza, através da
implementação das seguintes ações: 1: Estudos-ação para internacionalização de bens e
serviços de base local; 2: Estudo-ação do potencial de internacionalização dos recursos
ambientais associados à pesca sem morte; 3: Estudo-ação para a dinamização
empresarial da Diáspora.

145.367,95

FEDER

123.562,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

VINHOS, ESPUMANTES, CASTANHA E AMÊNDOA

Pretende-se desenvolver um projeto de apoio à definição de novos modelos de negócio
orientados para a internacionalização do setor dos vinhos espumantes, castanha e
amêndoa, que se traduz hoje, num domínio de especialização inteligente para a NUTIII
do Douro, e assim criar condições quer para a abertura e conhecimento de novos
mercados, quer a intensificação da promoção internacional da oferta integrada dos
vinhos

145.000,00

FEDER

123.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/31

2018/04/30

Portugal

AMP ATTRACTION

O AMP ATTRACTION visa contribuir para a melhoria da visibilidade internacional do
ecossistema de apoio ao empreendedorismo da AMP tendo como objetivo intervir ao
nível das variáveis suscetíveis de contribuir para o reforço da atratividade e captação de
novas iniciativas empresariais estrangeiras.Visa, ainda, contribuir para o
aprofundamento da vocação do Europarque enquanto infraestrutura de suporte à
internacionalização da AMP e da RN.

145.980,91

FEDER

124.083,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/15

2018/06/30

Portugal

79%

79%

79%

79%

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

378

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-02-0752-FEDER-000044

NORTE-02-0752-FEDER-000045

NORTE-02-0752-FEDER-000049

NORTE-02-0752-FEDER-000053

NORTE-02-0752-FEDER-000054

NORTE-02-0752-FEDER-000058

NORTE-02-0752-FEDER-000059

NORTE-02-0752-FEDER-000060

NORTE-02-0752-FEDER-000063

NORTE-02-0752-FEDER-000070

NORTE-02-0752-FEDER-000072

NORTE-02-0752-FEDER-000073

NORTE-02-0752-FEDER-000085

NORTE-02-0752-FEDER-000086

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-000087

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-000146

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-000181

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-000872

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-000888

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-000894

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-000909

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-000910

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-000911

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-000913

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-000915

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-000932

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-000999

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001040

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001059

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001139

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001164

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001166

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001167

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001168

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

REDE LUSA

O presente projeto, “REDE LUSA”, irá contemplar o desenvolvimento de ações que
permitam apoiar as empresas da região através da disponibilização de estudos e
diagnósticos, da criação e divulgação de um guia de apoio ao exportador, de uma
plataforma tecnológica de apoio à exportação e da mobilização e sensibilização para o
potencial das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro como agentes
facilitadores da internacionalização.

169.628,74

FEDER

144.184,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Pão de Ló de Margaride - Um Produto Regional com História

O projeto vai implementar medidas de apoio à definição de modelos de negócio
orientados para a internacionalização do setor da industria do Pão de Ló de Margaride,
criando bases quer para a abertura e conhecimento de novos mercados com elevado
potencial de exportação, quer para a intensificação da promoção internacional da
oferta integrada do setor e da região, através de processos colaborativos de
internacionalização.

241.608,33

FEDER

205.367,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Sernancelhe World Trade

Sernancelhe World Trade presente promover a internacionalização para França e Suíça
de produtos da região de Sernancelhe, dotados de capital histórico e qualidade. Serão
realizados estudos de mercado, diagnósticos e definição de estratégias de
internacionalização e promovidas missões e participações em feiras. O projeto será
suportado por uma plataforma de apoio à internacionalização e de um plano de
promoção da região.

212.335,82

FEDER

180.485,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

EVENTOS DO PORTO E NORTE 2016/2018

Estão integrados 18 eventos: Rally de Portugal’16; ASF – Mundial Longboard; ART &
TOUR’16/17; Rally Cross’17; Camp. Mundo F2 - Motonáutica 2016; Congresso Mundial
Mágicos’16; Liga do Futuro’17; Granfondos BTT’16/17; Europeu Minigolfe’16; Junior
Tennis Cup’16/17; BTT Extreme’16/17; Festival MIMO’16; Camp. Mundo Hóquei
Patins’16; Há Festa na Aldeia; Trail PNPG’17; Serralves em Festa’16/17; Náutica Alto
Minho’16/17; Wings for Life’16/17.

1.997.441,66

FEDER

1.697.825,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

Export Improving Minho – Apoio à Internacionalização para
Mercados Emergentes

Export Improving Minho é um projeto que apoia a internacionalização das PME do Alto
Minho para países emergentes (Marrocos, Argélia, Gana e Irão) que apresentam uma
elevada procura de bens e serviços adequados à dimensão e qualidade de oferta da
região, promovendo o conhecimento desses mercados, a prospeção de oportunidades
de negócio, a promoção internacional e a capacitação das empresas.

409.032,90

FEDER

347.677,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/02

2019/10/01

Portugal

Be Natural - Montalegre

A presente operação visa incrementar a projeção internacional de Montalegre, através
da realização de um conjunto de iniciativas para dinamizar a economia local e o tecido
empresarial, associadas a uma estratégia de promoção turística, com orientação para
os mercados externos.

276.154,22

FEDER

234.731,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

Go Basto - Promoção Internacional

O Projeto Go Basto - Promoção Internacional pretende incentivar e promover a
competitividade e internacionalização das PME da Região de Basto, dos seus produtos e
serviços, através da realização de ações coletivas voltadas para a definição de
estratégias (branding, coopetição, informação, networking, e-commerce) adequadas à
entrada nos mercados europeus, atendendo às especificidades do tecido empresarial e
capital endógeno da Região.

268.261,85

FEDER

228.022,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS DE FERREIRA Capital do Móvel - Feeling the Essence

O projeto Capital do Móvel - Feeling the Essence integra um conjunto de ações para
capacitar o tecido empresarial da área de intervenção do promotor (Paços de Ferreira e
concelhos limítrofes, Paredes e Lousada) no setor do mobiliário de madeira e estofado
no aumento da internacionalização dos seus negócios pela melhoria da imagem, da
inovação do marketing, da informação sobre comércio externo e divulgação da oferta
para exportar.

484.383,32

FEDER

411.725,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA
REAL

WTCC 2016/2017

Implementação de uma estratégia baseada num dos seus produtos turísticos
emblemáticos - gastronomia e vinhos - visa reforçar a competitividade das PME do
setor da restauração e bebidas no que respeita à internacionalização, através do reforço
da visibilidade internacional da oferta e a atenuação da diferença entre a qualidade dos
bens e serviços prestados pelas empresas do setor da restauração e bebidas e a
qualidade percebida pelos mercados

2.082.550,00

FEDER

1.770.167,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2017/12/31

Portugal

PME BeGLOBAL - Alavancar PMEs globais na região Norte
intervindo em fatores críticos da internacionalização

O projeto “PME BeGLOBAL - Alavancar PMEs globais na região Norte intervindo em
fatores críticos da internacionalização” visa incrementar o potencial exportador das
PMEs do Norte, tendo como principal público alvo as empresas já com expressão ao
nível do Volume de Negócios Internacional (abaixo dos 50% face ao VN total) e cuja
intervenção e capacitação possa ter impacto efetivo no incremento do VNI e
diversificação de mercados.

345.940,17

FEDER

294.049,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

TURIHAB-ASSOCIAÇÃO DO TURISMO DE HABITAÇÃO Solares de Portugal - Internacionalização

O SIAAC SOLARES DE PORTUGAL INTERNACIONALIZAÇÃO corresponde a um programa
de promoção internacional desta oferta turística diferenciadora e específica. Assenta
num conjunto de atividades promocionais dirigidas a melhorar as condições de
comercialização internacional em mercados estratégicos, designadamente: Ações de
prospecção e reforço da notoriedade nos mercados alvo; Visitas educacionais;
Participação em feiras; Plano de Comunicação.

267.507,65

FEDER

227.381,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

ATURMINHO-ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO MINHO Descobrir o Minho - Sagrado e Profano

Os promotores pretendem desenvolver um projeto de valorização turística da região do
Minho através da dinamização do produto turístico turismo religioso.Para o efeito será
implementada uma estratégia com 4 grandes áreas de intervenção e um conjunto de
ações integradas, direcionadas para desenvolvimento sustentado da região e para a sua
promoção internacional enquanto destino privilegiado do turismo religioso e cultural.

343.779,30

FEDER

292.212,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/05

2019/09/04

Portugal

TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL

Evento Turístico do Porto e Norte

Rally de Portugal 2017 (18 a 21 Maio 2017) decorre em 13 Municípios do Norte de
Portugal e assegura a mais valia de um evento de grande notoriedade internacional e
confere grande visibilidade ao território, gerando 1 milhão de espectadores, 900 horas
de visionamento televisivo nacional e internacional, para um público de 67 milhões de
pessoas, com 50% dos espectadores do mercado internacional (Espanha 40%)
permanecendo 3 ou mais noites na região.

1.038.000,00

FEDER

882.300,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/17

2017/10/31

Portugal

EVENTOS DO PORTO E NORTE 2017

Conjunto de 4 eventos com aptidão turística relevante e de internacionalização que
permitem potenciar a existência de eventos de índole regional e nacional, assumindo
um caráter internacional e mais-valias nos consumos turísticos e nos indicadores de
sustentabilidade turística, aos mais diversos níveis.Eventos:Campeonato da Europa de
Jet Ski 2017 Verão MRed Bull Air Race 2017Campeonato do Mundo de Fórmula 2 em
Motonáutica 2017

2.023.576,42

FEDER

1.632.493,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/02

2017/12/31

Portugal

100.243,98

FEDER

85.207,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/11

2017/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/04/15

2017/04/14

Portugal

2015/04/21

2017/04/20

Portugal

2015/09/25

2017/09/25

Portugal

2015/04/30

2017/04/29

Portugal

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/05/07

2018/05/06

Portugal

2015/05/07

2017/05/06

Portugal

2015/05/20

2017/11/15

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/15

2017/05/14

Portugal

2015/11/02

2017/11/01

Portugal

2015/08/15

2017/08/14

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/01

2017/08/30

Portugal

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/09/01

2018/01/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS
DE BRAGANÇA

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
SERNANCELHE

TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO

ECOMUSEU - ASSOCIAÇÃO DE BARROSO

BASTOEMPREENDE-NÚCLEO ASSOCIATIVO DE
EMPRESAS

ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS SCHOOL (PBS) U.PORTO

TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL

79%

TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL

FESTIVAL MIMO 2017

O Festival Mimo 2017 decorrerá nos dias 21 e 23 de julho de 2017, em Amarante.Este
festival assegura ainda a mais valia de um evento musical de cariz internacional com
enorme visibilidade e apetecível pela presença de diversos artistas nacionais e
internacionais de renome. A sua projeção mediática ao nível das transmissões e
reportagens televisivas eleva o numero de público alcançado a níveis muito elevados.

79%

4LEAN, LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMPRESA 4LEAN LDA

--

223.730,27

FEDER

100.678,62

79%

FOOT BY FOOT - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA

TecTex 2020

--

138.725,00

FEDER

62.426,25

79%

Privado

Internacionalização (Crescimento)

--

271.868,31

FEDER

122.340,74

79%

HALL & COMPANHIA S.A.

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO HALL & Cª 2015/2017

--

415.003,28

FEDER

186.751,48

79%

FERREIRA DE MELO & CA LDA

Valorização da oferta nos mercados internacionais: criação nova
marca segmento alto

--

542.950,00

FEDER

244.327,50

79%

BULLET SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
S.A.

Expansão Internacional da BulletSolutions

--

432.465,99

FEDER

194.609,70

79%

FAMILITEX TECELAGEM LDA

Internacionalização com procura de novos mercados e reforço de
quota em mercados atuais

--

635.496,12

FEDER

285.973,25

79%

IVLUI - TÊXTEIS S.A.

Aposta em ações de marketing para a internacionalização da Ivlui

--

394.682,63

FEDER

177.607,18

79%

MERCADO DA PEDRA - COMÉRCIO DE ROCHAS
ORNAMENTAIS LDA

Projecto de industrialização de empresa comercial com vista ao
desenvolvimento de gama de elementos decorativos para
completação da oferta de produtos e serviços, posicionamento
num segmento de mercad

--

627.043,80

FEDER

282.169,71

79%

UNDANDY, S.A.

Projeto de Internacionalização Undandy

--

407.054,88

FEDER

183.174,70

79%

URBAN DNA - MOBILIÁRIO URBANO LDA

Diversificação de Mercados Internacionais

--

266.105,32

FEDER

119.747,39

79%

TINKAVE - ACABAMENTOS PONTE DE SERVES LDA

Marketing ativo para a internacionalização e crescimento da
Tinkave

--

344.159,52

FEDER

154.871,78

79%

A.C. MOURA - MOBILIÁRIO, LDA

Internacionalização da AC Moura

--

182.610,00

FEDER

82.174,50

79%

A. & R. PONTES, REPRESENTAÇÕES DE CALÇADO,
S.A.

Projeto de internacionalização com ações de carater inovador e
diversificação de mercados

--

241.921,88

FEDER

108.864,85

79%

NOGUEIRA FERNANDES LDA

Nogueira e Fernandes ? Abordar o mercado internacional

--

119.891,34

FEDER

53.951,10

79%

PEDRO NUNO BASTOS, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Sustentada da PNB

--

633.050,00

FEDER

284.872,50

79%

ENGRAVED - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

444.870,52

FEDER

200.191,73

79%

CARPIDEIA, S.A.

787.357,21

FEDER

354.310,74

79%

ESTILO NOTÁVEL, LDA

Criação e Lançamento de colecção de roupa de homem (estilo 007)
-sob marca própria ENGRAVED
Internacionalização da capacidade criativa, design e produção da
-CARPIDEIA
Lançamento e Internacionalização de Linha de Mobiliário de Luxo
-INSANE®

923.881,68

FEDER

415.746,76

379

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-001171

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001223

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001275

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001277

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001285

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001293

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001326

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001351

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001370

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

VASCO EMANUEL, LDA

Alargemento de mercados, dinamização de pontos de vendas e
promoção internacional

--

249.215,00

FEDER

112.146,75

79%

ORNARE, S.A.-EM LIQUIDAÇÃO

ORNARE - Un Scelta di Moda - Internacionalização

--

387.610,00

FEDER

174.424,50

M2M WORLDWIDE

--

202.075,00

FEDER

90.933,75

Eficácia na dinamização do mercado internacional

--

340.236,08

FEDER

153.106,24

79%
79%

KTS - KEY TECHNOLOGIES AND SUPPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COMPONENTES
ELECTRÓNICOS LDA
TRANSGRANITOS - MÁRMORES E GRANITOS DO
ALTO TÂMEGA LDA

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2015/05/20

2017/05/19

Portugal

2016/01/04

2018/01/03

Portugal

2015/10/06

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/11

2018/07/01

Portugal

2015/05/25

2017/11/23

Portugal

79%

TOP TRENDS, LDA

Projecto de Internacionalização Top Trends

--

148.620,48

FEDER

66.879,22

79%

ERNESTO SÃO SIMÃO LDA

ESS Internacional - (Re)Conquistar

--

102.428,75

FEDER

46.092,94

79%

FADIPOL - FÁBRICA DE DISCOS E SABÕES DE POLIR,
LIMITADA

--

457.484,64

FEDER

205.868,09

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VENTILAÇÕES MOURA LDA

Internacionalização e desenvolvimento com base no marketing e
qualidade da Fadipol
Projecto de robotização de operações e de introdução e
complementação de equipamentos de última geração com vista à
introdução de novos produtos para completação da oferta
integrada, completação da fi

--

471.091,19

FEDER

211.991,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BONDING, CONSULTORIA E FORMAÇÃO, S.A.

Expansão e intensificação da atividade internacional da BONDING

--

243.359,50

FEDER

109.511,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-001378

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SOUNETE-FABRICA DE APRESTOS METALICOS LDA

Internacionalização para o crescimento sustentado da Sounete,
promovendo a imagem da empresa e dos seus produtos de forma
eficiente, recorrendo a sofisticadas ferramentas de marketing.

--

907.084,94

FEDER

408.188,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/21

2017/05/20

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-001385

Programa Operacional Regional do Norte

79%

EDIPRINTER - SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA,
RECICLAGEM E COMUNICAÇÃO LDA

Internacionalização da EDIPRINTER

--

155.475,00

FEDER

69.963,75

2017/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

79%

FÁTIMA SILVA & XARÁ, LDA

Criação e Internacionalização de um novo produto das Marcas Arax
-Gazzo e Xaritos

604.510,86

FEDER

272.029,89

2015/05/20

2018/05/19

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-001412

Programa Operacional Regional do Norte

79%

MORENO II - PRODUTOS DE SAÚDE LDA

Internacionalização Moreno II

--

80.908,00

FEDER

36.408,60

2015/05/15

2017/04/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-001415

Programa Operacional Regional do Norte

79%

SILVESTRE MAGALHÃES VIEIRA & FILHOS LDA

Reforço da internacionalização da empresa

--

61.455,00

FEDER

27.654,75

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-001425

Programa Operacional Regional do Norte

79%

ACUSHLA, S.A.

Desenvolvimento da marca e da presença internacional

--

500.479,26

FEDER

225.215,67

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

NORTE-02-0752-FEDER-001397

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-001429

Programa Operacional Regional do Norte

79%

AREAL-MEDIA, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
LDA

Reforço da estratégia de internacionalização para apresentação da
nova versão AdigitalBook e do novo produto AdigitalPrint ao
-mercado global

281.500,51

FEDER

126.675,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-001432

Programa Operacional Regional do Norte

79%

TIMM, S.A.

Implementar a internacionalização da TIM

--

401.545,06

FEDER

180.695,28

2017/11/24

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

79%

MEIA MADEIRA - MOBILIÁRIO E CARPINTARIA LDA

Reforço da capacidade competitiva no plano de desenvolvimento
internacional

--

384.145,00

FEDER

172.865,25

2015/06/04

2017/08/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-001441

Programa Operacional Regional do Norte

79%

CAPAVENTURE - EQUIPAMENTOS PARA LAZER E
TEMPOS LIVRES, LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO CAPAVENTURE 2015/2017

--

258.020,00

FEDER

116.109,00

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-001449

Programa Operacional Regional do Norte

79%

ALEXANDRINO MATIAS & CA S.A.

AMC INTERNACIONALIZAÇÃO

--

167.957,94

FEDER

75.581,07

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/25

NORTE-02-0752-FEDER-001435

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/05/25

2017/04/30

Portugal

79%

BARBOSA & MOREIRA - SOLDADURAS TÉCNICAS
PARA MOLDES E ALUMÍNIOS LDA

Expansão da atividade, participação em feira internacional e
conquista de novos mercados externos, economia digital,
marketing internacional, certificação e novos métodos
organizacionais

--

224.747,50

FEDER

101.136,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

79%

JOSE GONÇALVES DOS SANTOS & FILHOS LDA

JGS INTERNACIONALIZAÇÃO 2015/2017

--

236.252,12

FEDER

106.313,45

2017/11/01

Portugal

AUTOMOLDES - INDÚSTRIA DE MOLDES,
UNIPESSOAL LDA

Automoldes - A European Costumer With Quality

--

78.245,71

FEDER

35.210,57

2015/05/26

2017/05/25

Portugal

79%

LIMA & SMITH, LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO

--

181.685,00

FEDER

81.758,25

2015/05/23

2017/05/31

Portugal

79%

OFORSEP LDA

Sistema de aquecimento Industrial

--

346.812,50

FEDER

156.065,63

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

LINOLITO LDA

Internacionalização- Projeto Linolito

--

701.362,24

FEDER

315.613,01

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

79%

FORCEFER - ENGENHARIA METALOMECÂNICA, LDA FORCEFER - Internacionalização de Soluções Estruturais Metálicas

--

748.205,00

FEDER

336.692,25

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

HIDROFER - FÁBRICA DE ALGODÃO HIDRÓFILO, S.A. Diversificação de Mercados da Hidrofer

--

562.305,00

FEDER

253.037,25

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

NEWAIM , LIMITADA

Implementar a internacionalização da NewAim

--

136.390,48

FEDER

61.375,72

2015/05/22

2017/05/21

Portugal

79%

TALENT CAPITAL- TECNOLOGIAS DE VENDA, LDA

Projeto de Internacionalização da TALENT

--

437.290,00

FEDER

196.780,50

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

3DC- INTELLIGENT NATURE, LDA

Criação de marca e expansão nos mercados internacionais

--

235.941,89

FEDER

106.173,85

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

G.E.G.-GABINETE DE ESTRUTURAS E GEOTECNIA LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO SUPORTADA EM INOVAÇÃO
ORGANIZACIONAL E DE MARKETING

--

888.905,00

FEDER

400.007,25

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

79%

BAT EYE, LDA

BatEye - Art & Design

--

163.257,50

FEDER

73.465,88

2015/09/01

2017/08/01

Portugal

79%

MOG TECHNOLOGIES S.A.

--

1.063.505,00

FEDER

478.577,25

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

79%

ALDA - TÊXTEIS LDA

--

268.055,00

FEDER

120.624,75

2015/09/10

2018/09/08

Portugal

79%

SCRIPTA CODE LDA

Internacionalização e Inovação MArketing

--

559.882,50

FEDER

251.947,13

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

JETCLASS - REAL FURNITURE, S.A.

Internacionalização da jetclass

--

1.097.825,00

FEDER

494.021,25

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

LUIS AZEVEDO & FILHOS, S.A.

Luís Azevedo Internacional

--

234.094,60

FEDER

105.342,57

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

79%

ADD BUILDING - GESTÃO & SERVIÇOS, LDA

Processo de Internacionalização da empresa

--

165.405,00

FEDER

74.432,25

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

JOBASI ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS E BRONZES, S.A.

Internacionalização e Inovação de Marketing

--

236.802,50

FEDER

106.561,13

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

--

545.890,00

FEDER

245.650,50

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

--

484.942,88

FEDER

218.224,30

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/15

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/05/21

2017/05/20

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2018/05/30

Portugal

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/06/01

2018/05/30

Portugal

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

2015/05/25

2017/11/24

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/23

2017/08/31

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-001475

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001485

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001486

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001504

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001512

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001537

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001539

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001546

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001555

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001562

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001574

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001587

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001588

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001592

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001594

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001596

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001600

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001606

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001610

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001618

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001619

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001620

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001625

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001626

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001641

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001652

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001656

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001667

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001668

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001671

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001674

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001676

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001678

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001688

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001692

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001693

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001695

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001699

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001700

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%
79%

Nova estratégia de internacionalização da MOG Technologies
através dos produtos Central System e MOG QC-OTG
Disseminação das marcas próprias ? ?Terre de Coton? e ?Les
Enfants de Terre de Coton?

MACAMBIRA & ARAÚJO - PRODUÇÕES DE
Concept Bags v2.0
MERCHANDISING E PUBLICIDADE LDA
MADE TO WORK - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS
BySide Go International Strategy
INFORMÁTICOS LDA

79%

FREDERICO OLIVEIRA, UNIPESSOAL LDA

MY STYLE MARIANO - INTERNATIONAL GREEN&LUXURY WORLD

--

624.005,00

FEDER

280.802,25

79%

OPENVISION, LDA

Lançamento internacional de dois novos produtos.

--

383.284,20

FEDER

172.477,89

79%

LEMORAU-SERRALHARIA MECANICA, UNIPESSOAL
LDA

Lemorau - á conquista do mundo

--

286.080,00

FEDER

128.736,00

79%

MERECER O MELHOR UNIPESSOAL LDA

Reforço da sua capacidade exportadora para mercados
externos,participação em feira internacional, introdução na
economia digital, marketing internacional, novos métodos
organizacionais, certificação p

--

127.270,00

FEDER

57.271,50

79%

KEY ENERGY TARGET LDA

Projecto de Internacionalização Key Energy Target

--

314.718,76

FEDER

141.623,44

79%

FABRICA DE MOVEIS PEREIRA DA COSTA LDA

Lançamento de duas marcas de mobiliário inovador, para novos
mercados

--

577.124,50

FEDER

259.706,03

79%

LACOVALE - TECHNOLOGY AND INNOVATION, LDA

Internacional Lacovale

--

687.055,00

FEDER

309.174,75

79%

INUP - TÊXTEIS LDA

Internacionalização da Inup

--

534.906,25

FEDER

240.707,81

79%

CMA CORPORATE WORKWEAR, LDA

CORPORATE WEAR

--

489.890,00

FEDER

220.450,50

79%

INOVRETAIL, S.A.

Global I9vation for Retail Solutions

--

144.037,50

FEDER

64.816,88

79%

VALLED, LDA

Iluminação publica fotovoltáica

--

520.135,00

FEDER

234.060,75

79%

3G RESINS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

371.254,69

FEDER

167.064,61

79%

BRAGMAIA - SOCIEDADE TRANSFORMAÇÃO DE
FERRO S.A.

605.841,64

FEDER

272.628,74

79%

FARIMÓVEL - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA

385.846,25

FEDER

173.630,81

79%

JACOLI - TRADING & CONSULTING, LDA

JACOLI - Plano de Internacionalização

--

69.588,44

FEDER

31.314,80

79%

QUINTA DO CRASTO, S.A.

Crasto Expansão - Novos Mercados, Novos Produtos

--

804.470,50

FEDER

362.011,73

79%

NIEPOORT (VINHOS) S.A.

Niepoort Crescimento - Novos vinhos, Novos mercados

--

1.105.118,75

FEDER

497.303,44

Internacionalização para 9 novos mercados e expansão nos 7
-mercados atuais
Internacionalização de pisos técnicos com desenvolvimento e
-produção interna.
Dinamização e expansão de mercados externos, através da
realização de feiras internacionais, desenvolvimento de novos
-produtos para novo segmento de mercado,realização de catálogos
dos novos produtos

380

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-001701

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001706

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001707

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001712

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001714

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001715

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001723

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001726

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001731

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001733

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001734

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001739

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001745

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001753

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001757

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001763

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001775

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001778

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001790

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001791

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001793

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001799

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001800

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001801

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001814

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001815

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001823

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001825

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001826

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001843

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001845

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001848

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001851

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001867

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001873

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001874

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001876

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001879

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001881

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001886

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001895

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001908

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001918

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001933

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001938

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001939

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001942

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001951

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001955

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001959

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001966

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001971

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001975

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001986

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001992

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-001996

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002003

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002004

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002011

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002018

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002023

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002026

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002032

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

CARLOM - TEXTEIS S.A.

CARLOM TÊXTEIS, SA - Plano de Internacionalização

--

81.925,00

FEDER

36.866,25

79%

SANMARTIN-SOCIEDADE TEXTIL LDA

San Martin / Stilissimo

--

700.470,00

FEDER

315.211,50

DUNE BLEUE WORLDWIDE 15'

--

242.243,21

FEDER

109.009,44

Nonius - Projecto de Internacionalização 2015-2017

--

474.561,26

FEDER

213.552,57

79%
79%

DUNE BLEUE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
ARTIGOS TÊXTEIS LDA
NONIUSSOFT, SOFTWARE E CONSULTORIA PARA
TELECOMUNICAÇÕES, S.A.

79%

DESISTART, LDA

DESISTART 2.0

--

383.909,00

FEDER

172.759,05

79%

INFOBLUE - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
INFORMÁTICA LDA

projeto de internacionalização da empresa

--

348.557,52

FEDER

156.850,88

79%

SEARCHINGESSENCE - LDA

Capacitação do processo de internacionalização

--

171.862,69

FEDER

77.338,21

79%

LOUMATH - MARKETING & CONSULTING, LDA

Loumath - Internacionalização

--

178.064,04

FEDER

80.128,82

79%

DIVAYNE, LDA

Objectivo 1,5 mihões

--

327.343,75

FEDER

147.304,69

79%

ARGON - COMPONENTES ELÉCTRICOS E
ELECTRÓNICOS LDA

Expansão e Deversificação de Mercados

--

323.711,88

FEDER

145.670,35

79%

WORKWOOD CONCEPT, UNIPESSOAL LDA

GPCS ? Global Project Contractor Strategy

--

685.647,50

FEDER

308.541,38

Informação que faz a Diferença

--

159.860,86

FEDER

71.937,39

Desenvolvimento das competências de internacionalização

--

188.985,00

FEDER

85.043,25

79%
79%

MKCVI - CONSULTORIA, INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE,
LDA
AUP - AUTOMAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO,
LDA

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

2015/08/24

2018/02/28

Portugal

2015/06/01

2018/02/28

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/06/01

2018/02/28

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/11/01

2018/04/30

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/03/31

2018/03/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/05/30

2017/07/31

Portugal

2015/05/25

2017/08/05

Portugal

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

2015/07/01

2017/09/30

Portugal

Diversificação de mercados e implementação de marca

--

580.168,76

FEDER

261.075,94

79%

BONGREEN - CONSULTORIA, FORMAÇÃO E
ARQUITECTURA, LDA

BonGREEN project2goOut

--

158.887,50

FEDER

71.499,38

79%

MALHAS QUEIROGA LDA

Reforço competitivo e do posicionamento em mercados externos

--

338.505,00

FEDER

152.327,25

79%

METALOVILELA LDA

153.545,00

FEDER

69.095,25

79%

YOUNIQUE, LDA

552.740,00

FEDER

248.733,00

79%

ACLIMPEX LDA

--

719.650,22

FEDER

323.842,60

--

49.252,00

FEDER

22.163,40

--

135.770,00

FEDER

61.096,50

--

188.276,00

FEDER

84.724,20

186.267,50

FEDER

83.820,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/25

2017/12/30

Portugal

201.660,35

FEDER

90.747,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/09/23

2017/09/22

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/06/01

2018/05/30

Portugal

2015/09/01

2017/08/30

Portugal

2015/10/30

2017/10/29

Portugal

2015/05/22

2017/03/30

Portugal

2015/11/24

2017/11/23

Portugal

2015/08/23

2017/08/22

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/09/01

2017/06/30

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/05/25

2017/11/24

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/09/30

2017/09/29

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/12/01

2018/05/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/08/03

2017/08/02

Portugal

2015/05/25

2017/11/24

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/12/01

2017/11/29

Portugal

2016/01/02

2018/01/01

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/12/01

2018/05/31

Portugal

2015/12/01

2018/02/28

Portugal

2016/01/01

2018/03/31

Portugal

79%
79%

Reforço da Estratégia de Internacionalização, penetração em novos
-mercados
Projecto de implementação de plano de marketing e comunicação
internacional sustentado numa abordagem inovadora ao design de -elementos decorativos
ACLIMPEX - PLANO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

PROAZ - PROJECTOS PARA A INDÚSTRIA DE MOLDES PROJECTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DOS
LDA
MERCADOS DE ACTUAÇÃO
Alargamento da quota dos 4 mercados atuais da empresa,
JOCOPI, UNIPESSOAL LDA
ancorada na criação de nova marca

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

R. CORK, S.A.

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VIFUMEIRO - FUMEIRO E CARNES, LDA

79%

ALFAIATE D'INTERIORES MOBILIÁRIO, LDA

Entrada em Novos Mercados

--

546.480,00

FEDER

245.916,00

79%

RANATRANS - TRANSITÁRIOS, S.A.

Internacionalização RanaTrans

--

314.527,53

FEDER

141.537,39

79%

FANTASYDRAGON - UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização - Fantasydragon

--

1.043.270,00

FEDER

469.471,50

79%

CENTRAL TIME, LDA

Criação de unidade de mobiliário transformável para mercado de
exportação

--

387.348,01

FEDER

174.306,60

79%

GREENFIBER TECH, S.A.

GrExMa - Greenfiber Tech Exploring New Markets

--

365.834,51

FEDER

164.625,53

79%

NKA - NEW KNOWLEDGE ADVICE LDA

Internacionalização das soluções NKA para novos mercados

--

269.625,00

FEDER

121.331,25

79%

BLUE CHEM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A.

Internacionalização da Blue Chem

--

147.305,00

FEDER

66.287,25

Internacionalização Clothe UP

--

247.200,79

FEDER

111.240,36

Diversificação

--

221.563,23

FEDER

99.703,45

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Data Início |
Start Date

RIBIAL - TÊXTEIS LDA

PPT DISTRIBUIÇÃO, S.A.

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Prioridade de Investimento | Investment Priority

79%

79%

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Objetivo Temático | Thematic
Objective

79%
79%

CLOTHE-UP DESENVOLVIMENTO TEXTIL
UNIPESSOAL LDA
TECNODECK - TRANSFORMAÇÃO DE MATERIAIS
COMPÓSITOS, LDA

All4Car International

Alargamento aos mercados externos, realização de feiras,
economia digital, certificação, marketing internacional, criação de -nova marca própria internacional
Expansão da actividade para mercados externos, economia digital,
marketing internacional, nova marca registada, novos métodos
-organizacionais

79%

"ALABAMA, INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A."

ALABAMA INTERNACIONALIZAÇÃO 2015-2017

--

129.498,06

FEDER

58.274,13

79%

QUINTA DA RAZA, LDA

Expansão Internacional da Empresa

--

121.900,00

FEDER

54.855,00

79%

LEADS 4 BUSINESS - DIRECTÓRIOS DIGITAIS E WEB
MARKETING, LDA

PEI (Projeto de Expansão e Internacionalização)

--

255.940,15

FEDER

115.173,07

79%

NS - MÁQUINAS INDUSTRIAIS LDA

Internacionalização

--

146.071,48

FEDER

65.732,17

79%

MARKETSHARE - IT SOLUTIONS, LDA - EM
LIQUIDAÇÃO

Internacionalização da solução Selfie Spot

--

146.260,00

FEDER

65.817,00

79%

SANBRUSAPATOS - INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA

Extensão do Mercado

--

266.642,70

FEDER

119.989,22

79%

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA

Crescimento sustentado e Internacionalização da marca Brilumen

--

232.741,44

FEDER

104.733,65

79%

BIGPORT - COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LDA PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÕ DA BIGPORT 2015/2017

--

120.037,50

FEDER

54.016,88

79%

FLUPOL - SURFACE ENGINEERING, S.A.

Alargamento de base de clientes internacionais em área de negócio
-de alta tecnologia

267.156,82

FEDER

120.220,57

79%

DUVALLI, S.A.

EXPORTAR PARA CONSOLIDAR

--

402.921,65

FEDER

181.314,74

79%

RICARDO MILTON - PRODUÇÃO & COMÉRCIO DE
TÊXTEIS-LAR, LDA

SISTEMA DE INCENTIVOS - INTERNACIONALIZAÇÃO PME

--

178.815,05

FEDER

80.466,77

79%

BALLET ROSA - CONFECÇÕES, LDA

Crescimento Sustentável e Promoção Internacional

--

441.483,69

FEDER

198.667,66

79%

WISDOM MARATHON - LDA

Criação de uma nova Marca de vestuario de senhora num
segmento elevado

--

765.273,50

FEDER

344.373,08

79%

OPTIMIZER - SERVIÇOS E CONSULTADORIA
INFORMÁTICA LDA

Optimizer - Aposta Internacional

--

436.655,00

FEDER

196.494,75

79%

ONSOCKS, S.A.

Prospeção de mercados e implementação da marca.

--

332.655,00

FEDER

149.694,75

79%

R. U. T. Z , LDA

Internacionalização da marca própria RUTZ

--

171.776,25

FEDER

77.299,31

79%

CIANOAQUARIUM, LDA

Capacitação da Cianoaquarium para os novos mercados
internacionais

--

225.286,25

FEDER

101.378,81

79%

SITEMASTER LDA

Estratégia de Internacionalização para os PALOPs

--

70.917,50

FEDER

31.912,88

79%

J. M. GONÇALVES - TANOARIA LDA

Internacionalização de novos produtos derivados de I&D e
alargamento de mercados de atuação

--

410.595,79

FEDER

184.768,11

79%

COM-PRENSA - IMPRESSÃO TEXTIL LDA

GLOBAL DIGITAL

--

266.882,04

FEDER

120.096,92

79%

BARBOFLEX - TUBOS FLEXÍVEIS E TERMINAIS LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO

--

210.878,75

FEDER

94.895,44

79%

PRETTYELLOW LDA

Portuguese Flannel - Têxtil Português no Mercado Mundial

--

188.755,00

FEDER

84.939,75

79%

B2CLOUD - DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
CLOUD, LDA.

Izum World Rise

--

548.963,14

FEDER

247.033,41

79%

PELCORTE - ESTOFOS LDA

Dinamização e expansão de mercados externos- através do
desenvolvimento de novos produtos, participação em feiras
internacionais, realização de catálogos e um site na internet, na
lingua dos mercados

--

400.785,62

FEDER

180.353,53

79%

TECH4FOOD - ENGINEERING & INNOVATION, LDA

INTERNACIO@T4F

--

183.797,60

FEDER

82.708,92

79%

TOPSVILLE - MALHAS E CONFECÇÕES LDA

Internacionalização da Marca RUGA a novos mercados e
apresentação de nova marca no mercado

--

760.359,00

FEDER

342.161,55

79%

APC - INSTRUMENTOS MUSICAIS LDA

APC- AMAZING PRODUCT CAREER

--

116.950,76

FEDER

52.627,84

79%

MALLUS - SOCIEDADE AGRÍCOLA, UNIPESSOAL LDA Internacionalização do Turismo Rural

--

192.530,00

FEDER

86.638,50

79%

SALDANHA - ARQUITECTOS, LDA

Projeto de internacionalização da Saldanha-Arquitectos, Lda

--

225.058,64

FEDER

101.276,39

79%

BLUECORNER LDA

Portugal Top: Escala internacional na promoção e exportação de
produtos portugueses de excelência

--

115.046,50

FEDER

51.770,93

381

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-002037

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002043

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002049

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002061

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002069

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002074

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002076

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002089

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002092

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002095

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002097

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002098

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002101

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002108

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002109

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002119

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002123

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002125

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002131

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002135

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002137

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002147

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002153

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002155

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002156

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002167

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002170

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002172

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002173

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002177

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002180

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002187

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002195

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002200

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002213

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002219

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002221

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002241

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002242

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002244

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002252

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002259

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002264

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002276

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002278

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002312

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002327

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002331

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002333

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002342

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002343

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002356

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002367

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002368

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002376

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002378

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002382

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002387

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002396

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002399

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002401

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002416

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002419

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
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Médias Empresas
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Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
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Médias Empresas
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Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
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Médias Empresas
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Médias Empresas
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Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

BRUMA EUROPA, LDA

BRUMA XXI

--

173.130,00

FEDER

77.908,50

79%

JOÃO ANTÓNIO LIMA - MALHAS LDA

Internacionalização da JALima

--

308.550,00

FEDER

138.847,50

79%

ABEL FERREIRA DOS REIS & FILHOS LDA

VANGUARD - INTERNACIONALIZAR PARA CRESCER

--

688.196,88

FEDER

309.688,60

79%

ESPAÇO ATLÂNTICO - FORMAÇÃO FINANCEIRA, LDA

Estratégia de Web-Internacionalização do Ensino Superior para
Países de Língua Portuguesa

--

616.552,51

FEDER

277.448,63

79%

QUINTA DA BOEIRA - ARTE E CULTURA LDA

Internacionalização da Quinta da Boeira

--

702.500,73

FEDER

316.125,33

79%

SCORECODE - TÊXTEIS, S.A.

Projeto de Reforço da Internacionalização Scorecode

--

111.540,00

FEDER

50.193,00

79%

AROUNDAZIMUTHS - CONSULTORIA EMPRESARIAL,
Internacionalização AroundAzimuths
LDA

--

569.505,00

FEDER

256.277,25

79%

PEEK HEALTH, S.A.

PEEKMED

--

164.912,50

FEDER

74.210,63

79%

VISIONWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.

Internacionalização mercados Palop/Europa

--

219.437,50

FEDER

98.746,88

79%

Q-BETTER LDA

Internacionalização do BLOOM

--

204.645,00

FEDER

92.090,25

79%

ISENS - ELECTRÓNICA LDA

Internacionalização dos produtos da marca maksense: indexor e
iRack

--

208.503,76

FEDER

93.826,69

79%

VINSO, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização de serviços de engenharia e de recrutamento

--

316.575,00

FEDER

142.458,75

79%

DIGITAL ENABLED - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Internacionalização da Digital
LDA

--

459.502,50

FEDER

206.776,13

79%

SANTOS-CAMISEIROS, LIMITADA

Estratégia de internacionalização da Santos Camiseiros

--

42.552,50

FEDER

19.148,63

79%

GESTFIRE, LDA

Reforço da capacidade exportadora da Gestfire

--

213.852,50

FEDER

96.233,63

79%

PHAZPLAS - INDÚSTRIA DE PLÁSTICO, S.A.

Objectivo 2019: 8 milhões

--

1.899.955,00

FEDER

500.000,00

79%

TECH4HOME, LDA

Projecto de internacionalização da Tech4home

--

340.392,50

FEDER

153.176,63

79%

5ENSESINFOOD, S.A.

Internacionalização da Empresa 5ensesinfood

--

89.640,00

FEDER

40.338,00

79%

MAISON DE LA FORÊT, LDA

Internacionalizar e Inovar com valor

--

280.370,00

FEDER

126.166,50

79%

INDIE CAMPERS, S.A.

Indie Campers - Expansão (Internacionalização)

--

501.835,00

FEDER

225.825,75

79%

FAIRWAY, MEDICAL TOURISM PORTUGAL, S.A.

--

257.670,00

FEDER

115.951,50

79%

RULIS - ELÉCTRICA LDA

--

500.945,62

FEDER

225.425,53

79%

VERDADE TRANSMONTANA, UNIPESSOAL LDA

A tasca do zé tuga nas ruas da Europa

--

307.092,51

FEDER

138.191,63

79%

TÊXTEIS LEIPER LDA

Internacionalização e inovação de Marketing

--

294.852,50

FEDER

132.683,63

79%

CLASSIRIBALTA LDA

Projeto de Internacionalização Classiribalta

--

353.980,00

FEDER

159.291,00

79%

SISTRADE - SOFTWARE CONSULTING, S.A.

Sistrade 2015-2017

--

421.926,00

FEDER

189.866,70

79%

YOURACCESS, UNIPESSOAL, LDA

Internacionalização YourAccess Lda

--

235.193,45

FEDER

105.837,05

79%

MTEX - SOLUTIONS , S.A.

Novas tecnologias novos mercados

--

1.287.904,00

FEDER

500.000,00

79%

PURE COTTON LDA

Pure Cotton Internacionalização

--

144.770,35

FEDER

65.146,66

79%

IMPROXY - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO LDA

202.919,50

FEDER

91.313,78

79%

GRÖN RECYCLING, UNIPESSOAL LDA

249.305,00

FEDER

112.187,25

79%

HORSEFIRE - ARTIGOS DE EQUITAÇÃO LDA

Interncionalizar para crescer - A CORREARIA PORTUGUESA

--

86.974,30

FEDER

39.138,44

79%

ECOSTEEL, S.A.

Internacionalização da Ecosteel através da promoção internacional
-da marca Otimah!

236.868,76

FEDER

106.590,94

79%

FERNANDO FRANCISCO DA SILVA & FILHOS LDA

Aposta no fator dinâmico de competitividade Internacionalização

--

205.687,00

FEDER

92.559,15

79%

PILAR PAIVA DE SOUSA, LDA

Reforço e posicionamento da PPS em novos mercados externos,
através da inovação.

--

378.147,78

FEDER

170.166,50

79%

BISARO - SALSICHARIA TRADICIONAL LDA

Bísaro - Projeto Diversificação de Mercado [2015 - 2017]

--

399.131,27

FEDER

179.609,07

79%

WEEDS WEST GLOBAL SOLUTIONS, S.A.

Internacionalização WEEDSWEST

--

647.059,21

FEDER

291.176,64

79%

NO LESS S.A.

No Less Intenational

--

367.479,00

FEDER

165.365,55

79%

VEREDAS DO DOURO - SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA

Reforço da Estratégia de Internacionalização, com aposta na
economia digital

--

199.550,00

FEDER

89.797,50

79%

TEIAS DE LONA - TECIDOS, LDA

Projeto de Internacionalização Sustentada da Teias de Lona

--

229.644,84

FEDER

103.340,18

79%

JGR, S.A.

Internacionalizar para crescer

--

368.357,50

FEDER

165.760,88

79%

SISPROD-SISTEMAS DE PRODUÇÃO ELECTRÓNICA,
LDA

Sisprod@Ibérica

--

225.110,51

FEDER

101.299,73

79%

BRANCO CARVALHO NETO, UNIPESSOAL LDA

Diversificação de crescimento na BCN para aumento da
competitividade e sustentabilidade da empresa

--

779.090,00

FEDER

350.590,50

79%

FAST AND EASY - AUTOMAÇÃO E PROGRAMAÇÃO
INFORMÁTICA LDA

A engenharia de produção ao serviço da industria nos PALOP

--

613.295,00

FEDER

275.982,75

79%

SARIMÓVEIS - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA

Lançamento de novas linhas de mobiliário, para novos mercados

--

644.305,00

FEDER

289.937,25

79%

GONDIMIL - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS,
UNIPESSOAL LDA

GONDIMIL NOVOS MERCADOS

--

117.978,13

FEDER

53.090,16

79%

QUINTA DO PÔPA, LDA

Porjeto de internacionalização de Quinta do Pôpa ? 2015-2017

--

130.860,00

FEDER

58.887,00

79%

FELIZIMAGINÁRIO - MOBILIÁRIO LDA

--

374.900,00

FEDER

168.705,00

79%

CATAVINO, LDA

--

99.638,00

FEDER

44.837,10

79%

LASKASAS, S.A.

Expand Laskasas ? Projeto de internacionalização da Laskasas

--

674.390,00

FEDER

303.475,50

79%

FREZAMOLDE LDA

Vacuum Coating

--

239.200,00

FEDER

107.640,00

79%

PAULO S. ANTUNES, LDA.

Emotional and Smart by Paulo Antunes

--

375.970,00

FEDER

169.186,50

79%

BRAND PARTNERS, S.A.

VSC2P - uma visão internacional

--

472.655,00

FEDER

212.694,75

79%

ALOFT, LDA

--

302.520,94

FEDER

136.134,42

79%

TRABALHATLÂNTICO, UNIPESSOAL LDA

--

662.430,00

FEDER

298.093,50

79%

GROUPE GM PENINSULA IBÉRICA, S.A.

Internacionalização e Diversificação da A62

--

86.177,19

FEDER

38.779,74

79%

SIENA - COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A.

Projeto de Internacionalização da Siena

--

192.481,68

FEDER

86.616,76

79%

NEOLAR - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA

Neolar: Apresentação de novo produto à Europa

--

265.574,92

FEDER

119.508,71

79%

SÓBRIO & CLÁSSICO UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Sóbrio e Clássico

--

617.902,50

FEDER

278.056,13

79%

FACTURA 21, UNIPESSOAL LDA

Pooshing Exports

--

142.223,85

FEDER

64.000,73

79%

XPLOR-IT, CONSULTING, LDA

XPLOR-IT GLOBAL

--

303.155,00

FEDER

136.419,75

79%

EEW, LDA

WEE Internacional: promover, inspirar e conectar

--

560.053,25

FEDER

252.023,96

79%

FABRICA DE TINTAS ISOLACA LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA ISOLACA [2015-2017]

--

93.373,62

FEDER

42.018,13

Desenvolvimento e consolidação do negócio Medical Solutions
Abroad
Crescimento e entrada em novos mercados externos através da
internacionalização de aerogeradores e cablagens

CIPLOP - Consolidação Internacional em Países de Língua Oficial
-Portuguesa
Capacitação da empresa para a Internacionalização, por via da
valorização dos fatores imateriais de competitividade, procurando
-obter uma maior orientação para os mercados externos e
incrementando a s

Feliz Imaginário - Internacionalização de Mobiliário de Cozinha de
Design e Funcionalidade Inovadores
CataVino ? Projeto de Internacionalização focado na utilização de
ferramentas avançadas de marketing digital

Criação e Internacionalização de um novo produto, SOLAS
TÉCNICAS para Calçado
Aposta na diversificação de produtos e expansão comercial para
novos mercados

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2018/03/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/04

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/11/01

2018/03/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/07/10

2017/07/08

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/08/31

2017/08/30

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/05/25

2016/12/31

Portugal

2015/05/28

2017/07/31

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

2015/09/01

2017/08/30

Portugal

2015/08/01

2017/11/14

Portugal

2015/06/08

2017/06/07

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/11/30

2017/11/29

Portugal

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

2015/08/17

2017/08/31

Portugal

2015/05/23

2017/05/22

Portugal

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

2015/05/28

2017/11/30

Portugal

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/09/01

2018/01/31

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/10/01

2018/03/30

Portugal

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

2016/01/08

2018/01/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/12/13

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

2015/05/31

2017/11/30

Portugal

382

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-002422

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002424

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002429

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002430

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002439

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002454

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002455

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002457

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002459

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002460

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002473

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002477

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002486

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002488

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002492

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002495

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002501

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002509

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002513

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002523

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002531

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002542

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002548

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002549

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002554

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002560

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002562

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002571

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002573

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002581

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002599

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002605

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002607

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002614

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002615

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002617

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002620

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002623

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002625

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002634

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002640

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002643

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002647

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002653

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002656

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002675

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002690

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002695

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002701

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002703

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002722

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002726

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002729

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002747

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002748

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002751

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002768

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-002965

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-003544

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-003792

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-003818

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
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2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
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% cofinanciamento |
% EU funding

79%

79%
79%
79%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

No âmbito deste projeto, que apresenta como principal objetivo a
AGE 2 PLAY - CONCEPÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO implementação de metodologias estratégicas para reforço da
E INFANTIL, LDA
internacionalização, a Age 2 Play pretende posicionar-se no
mercado, de uma
ORGAL-ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E PUBLICIDADE DE
Plano de Internacionalização ORGAL2015 - 2017
ORLANDO & CA LDA
SIILOG - SOCIEDADE DE INOVAÇÃO E
Expansão a Novos Mercados Internacionais com Soluções de
INTRALOGÍSTICA, LDA
Logística Inovadoras

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

--

172.115,24

FEDER

77.451,86

--

83.150,00

FEDER

37.417,50

--

596.070,99

FEDER

268.231,95

PURPLESYMBOL - UNIPESSOAL LDA

INTERNACIONAL PURPLE EXPERIENCE

--

410.166,26

FEDER

184.574,82

79%

SECRET BRANDS, LDA

Projecto de consolidação internacional via a implementação de um
plano de marketing e comunicação internacional sustentado numa
-abordagem inovadora ao design de elementos decorativos para
iluminação

688.270,00

FEDER

309.721,50

79%

TRAÇOS RIGOROSOS, S.A.

STEEL TRENDS

--

1.673.835,00

FEDER

500.000,00

79%

MÁRIO & DOMINGUEZ, LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARAN [2015-2017]

--

45.169,50

FEDER

20.326,28

382.655,00

FEDER

172.194,75

463.418,76

FEDER

208.538,44

79%

79%

CTILG - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO
CTILG - Getting Further
-DE LINGUA GESTUAL LDA
Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
oferta de produtos exclusivos para clientes de gama média/alta e a
AVAILABLESTAGE - LDA
-criação de uma linha de pronto-a-vestir para o mercado de massas,
inspi

79%

OPR MÓVEIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

OPR Móveis - Internacionalizar para evoluir

--

376.937,50

FEDER

169.621,88

79%

MD SPRINGS, LDA

Projeto de Internacionalização MD Springs

--

63.030,00

FEDER

28.363,50

ADVANCED PRODUCTS (PORTUGAL) - IMPORT,
EXPORT LDA
GUIMAFLUXO - CONSULTORIA DE GESTÃO,
UNIPESSOAL LDA

Aposta em Fatores Dinâmicos de Competitividade
Internacionalização

--

121.514,60

FEDER

54.681,57

Exploração do mercado moçambicano

--

124.026,25

FEDER

55.811,81

79%

NAUGHTY KID - CONFECÇÕES, LDA

Naughty Kid - a abertura para um novo futuro

--

415.909,69

FEDER

187.159,36

79%

LATINO-CONFECÇÕES LDA

--

132.350,00

FEDER

59.557,50

79%

GRANDE PORTO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ALIMENTAR, S.A.

--

158.152,50

FEDER

71.168,63

79%

CHETOCORPORATION, S.A.

--

358.948,13

FEDER

161.526,66

79%

ÉPOCA GOLD - MOBILIÁRIO INTERNACIONAL, S.A.

Reforço da Estratégia de Internacionalização

--

980.057,50

FEDER

441.025,88

79%

LBM - CARPINTARIAS, LDA

Expansão da atividade para mercados externos

--

121.338,44

FEDER

54.602,30

79%

QUINTA DO CUME - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

QC - Cume internacional

--

46.410,00

FEDER

20.884,50

79%

RISCOS E DIÂMETROS, S.A.

Riscos e Diâmetros - Internacionalização

--

96.150,00

FEDER

43.267,50

79%

MIN HUND, LDA

Internacionalização da Min Hund

--

61.840,47

FEDER

27.828,21

79%

WIDETAIL LDA

Internacionalização da Widetail para o Mercado Global
(introduzimos a breve descrição nos textos da página 13)

--

193.080,00

FEDER

86.886,00

79%

A. F. AZEVEDOS FERRAMENTAS, LIMITADA

Desenvolvimento do processo de internacionalização

--

110.491,50

FEDER

49.721,18

79%

FIVECORP, S.A.

Internacionalização da FIVECORP

--

1.030.637,50

FEDER

463.786,88

79%

TECPAN - TECNOLOGIA E PRODUTOS PARA
PASTELARIA E PANIFICAÇÃO LDA

Desenvolvimento de novos mercados e consolidação de atuais,
com integração de inovações de marketing e de cariz
organizacional

--

462.407,40

FEDER

208.083,33

79%

CSIDE - SOLUÇÕES INTELIGENTES, S.A.

Internacionalização CSide 2018

--

256.455,00

FEDER

115.404,75

79%

RENTASOFT - SISTEMAS INTEGRADOS DE SOFTWARE
Estratégia 3Is - Internacionalização, Integrada, Inteligente
LDA

--

393.052,50

FEDER

176.873,63

79%

ARTEVASI, LDA

Artevasi_GoGlobal

--

1.041.348,84

FEDER

468.606,98

79%

FLORIANO DA COSTA & GAVINA LDA

Presença internacional Europa/América

--

358.200,00

FEDER

161.190,00

79%

JOSÉ CARLOS & FILHAS - JOALHEIROS LDA

JCF: a arte da joalharia rumo à internacionalização

--

73.825,00

FEDER

33.221,25

79%

SARSPEC, LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA SARSPEC [2015-2017]

--

65.200,00

FEDER

29.340,00

79%

JTRADE, LDA

Diversificação de mercados

--

286.250,00

FEDER

128.812,50

79%

ISSIMO-SOCIEDADE COMERCIAL E HOTELEIRA LDA

ISSIMO - Projeto de Internacionalização

--

614.104,93

FEDER

276.347,22

79%

INOVAPOTEK, PHARMACEUTICAL RESEARCH AND
DEVELOPMENT LDA

Diversificação e reforço da internacionalização da área cosmética
da INOVAPOTEK

--

110.335,85

FEDER

49.651,13

79%

FINERA - CONFECÇÕES TÊXTEIS LDA

Reforço da presença da Finera nos mercados externos

--

308.750,00

FEDER

138.937,50

79%

GOLO FM, LDA

A primeira rádio nacional de desporto além fronteiras

--

506.374,18

FEDER

227.868,38

79%

WOODONE, MOBILIÁRIO S.A.

--

1.002.638,00

FEDER

451.187,10

79%

FRANCORK, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

--

78.797,00

FEDER

35.458,65

79%

SHORT CONNECTION, S.A.

Internacionalização

--

200.600,00

FEDER

90.270,00

79%

X8 - SOLUÇÕES, LDA

X8 Chairs & Tables ? inovar para internacionalizar

--

642.175,00

FEDER

288.978,75

79%

JOIN THE MOMENT - TRANSITÁRIOS, S.A.

Projeto de Internacionalização JTM

--

950.335,00

FEDER

427.650,75

79%

I.T.D. - IBERIC TEXTILE DEVELOPMENT, LDA

Projeto Internacionalização

--

262.407,38

FEDER

118.083,32

79%

STUDIO GF & L, UNIPESSOAL LDA

Reforço da estratégia de internacionalização de Studio GF&L

--

290.455,00

FEDER

130.704,75

79%

FORMALPRESS - PUBLICAÇÕES E MARKETING LDA

Ambiçãoxxi

--

188.866,78

FEDER

84.990,05

79%

NORMAGO REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS, LDA

Potenciação dos Fatores Imateriais de Competitividade

--

156.457,50

FEDER

70.405,88

79%

OCEAN ANATOMY, LDA.

Comercialização online de nova marca de sabonetes e velas
artesanais naturais nos mercados externos

--

53.587,75

FEDER

24.114,49

79%

JOINPORTUGAL - CONSULTING, S.A.

Estratégia de Internacionalização

--

205.190,00

FEDER

92.335,50

79%

GLOBAZ, S.A.

Implementação de inovação e internacionalização na área de
marketing e design industrial.

--

236.650,00

FEDER

106.492,50

79%

PINHO,RODRIGUES & CA LDA

Internacionalizaçao

--

511.575,00

FEDER

230.208,75

79%

SPIN.WORKS S.A.

EXPRO - PROspeçao de mercados EXternos para a difusão global
das tecnologias Spin.Works

--

84.684,00

FEDER

38.107,80

79%

LEGION - ADVANCED SECURITY ACADEMY, LDA

Projeto Legion: internacionalizar em segurança

--

356.550,00

FEDER

160.447,50

79%

JORGE FILIPE FERREIRA, UNIPESSOAL LDA

meia.dúzia® de Continentes

--

311.995,35

FEDER

140.397,91

79%

INOVAR +AZ - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA

--

154.950,00

FEDER

69.727,50

79%

AGROAGUIAR-AGROINDÚSTRIA, S. A.

--

178.880,00

FEDER

80.496,00

79%

INTER-ESTORE-INDUSTRIA DE ESTORES LDA

Projecto de Diversificação e Internacionalização

--

127.448,75

FEDER

57.351,94

79%

QUINTA DA ROSA - VINHOS, S.A.

Reforço e alargamento da capacidade exportadora e de
internacionalização da Quinta de La Rosa

--

407.270,00

FEDER

183.271,50

79%

VELOSO VIEIRA & BATISTA OLIVEIRA, LDA

Estudo de Mercado Espanha

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

M.T.BRANDÃO LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%
79%

79%
79%

LatinoGroup_Consolidação 2020-Aumento da Competência
Internacional
PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÕ DA GRANDE PORTO
2015/2017
Internacionalização para 6 novos mercados - Taiwan, EUA, Japão,
Noruega, Canadá e Alemanha

?INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E DE MARKETING DE PRODUTOS
DE MOBILIÁRIO COMO FACTOR DIFERENCIADOR DESTINADO AO
MERCADO INTERNACIONAL?
Implementação de um plano de prospecção e promoção
internacional.

Internacionalização gama Inovar+ para os mercados de Braisl,
México e UK
Implementação de sistema de controlo operacional com vista à
melhoria das respostas aos clientes internacionais

Desenvolvimento de negócios para o mercado externo e em
particular para mercado angolano
PERFIL ENIGMÁTICO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO Consultoria de apoio à internacionalização da Perfil Enigmático LDA
Engenharia e Construção Lda
FLUXO SINGULAR LDA

Consultoria de apoio à internacionalização - Fluxo Singular

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/05/27

2017/08/31

Portugal

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/06/01

2017/08/01

Portugal

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/06/09

2017/11/30

Portugal

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

2015/06/08

2017/08/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/06/01

2016/11/30

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/05/22

2018/05/21

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/10/01

2017/10/30

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/05/22

2018/05/21

Portugal

2015/05/28

2017/06/30

Portugal

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/08/22

2017/08/31

Portugal

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/08/18

2018/03/18

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

2015/11/20

2017/11/19

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/09/21

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

2015/06/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/19

2018/10/18

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/10/01

2018/03/30

Portugal

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

2015/09/15

2017/09/14

Portugal

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/06/01

2017/09/30

Portugal

2015/06/01

2018/02/28

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/06/02

2018/06/01

Portugal

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

383

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-003823

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-003834

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-004098

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-004313

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-004671

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-004672

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-004693

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-004798

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-004877

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-005055

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-005137

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-005227

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-005248

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-005282

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-005323

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-005327

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-005488

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-005770

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-005799

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-005816

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-005919

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-005937

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-006091

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-006097

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-006099

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-006132

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-006236

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-006678

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007050

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007141

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007169

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007178

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007243

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007386

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007412

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007433

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007612

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007614

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007618

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007825

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007834

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007878

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007884

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007928

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-007952

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008010

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008378

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008403

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008413

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008454

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008455

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008513

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008574

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008580

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008585

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008602

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008647

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008672

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008683

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008684

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008706

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008722

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

GENERICWAYS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA Internacionalização: Genericways - Sociedade de Construção, Lda

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

INSÓLITO RUMO LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

ÂNCORASFALTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA Internacionalização da Ancorasfalto

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

--

19.100,00

FEDER

14.325,00

79%
79%

Apoio à Internacionalização da Insólito Rumo Lda

SKILLMIND - CONSULTORIA E SISTEMAS DE
Alem do Bojador
INFORMAÇÃO, S.A.
GERAÇÃO À DESCOBERTA CONSULTORIA E GESTÃO
Plano de Marketing Internacional
LDA

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

2015/09/30

2016/09/30

Portugal

2015/09/21

2016/09/20

Portugal

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

2015/09/13

2016/09/12

Portugal

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

2015/09/26

2016/11/09

Portugal

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

79%

CAPNET - CAPITAL NETWORK , LDA.

Internacionalização da CAPNET

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

79%

NEAR, LDA

Internacionalização da empresa

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

ISIDRO & ISIDRO LDA

Isidro & Isidro - Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

YOUON CONSULTING, LDA

Iniciar processo de internacionalização da YouOn

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

79%

CARTAGO, LDA

Conquistar Mercados

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

MANUEL MACHADO FERNANDES & COMPANHIA,
LIMITADA

Vizetêxtil internacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

ALTA COMUNICAÇÃO, LDA

EXPANSÃO VICTORI(OS)A

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

FERNANDES & PIMENTA LDA

Serviços online Internacionais

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

FASES DA VIDA, UNIPESSOAL LDA - EM LIQUIDAÇÃO Projeto Internacionalizar Fases da Vida

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

LGC - LAURASIA GONDWANA CONSULTING, LDA

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

GLOBFIVE - ASSESSORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO LDA Promoção da Internacionalização da GlobFive

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

MOBAPE, DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE APS,
LDA

MOBAPE INTERNACIONAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS LDA

Centro de Línguas GLOBAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

NEW CONCEPT SHOES LDA

Prospeção de mercados externos: américa do norte

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GLOPER - PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS
FORMATIVOS, LDA

Colmatar a falha de mercado, sobretudo na aplicação de tecnologia
-para apoio à gestão de RH, em Angola e África do Sul.

19.300,00

FEDER

14.475,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WORK YOUR NATURE - TRANSFORMAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE PEDRAS NATURAIS E
OUTROS, LDA

Internacionalizar o setor das pedras naturais para o mercado
francofóno

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

79%

BEE - CONSULTING LDA

BEE-INT

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2017/02/26

Portugal

IBERODYE, S.A.

Vale Internacionalização IBERODYE

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/15

2016/12/14

Portugal

79%

AMARALSTEEL, UNIPESSOAL LDA

Vale Internacionalização Amaralsteel

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

79%

MARMORES E CANTARIAS DO CORONADO LDA

Vale Internacionalização Mármores e Cantarias do Coronado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

79%

BARCHEMICAL - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

79%

PLÁSTICOS BUESO II LDA

Vale Internacionalização Bueso II

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/27

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

79%

JOSE MANUEL DOS SANTOS & FILHOS LDA

Aquisição de serviços de consultoria: Guiné-Bissau, um novo
mercado para a ?CASA SANTOS? ? JOSÉ MANUEL DOS SANTOS &
FILHOS, LDA.

--

19.850,00

FEDER

14.887,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

79%

PAÇO NA FORMAÇÃO, LDA

Internacionalização Angola

--

18.750,00

FEDER

14.062,50

2016/12/07

Portugal

QUINTA DO SAGRADO - VINHOS, S.A.

Quinta do Sagrado - Projeto de Expansão da Atividade Económica
Internacional

--

100.440,00

FEDER

45.198,00

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

79%

TERMOFEIRA - INSTALAÇÕES TÉRMICAS LDA

Estudo de Internacionalização da Termofeira

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/02/11

2016/11/30

Portugal

79%

TECREAB - TECNOLOGIAS DE REABILITAÇÃO DE
EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, LDA

Tecreab I - Internacionalização para mercado Alemão

--

19.075,00

FEDER

14.306,25

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

79%

ADSALES, LDA

Projecto de expansão internacional

--

614.050,00

FEDER

276.322,50

2015/09/01

2017/11/30

Portugal

79%

XHOCKWARE, S.A.

Xhockware ? ?International marketing plan?

--

519.425,90

FEDER

233.741,66

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

79%

BOM CACAU LDA

Internacionalizar a Bom Cacau

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

79%

TECREAB II, UNIPESSOAL LDA

TECREAB II - Internacionalização Alemanha

--

19.475,00

FEDER

14.606,25

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/08

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/02/24

2017/02/23

Portugal

79%

MANOEL D.POÇAS JUNIOR-VINHOS S.A.

Reforço da internacionalização da empresa, consolidação dos
atuais mercados e conquista de novos mercados e novos clientes

--

732.369,06

FEDER

329.566,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/01

2018/01/31

Portugal

79%

JOSÉ ANTÓNIO ANDRADE LDA

José António Interiors - Aposta no mercado Francês

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

2016/12/03

Portugal

IBERIA ADVANCED HEALTH CARE, LDA

Internacionalização do projeto AFRICA LIFE

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/16

2016/12/15

Portugal

79%

ENERGIE EST, LIMITADA

SUSTENTAR O CRESCIMENTO NO MERCADO GLOBAL

--

799.505,00

FEDER

359.777,25

2015/08/01

2017/12/31

Portugal

79%

MARKET ACCESS - CONSULTORES EM NEGÓCIO
INTERNACIONAL LDA

Market Access - Novos Horizontes, Inovação e Competência no
apoio à internacionalização

--

178.698,84

FEDER

80.414,48

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/04

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/08/01

2018/03/31

Portugal

79%

SHOELUTIONS, LDA

Criação de nova Marca, novo segmento de produto,
Internacionalização da empresas, novos mercados e reforço dos
mercados existentes, TIC e Inovação Organizacional e Marketing

--

164.045,38

FEDER

73.820,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/29

2018/03/30

Portugal

79%

SOTECNEL-SOCIEDADE TECNICA DE ELECTRICIDADE Subcontratação de Estudo de Mercado Argelino e Deslocação
LDA
Mercado Frances para Contacto Potenciais Clientes

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/11/03

Portugal

COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA MIRANDESA CRL

Internacionalização Mirandesa

--

275.182,50

FEDER

123.832,13

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

79%

THE GETAWAY VAN LDA

Internacionalização da The Getaway Van

--

87.967,50

FEDER

39.585,38

2016/02/01

2019/01/31

Portugal

79%

SAFELAB ACADEMY, LDA

SAFELAB 4 INTERNATIONAL FORMATION 2 ANGOLA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/18

2016/11/17

Portugal

79%

SUS - SKILL UTILITIES SYSTEMS, LDA

Ir + Alem

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/01/27

2017/01/26

Portugal

79%

JO AR CA ARMAZEM DE TECIDOS LDA

Glocal - Conceder ao negócio local uma escala global

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/04

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

79%

ENLIGHT - INTELLIGENT ENERGY SAVING, LDA

Subcontratação Estudo Mercado e Deslocação a Prospecionar
Clientes mercados de Brasil; Chile; Equador; Estados Unidos e
Russia

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

79%

SPRING COSTUME LDA

LE.MO.KE ? First step is Russia

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/11/05

Portugal

TRIALARMES - LDA

Prospeção de mercados internacionais para continuar o
crescimento da empresa

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

79%

LAMEGOPALACE HOTEL & SPA, LDA

Internacionalizção - Lamego Palace

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

79%

BASTO & GARCIA, LDA

Marcucci & Garcia - Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

79%

WELLNUTRI LDA

Estudo de condicionantes de exportação para o mercado Brasileiro --

19.000,00

FEDER

14.250,00

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

79%

ZERUS JEWELLERY, LDA

Zerus - Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/11

2016/12/10

Portugal

79%

FERNANDO QUEIROZ, LIMITADA

Capacitação da empresa e qualificação dos ativos para a
Internacionalização

--

257.071,64

FEDER

115.682,24

2015/08/31

2017/08/30

Portugal

79%

TAPA COSTURAS - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE
VESTUÁRIO LDA

Internacionalização da Tapa Costura

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

79%

DOURO PRIME, LDA

Sistema de incentivo Internacionalização das PME

--

35.899,93

FEDER

16.154,97

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

79%

TROFICOLOR - TÊXTEIS S.A.

Troficolor2020

--

382.327,03

FEDER

172.047,16

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

CADEINOR - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO
INTEGRADO, LDA.

Prospeção de novos mercados e incremento das exportações

--

315.217,02

FEDER

141.847,66

2015/09/02

2018/08/31

Portugal

79%

GLYMTER, LDA

Open2NewMarkets

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

79%

CONCEITO VINHOS, LDA

Consolidar e diversificar as exportações da Conceito

--

103.355,00

FEDER

46.509,75

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/06

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

GEOIN +artic

384

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-008723

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008755

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008792

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008815

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008824

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008843

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008988

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-008993

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009039

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009047

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009058

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009095

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009129

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009149

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009165

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009168

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009203

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009213

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009239

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009338

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009529

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009572

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009706

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009734

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009817

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009822

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009833

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009835

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009853

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009858

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009862

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009873

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009880

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009881

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-009886

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-010282

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-010407

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011026

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011295

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011598

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011701

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011727

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011763

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011800

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011866

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011868

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011885

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011963

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011967

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011974

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011979

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011980

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011982

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-011985

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012006

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012013

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012030

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012036

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012071

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012079

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012165

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012170

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012195

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012199

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

ATSO, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da marca ATSO

--

92.900,00

FEDER

41.805,00

79%

LQP, LDA

LQP mas longe

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

BERD - PROJECTO, INVESTIGAÇÃO E ENGENHARIA
DE PONTES S.A.

Aumento da capacidade exportadora da BERD

--

840.574,36

FEDER

378.258,46

79%

CHEAPTRADE - LOJAS DE INFORMÁTICA, LDA

Prospeçao internacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

PIRÂMIDEXÓTICA - DISTRIBUIDORA DE PEDRAS
NATURAIS LDA

Internacionalização da empresa Pirâmide Exótica

--

330.052,50

FEDER

148.523,63

79%

UTILCORTE, UNIPESSOAL LDA

Estudo de mercado - França e Alemanha

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

UDEX-IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES, S.A.

Expansão e diversificação de produtos e mercados com
qualificação de euipa e suportes e recursos

--

563.172,30

FEDER

253.427,54

79%

FORMEFEITOS - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E
DECORAÇÃO LDA

Internacionalização Formefeitos

--

438.326,00

FEDER

197.246,70

79%

ELISA & RITA, LDA

NOREP- NEVER STOP NEVER QUIT

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

INOV SABOR, LDA

Estudo de Mercado - Inov sabor

--

19.370,00

FEDER

14.527,50

79%

HISPANOR-PRODUTOS INDUSTRIAIS LDA

Aposta na Internacionalização da HISPANOR

--

187.203,79

FEDER

84.241,71

79%

POWERWIZARD - UNIPESSOAL LDA

Vale Internacionalização - Powerwizards

--

19.912,00

FEDER

14.934,00

79%

FINOGOLD - COMÉRCIO INDÚSTRIA OURIVESARIA
LDA

Internacionalização Finogold

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

TEXMARQUE, LDA

Internacionalização da marca própria PIERMONT

--

110.482,50

FEDER

49.717,12

79%

DATALIDER - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDA

Internacionalização - Datalider

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

DOMÉNICOS - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA

Doménicos Além Fronteiras

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

79%

WINWEL ELECTRONICS, LDA

WinWel - estudo de mercado para identificação e seleção de
mercados internacionais.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

V. PARODI, LDA

Internacionalização V. Parodi

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

79%

JOSÉ ALBINO PINTO TEIXEIRA, LIMITADA

--

170.157,25

FEDER

76.570,76

79%

SAMPAIO & SAMPAIO, LDA

--

339.721,24

FEDER

152.874,56

79%

A.V.F - PEÇAS AUTO, LDA

Internacionalização da Empresa A.V.F

--

19.550,00

FEDER

14.662,50

79%

CONSTRUÇÕES CONJOPEF LDA

Internacionalização CONJOPEF

--

19.075,00

FEDER

14.306,25

79%

IPN-ISOLAMENTOS PROFISSIONAIS DO NORTE, LDA IPN Internacional

--

17.550,00

FEDER

13.162,50

79%

OSVALDO MATOS S.A.

reforço e consolidação da marca OM nos mercados externos, com
-a entrada em novos mercados e captação de novos clientes

887.781,75

FEDER

399.501,79

79%

CONSAPTIDÃO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

Consaptidão Internacional

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

PHILIA, UNIPESSOAL LDA

Philia Internacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

VELVETIMAGE LDA

Velvetimage Internacional

--

19.780,00

FEDER

14.835,00

79%

SERRALHARIA PAULO EUSÉBIO, UNIPESSOAL LDA

Serralharia Paulo Eusébio Internacional

--

19.320,00

FEDER

14.490,00

79%

ARCO3ROTULAS, LDA

Arco 3 Rotulas Internacional

--

19.660,00

FEDER

14.745,00

79%

DUPLO REFORÇO UNIPESSOAL LDA

Duplo Reforço Internacional

--

18.970,00

FEDER

14.227,50

79%

XAVITEC - MECÂNICA GERAL DE PRECISÃO LDA

Xavitec Internacional

--

19.320,00

FEDER

14.490,00

79%

OLGA SUSANA SILVA, UNIPESSOAL LDA

Olga Susana Silva Internacional

--

19.300,00

FEDER

14.475,00

79%

CONSTRUÇÕES LITOSFERA LDA

Construções Litosfera Internacional

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

Privado

Justino Fernando Rocha da Silva Internacional

--

18.980,00

FEDER

14.235,00

79%

ANDRÉ MARINHO, UNIPESSOAL LDA

André Marinho Unipessoal - Internacionalização para Inglaterra

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

ALFACAR-CARTONAGEM LDA

Projeto Internacionalizar Alfacar

--

171.885,00

FEDER

77.348,25

79%

PORTO ESTRATÉGICO - SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS
LDA

MATERCOOK à conquista de novos mercados.

--

89.072,87

FEDER

40.082,79

79%

AGV - TRANSPORTES DE MERCADORIAS LDA

Internacionalização AGV

--

425.452,50

FEDER

191.453,63

79%

CARPINTARIA-IRMÃOS PINTO DA SILVA LDA

Reforço da capacitação empresarial para a internacionalização

--

127.400,00

FEDER

57.330,00

79%

COORDENADA POSITIVA-LOGÍSTICA, S.A.

Internacionalização da CPL

--

938.952,50

FEDER

422.528,63

79%

BULAS FAMILY ESTATES, LDA

Bulas Wines

--

70.250,00

FEDER

31.612,50

79%

TABEL-ESTAMPARIA E ACABAMENTOS TEXTEIS LDA Internacionalização da Tabel

--

830.975,00

FEDER

373.938,75

79%

JORPAL-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LDA

JORPAL ? Plano de internacionalização 2015 / 2017.

--

88.507,75

FEDER

39.828,49

79%

A2O - ÁGUA, AMBIENTE E ORGANIZAÇÃO, LDA

DINA - Diversificar e internacionalizar o NAVIA

--

215.938,50

FEDER

97.172,33

79%

A.J.AGUIAR COMERCIO GERAL LDA

Internacionalização de A.J. Aguiar

--

188.737,62

FEDER

84.931,93

79%

CARDANHOS - SOCIEDADE AGRICOLA E
VITIVINICOLA, LDA

QUINTA DO ESPINHO

--

200.950,00

FEDER

90.427,50

79%

ENJOYSAPPHIRE UNIPESSOAL- LDA

Projeto de internacionalização da Sapwise

--

198.605,00

FEDER

89.372,25

79%

ROOF - NEW CONCEPT MEDIA, LDA.

Lançamento de uma Revista de Marca, Design, Programação e
Conteúdo originária em PORTUGAL

--

297.325,00

FEDER

133.796,25

79%

VINUSOALLEIRUS, LDA

Soalheiro Internacional

--

363.630,00

FEDER

163.633,50

79%

PAULO ARAUJO LDA

Paulo Araújo - Internacionalização

--

132.023,75

FEDER

59.410,69

79%

TODDLER PORTUGAL, LDA

Loja On line de marca, TODDLER®, concepção, domínio e gestão
nacionais direccionada ao segmento infantil no mundo

--

301.635,00

FEDER

135.735,75

79%

SHU FASHION, UNIPESSOAL LDA

Imelda Secret Internacionalização

--

383.743,90

FEDER

172.684,76

79%

D2H - UNIPESSOAL, LDA

Exportação de Etiquetas de Fabrico 100% Nacional

--

255.955,00

FEDER

115.179,75

79%

RBN - COSMETICS, LDA

Produtos Cosméticos de LUXO Vendidos sob a Marca Própria
RIBBON® totalmente Concebidos, Desenvolvidos e Fabricados em
Portugal

--

531.350,00

FEDER

239.107,50

79%

VENALUM - ALUMINIOS, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Atividade

--

137.150,00

FEDER

61.717,50

79%

WEX - COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA

Wex - Plano de Expansão Internacional

--

58.260,00

FEDER

26.217,00

79%

COOLSIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA

Internacionalização da plataforma SIS

--

374.395,00

FEDER

168.477,75

79%

QUINTA & CASA DAS HORTAS - SOCIEDADE
AGRÍCOLA E COMERCIAL, LDA

Internacionalização da Quinta & Casa das Hortas- Sociedade
Agrícola Comercial, Lda

--

135.265,00

FEDER

60.869,25

79%

WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

WirExport

--

225.060,01

FEDER

101.277,00

79%

PORTO UNION, LDA

PT Global Consumer Goods

--

710.050,00

FEDER

319.522,50

79%

CLEVER PRINT, LDA

Projeto de internacionalização da Clever Print através da
implementação do Print & Plan na América Latina e Angola

--

337.045,00

FEDER

151.670,25

79%

QUINTA DO VALLADO - SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA

Quinta do Orgal - Internacionalização

--

685.660,00

FEDER

308.547,00

Objectivo 14 milhões de euros ano: 2018

--

404.877,50

FEDER

182.194,88

Projeto de Internacionalização da Energcambra

--

129.441,05

FEDER

58.248,47

79%
79%

FAFINVEST - COMÉRCIO INTERNACIONAL DE
VESTUÁRIO LDA
ENERGCAMBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, LDA - EM LIQUIDAÇÃO

Desenvolvimento da área Têxtil, nova área de vendas (Calçado) e
novos mercados (América do Norte)
Diversificação dos mercados de atuação através da realização de
um Plano para a Internacionalização

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/09/06

2018/02/13

Portugal

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

2015/09/01

2017/11/30

Portugal

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

2015/08/12

2017/08/11

Portugal

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

2015/08/14

2018/08/13

Portugal

2015/09/14

2017/09/13

Portugal

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

2015/11/02

2018/11/01

Portugal

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2015/12/07

2016/12/06

Portugal

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

2015/12/13

2016/12/12

Portugal

2015/08/24

2018/02/23

Portugal

2015/12/13

2016/12/12

Portugal

2016/01/09

2017/01/08

Portugal

2015/12/13

2016/12/12

Portugal

2015/12/13

2016/12/12

Portugal

2015/12/13

2016/12/12

Portugal

2015/12/15

2016/12/14

Portugal

2015/12/15

2016/12/14

Portugal

2015/12/13

2016/12/12

Portugal

2015/12/15

2016/12/14

Portugal

2015/12/13

2016/12/12

Portugal

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

2015/09/01

2017/09/01

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2016/03/10

2019/03/09

Portugal

2015/09/02

2017/08/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/09/07

2017/09/06

Portugal

2016/01/30

2018/01/31

Portugal

2015/09/08

2018/03/07

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/11/23

2017/12/31

Portugal

2015/09/09

2017/09/08

Portugal

2015/09/10

2017/09/30

Portugal

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

2015/09/17

2017/09/16

Portugal

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/09/15

2018/06/15

Portugal

2016/02/15

2018/02/13

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/10

2018/03/09

Portugal

2015/09/10

2017/12/09

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2015/09/20

2017/09/19

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

385

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

NORTE-02-0752-FEDER-012212

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CAIMALIDER, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da Caimalider

--

113.468,47

FEDER

51.060,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012225

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VAZ PINTO MENDES, LDA

Internacionalização da VPM através da captação de investimento
externo e da prestação de serviços nos mercados-alvo

--

91.729,16

FEDER

41.278,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012236

Programa Operacional Regional do Norte

79%

HIGICOL, S.A.

Higicol Expansão Internacional

--

454.868,54

FEDER

204.690,84

2017/07/29

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

79%

MÁRMORES CENTRAIS DO MINHO, S.A.

Reforço das Capacidades Imaterias de Competitividade e Projeção
-Internacional da MCM

239.170,00

FEDER

107.626,50

2015/09/15

2017/12/14

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012260

Programa Operacional Regional do Norte

79%

IGTEC, LDA

IGTEC - Internacionalização de Soluções Chave na Mão

--

174.433,13

FEDER

78.494,91

2015/12/15

2018/11/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012283

Programa Operacional Regional do Norte

79%

EIROSTEC, LDA

Internacionalização Eirostec

--

197.260,62

FEDER

88.767,28

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012289

Programa Operacional Regional do Norte

--

226.008,13

FEDER

101.703,66

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012317

Programa Operacional Regional do Norte

--

121.020,00

FEDER

54.459,00

2015/09/15

2017/09/14

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012322

Programa Operacional Regional do Norte

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012340

Programa Operacional Regional do Norte

2015/12/22

2017/12/21

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012341

Programa Operacional Regional do Norte

2015/09/19

2018/09/18

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012367

Programa Operacional Regional do Norte

2015/10/19

2018/01/01

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012417

Programa Operacional Regional do Norte

2015/12/18

2018/12/17

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012590

Programa Operacional Regional do Norte

2015/10/14

2018/10/13

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012624

Programa Operacional Regional do Norte

2015/09/19

2018/03/18

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012655

Programa Operacional Regional do Norte

2016/01/01

2018/03/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012661

Programa Operacional Regional do Norte

2015/12/25

2017/11/29

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012676

Programa Operacional Regional do Norte

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012677

Programa Operacional Regional do Norte

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012686

Programa Operacional Regional do Norte

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012689

Programa Operacional Regional do Norte

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012697

Programa Operacional Regional do Norte

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012710

Programa Operacional Regional do Norte

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012712

Programa Operacional Regional do Norte

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012713

Programa Operacional Regional do Norte

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012714

Programa Operacional Regional do Norte

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012716

Programa Operacional Regional do Norte

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/29

NORTE-02-0752-FEDER-012252

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012729

Programa Operacional Regional do Norte

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012730

Programa Operacional Regional do Norte

2017/12/29

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012741

Programa Operacional Regional do Norte

2016/02/24

2018/03/01

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012753

Programa Operacional Regional do Norte

2015/12/01

2018/01/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012757

Programa Operacional Regional do Norte

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012758

Programa Operacional Regional do Norte

2016/01/10

2018/01/09

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012761

Programa Operacional Regional do Norte

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012764

Programa Operacional Regional do Norte

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012767

Programa Operacional Regional do Norte

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012772

Programa Operacional Regional do Norte

2015/12/07

2018/06/20

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012776

Programa Operacional Regional do Norte

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012789

Programa Operacional Regional do Norte

2015/09/17

2018/09/16

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012811

Programa Operacional Regional do Norte

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012820

Programa Operacional Regional do Norte

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012826

Programa Operacional Regional do Norte

2015/12/07

2017/11/19

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012837

Programa Operacional Regional do Norte

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012858

Programa Operacional Regional do Norte

2016/01/01

2018/04/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012863

Programa Operacional Regional do Norte

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012877

Programa Operacional Regional do Norte

2015/09/30

2017/09/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012879

Programa Operacional Regional do Norte

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012880

Programa Operacional Regional do Norte

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012886

Programa Operacional Regional do Norte

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012894

Programa Operacional Regional do Norte

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/14

NORTE-02-0752-FEDER-012739

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/02/29

2018/02/28

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/03/01

2018/02/26

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/18

2017/09/18

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

2015/12/21

2017/12/20

Portugal

2015/09/19

2018/03/18

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-012897

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012899

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012900

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012902

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012906

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012918

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012920

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012937

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012938

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012947

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%
79%

MARATONAS DE LEITURA - CONSULTORES
Reforço da Internacionalização da Maratonas
EDITORIAIS, UNIPESSOAL, LDA
MOLFIL-GABINETE TECNICO DE APOIO A INDUSTRIA
Reforço da capacidade de internacionalização da MOLFIL
DE BORDADOS LDA

79%

ZEFERINO & FERNANDES, LDA

Internacionalização Zeferino&Fernandes

--

393.325,00

FEDER

176.996,25

79%

BRANDÃO & SEQUEIRA, LIMITADA

Projeto Internacionalização Novos Mercados

--

169.200,00

FEDER

76.140,00

79%

ARTSHOES - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA

ART SHOES - GOING OUT

--

600.205,00

FEDER

270.092,25

79%

BRANDÃO, SILVA & BRANDÃO LDA

Projecto de reforço da internacionalização da Brandão, Silva &
Brandão, Lda.

--

57.895,00

FEDER

26.052,75

79%

KILTER INTERLININGS, LDA

Kilter Interlinings - Internacional

--

579.255,02

FEDER

260.664,76

79%

JIMO - MOBILIÁRIO DE FRIO, S.A.

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de
Marketing e Organizacional

--

361.400,00

FEDER

162.630,00

79%

4TEAMS - ADVERTISING & MERCHANDISING, S.A.

Liderança Mundial no Merchadising Desportivo

--

147.259,13

FEDER

66.266,61

79%

JP IMPORT - SERVIÇOS COMERCIAIS LDA

D-SignGolf ? a internacionalização de uma marca

--

64.220,00

FEDER

28.899,00

79%

ATWILL, LDA

Internacionalização da ATWILL

--

137.086,06

FEDER

61.688,73

79%

PITÁGORAS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA
INTEGRADAS, LDA

Projeto Internacionalização Pitágoras

--

809.202,52

FEDER

364.141,13

79%

ABMN.PT - BUSINESS SOLUTIONS, S.A.

ABMN.PT - International Growth

--

122.650,00

FEDER

55.192,50

Objectivo: 3 milhões

--

647.920,00

FEDER

291.564,00

Internacionalização da Segurtec

--

355.725,50

FEDER

160.076,48

79%
79%

THINK BIG - INDÚSTRIA GRÁFICA E SOLUÇÕES
DIGITAIS, LDA
VITOR MENDES - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA,
UNIPESSOAL LDA

79%

ABS - CONSULTORIA INFORMÁTICA, LDA

Projecto de Internacionalização da ABS

--

237.262,50

FEDER

106.768,13

79%

ORGANIGRÁFICA - ARTES GRÁFICAS, LIMITADA

Organigráfica Internacionalização

--

252.440,00

FEDER

113.598,00

79%

EUROMODAL-SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES LDA Qualificação, Internacionalização e Inovação - 2019

--

216.955,00

FEDER

97.629,75

79%

BALSI - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL,
LDA

Projeto de internacionalização BALSI

--

381.060,00

FEDER

171.477,00

79%

BELLABITO FASHION, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Bellabito

--

161.855,00

FEDER

72.834,75

79%

99 OVERSEAS SOLUTIONS, LDA

118.000,00

FEDER

53.100,00

79%

SISBAUTEN LDA

365.253,75

FEDER

164.364,19

79%

CARLA SOARES & IVONE PEREIRA, LDA

257.925,47

FEDER

116.066,46

79%

PETAPILOT, S.A.

Internacionalização da PetaPilot

--

289.785,00

FEDER

130.403,25

79%

MATRIVAG - INDÚSTRIA DE ARTIGOS SANITÁRIOS
LDA

Conquistando novos mercados, crescendo sustentávelmente

--

221.140,00

FEDER

99.513,00

79%

AMR - INDÚSTRIAS TÊXTEIS, LDA

AMR - Luxury Jacquards made in Portugal

--

153.781,25

FEDER

69.201,57

79%

ARTNOVION, LDA

ARTNOVION GLOBAL

--

222.010,56

FEDER

99.904,75

79%

M.G. FERNANDES - INDÚSTRIA DE ESTOFOS, LDA

Projeto de Reforço da Internacionalização da M.G.Fernandes

--

169.380,00

FEDER

76.221,00

79%

VISUAL MO AUDIOVISUAIS, LDA

Internacionalização de conteudos nacionais para marcas de luxo

--

666.704,14

FEDER

300.016,86

79%

F .OLAZABAL & FILHOS LDA

Internacionalização das novas marcas 2015/2017

--

245.770,62

FEDER

110.596,78

79%

TPC - CONSULTORIA DE GESTÃO, LDA

Projeto de internacionalização da TPC Consultores para Angola

--

227.375,04

FEDER

102.318,77

79%

BIOTEORIAS - HABITAÇÃO ECOLÓGICA, LDA

Bioterias - França e Continente Africano

--

96.800,00

FEDER

43.560,00

79%

PEKAN - JEWELLERY & FASHION, LDA

Projeto de Internacionalização PEKAN - Espanha México e
Alemanha

--

466.151,58

FEDER

209.768,21

Internacionalização da Quinta do Silval

--

262.727,76

FEDER

118.227,49

LA - Internacionalização - 19/SI/2015

--

306.352,00

FEDER

137.858,40

79%
79%

SOCIEDADE DA CASA AGRÍCOLA DA QUINTA DO
SILVAL S.A.
LUÍS ANDRADE - INDÚSTRIA DE MALHAS PARA
CONFECÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de
-Marketing e Organizacional
A empresa Sisbauten pretende alargar a sua área de atuação a
mercados internacionais, introduzindo inovação tecnológica nos
-seus produtos, mas privilegiando as mesmas bases: representação
exclusiva de
Internacionalização da marca Bluf no panorama mundial do setor
-do calçado

79%

MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A. Redimensionamento da Presença em Mercados Internacionais

--

796.114,94

FEDER

358.251,73

79%

NEIVATRAD - COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA

Neivatrad - Sudão e Cabo Verde

--

88.500,00

FEDER

39.825,00

CIVI4-PROJECTISTAS E CONSULTORES DE
ENGENHARIA CIVIL LDA
ORBCOM - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LDA

Reforço da Internacionalização da empresa e Inovação das técnicas
-e modelos de Marketing e Organizacional

167.400,00

FEDER

75.330,00

LEGAL MATTERS - Abordagem ao Mercado Europeu e Brasileiro

--

300.205,00

FEDER

135.092,25

79%

PAPEL VITAL, LDA

Projeto de Internacionalização Papel Vital

--

124.334,41

FEDER

55.950,48

79%

URBANMINT DESIGN, UNIPESSOAL, LDA

URBANMINT EXPORTAR PARA CONSOLIDAR

--

751.870,36

FEDER

338.341,66

79%

MICAELA PATRICIA COSTA OLIVEIRA, UNIPESSOAL
LDA

World Wide Women by Micaela Oliveira

--

336.400,63

FEDER

151.380,28

79%

LUX EXPERT LDA

Criação e internacionalização de uma marca de sapatos para o
mercado dos Estados Unidos

--

168.080,00

FEDER

75.636,00

79%

EAGLE DECADE FÁBRICA DE DISCOS DE POLIR, LDA

Desenvolvimento de um Plano de Ação para a Internacionalização

--

457.866,93

FEDER

206.040,12

79%

JETESETECAR - EQUIPAMENTOS AUTO LDA

Projeto de Internacionalização Jetesetecar

--

97.293,50

FEDER

43.782,08

537.118,75

FEDER

241.703,44

361.640,00

FEDER

162.738,00

79%
79%

Investimentos na Internacionalização da empresa- Realização de
Feiras Internacionais, Catálogos, visitas de prospeção de mercado,
-presença na WEB e contratção de tecnicos superiores de
marketing. Tamb
PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA FLIGHT DYNAMICS [2015-2017]

79%

A.BARBOSA LDA

79%

FLIGHT DYNAMICS, LDA

79%

ANTÓNIO SALGADO & CA LDA

Internacionalização da António Salgado

--

337.950,00

FEDER

152.077,50

79%

SOLINHAS-ACABAMENTO DE FIOS, LDA

Crescimento sustentado da Solinhas através da Internacionalização --

133.678,44

FEDER

60.155,30

79%

MUNDYA - CONSULTORIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO, LDA

Mundya - Get Global

--

325.000,00

FEDER

146.250,00

79%

CONSUSELL, LDA

Implementação de um plano de prospeção e promoção
internacional para reforço da presença da empresa em mercados
de elevado valor acrescentado, valorizando a oferta nacional.

--

94.050,00

FEDER

42.322,50

79%

SOCIEDADE QUINTA DO PORTAL S.A.

--

301.677,00

FEDER

135.754,65

79%

LAPA STUDIO, LDA

--

933.062,44

FEDER

419.878,10

79%

ANDORINE, LDA

Andorine

--

195.162,75

FEDER

87.823,24

79%

ANÍBAL MOREIRA DA COSTA - ARQUITECTURA E
ENGENHARIA LDA

A proposta da empresa ?Aníbal Moreira Costa-Arquitetura e
Engenharia, Lda? passa pela expansão do seu mercado de atuação
-para novos pontos do globo, reforçando assim a sua atividade
internacional. O o

477.155,00

FEDER

214.719,75

Reforço e consolidação da marca PORTAL nos mercados externos,
com utilização de técnicas de marketing inovadoras
Lapa 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização, Crescimento e
Internacionalização

386

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-012950

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012955

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012959

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012968

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012971

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012980

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012982

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012989

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-012995

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013006

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013013

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013014

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013017

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013023

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013029

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013032

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013038

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013043

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013055

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013058

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013060

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013062

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013063

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013073

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013075

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013088

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013115

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013121

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013124

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013129

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013135

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013139

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013147

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013149

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013151

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013152

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013164

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013168

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013185

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013188

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013194

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013196

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013200

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013212

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013215

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013226

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013232

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013233

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013234

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013235

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013238

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013247

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013251

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013255

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013256

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013263

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013265

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013271

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013275

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013284

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013286

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
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Médias Empresas
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Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
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Médias Empresas
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Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
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% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

79%

AGRIMOTA - SOCIEDADE AGRÍCOLA E FLORESTAL
S.A.

Reforço da capacidade exportadora e de internacionalização da
Agrimota
Conhecimento dos mercados externos, promoção e prospeção
internacional com vista à exportação

79%

DOMINGOS SILVA & CUNHA LDA

79%

TAL SIMPLICIDADE! INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA

Objectivo: 4,5 Milhões / Promoção Rotativa

79%

MADE TO LAST, LDA

79%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

--

242.755,00

FEDER

109.239,75

--

166.125,61

FEDER

74.756,52

--

1.019.456,00

FEDER

458.755,20

Capacitação da Empresa Made To Last para a Consolidação da sua
-Posição Exportadora

130.705,00

FEDER

58.817,25

ESCALAPLAUSO UNIPESSOAL LDA

Aplauso Global

--

227.575,00

FEDER

102.408,75

79%

MIGUEL ANTUNES FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Lançamento e Expanção Internacional da Marca LASA HOME

--

897.430,00

FEDER

403.843,50

79%

QUINTA DAS ARCAS - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

Internacionalização da Quinta das Arcas

--

981.330,00

FEDER

441.598,50

79%

O SEGREDO DO MAR - TÊXTEIS E VESTUÁRIO LDA

Projeto de expansão internacional da OSDM.

--

363.092,19

FEDER

163.391,49

79%

RIVERBANK SOFTWARE SOLUTIONS, LDA

Internacionalização da solução ?Analytics for Banking? (A4B) da
RIVERBANK para os mercados bancários da América Latina, África e -Europa

227.803,81

FEDER

102.511,71

79%

SOCIDIAS - ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS
METÁLICOS, LDA

Internacionalização da Socidias

--

102.300,00

FEDER

46.035,00

79%

MARJOMOTEX II - CONFECÇÕES, LIMITADA

Intensificação do processo de internacionalização da Marjomotex II --

138.690,00

FEDER

62.410,50

79%

IBEROELEVA - TÉCNICAS DE ELEVAÇÃO S.A.

Internacionalização de pontes com vigas caixão
soldadas/aparafusadas

--

153.252,50

FEDER

68.963,63

79%

ORIGINALSAFRA - FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS, S.A.

Projeto de Internacionalização da OriginalSafra

--

407.737,50

FEDER

183.481,88

--

180.406,00

FEDER

81.182,70

--

375.555,00

FEDER

168.999,75

--

38.748,00

FEDER

17.436,60

--

473.871,26

FEDER

213.242,07

--

176.226,69

FEDER

79.302,01

--

124.081,76

FEDER

55.836,79

--

682.396,88

FEDER

307.078,60

--

318.212,50

FEDER

143.195,62

79%

LINKPLAS, LDA

79%

GISLOTICA - PROJECTO E FABRICO DE SISTEMAS
MECÂNICOS LDA

79%

AQUAFER LDA

79%

MULTITARGET, LDA

79%

SUTAFER - REPRESENTAÇÕES LDA

79%

COUNCIL GLOBAL, LDA

79%
79%

PROJETO INTERPLAS destina-se a capacitar a LinkPlas para crescer
nos mercados externos onde, actualmente, apenas tem uma
presença por via indirecta. Este projeto articula-se com projeto
INOVAPLAS que
Internacionalização de novos equipamentos para a industria
produtiva de pneus
Posicionamento como fornecedor de produtos de elevada
qualidade e inovação sobretudo a nível internacional
Prestação de serviços de agência de publicidade com vários
serviços de promoção da imagem corporativa, desde design gráfico
a web design, fotografia, vídeo, organização de eventos para os
mercados ext
Projeto de Internacionalização - Diversificação dos mercados
internacionais
INTERNACIONALIZAÇÃO COUNCIL GLOBAL

EXPOFORMA - DESIGN DE ESPAÇOS E CONSTRUÇÃO EXPORTAÇÃO da capacidade criativa especializada de DESIGN da
S.A.
EXPOFORMA
EGESP - GESTÃO DE EMPRESAS, ESPAÇOS E
Plataforma digital e consórcio de exportação EGESP
EQUIPAMENTOS, LDA

79%

TRI-WOOL, LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO TRIWOOL (19/SI/2015)

--

501.127,19

FEDER

225.507,24

79%

SUMMER VANGUARD - UNIPESSOAL LDA

SummerVanguard Global

--

429.122,74

FEDER

193.105,23

79%

LUNARTEX, LDA

Lunartex Internacional

--

321.950,00

FEDER

144.877,50

79%

TEN POINTS UNIPESSOAL LDA

10P6M - TenPoints SixMarkets

--

961.005,00

FEDER

432.452,25

79%

QUINTA MARIA IZABEL, LDA

Sutentar e Internacionalizar os vinhos do Douro - QMI

--

238.617,70

FEDER

107.377,97

79%

ROFINOR - TÊXTEIS, LDA

Reforço da Estratégia de Internacionalização

--

310.821,25

FEDER

139.869,56

79%

FAIRJOURNEY BIOLOGICS, S.A.

Internacionalização Fairjourney 2015-2017

--

104.590,00

FEDER

47.065,50

79%

GAVETA DE GLAMOUR LDA

GlamourGlobal

--

219.950,00

FEDER

98.977,50

79%

MATERFUT , S.A.

EXPORT'MATERS

--

177.095,10

FEDER

79.692,79

79%

BETWEEN DIALOGUES, LDA

GO READY INTERNACIONALIZAÇÃO

--

197.405,00

FEDER

88.832,25

79%

Privado

Internacionalização da Casa de Turismo Rural da Avó Chiquinha

--

218.055,75

FEDER

98.125,09

79%

ARRUMA TRAPOS, LDA

Trapodecor - foco na internacionalização

--

251.150,00

FEDER

113.017,50

79%

WE SUPPLY, S.A.

WE SUPPLY _ Internacionalização

--

442.396,25

FEDER

199.078,31

79%

FRANCISCO ANTÓNIO GOMES GONÇALVES, LDA

Internacionalização da FGWINES

--

317.713,50

FEDER

142.971,08

79%

LUIS NUNES DA SILVA LDA

--

233.100,00

FEDER

104.895,00

--

414.005,00

FEDER

186.302,25

--

160.000,50

FEDER

72.000,23

565.310,00

FEDER

254.389,50

142.487,50

FEDER

64.119,38

141.374,08

FEDER

63.618,34

79%
79%
79%
79%
79%

Capacitação da Luís Silva para a Consolidação da sua Posição
Exportadora
APOIO XXI - CENTRO DE APOIO PSICO-PEDAGÓGICO REFORÇO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LDA
TRADUÇÃO
NDBIM, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização ndBIM

BRANDIT - GESTÃO DE REPRESENTAÇÕES E MARCAS
BRANDIT AROUND WORLD
-LDA
Internacionalização da empresa e Promoção dos Fatores Imateriais
LIMÕES CRIATIVOS LDA
-de Competitividade
Internacionalização da Empresa e Promoção de Fatores Imateriais
ALDECO - COMÉRCIO INTERNACIONAL, S.A.
-de Competitividade

79%

QUINTA VALE D. MARIA - VINHOS, S.A.

Internacionalização Lemos & Van Zeller

--

299.784,13

FEDER

134.902,86

79%

APPLE OF EDEN TRADING, UNIPESSOAL LDA

Investir para Exportar

--

361.295,00

FEDER

162.582,75

79%

IRMÃOS VALENTES LDA

IRVA: Internacionalização via diversificação

--

184.600,00

FEDER

83.070,00

79%

ESSÊNCIA D'ALMA - LDA

Cerveja Vadia: Cerveja Artesanal Pasteurizada para o mercado
europeu

--

165.800,00

FEDER

74.610,00

79%

POSTER DIGITAL - IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZES
Projeto Internacionalização Poster Digital
LDA

--

423.180,00

FEDER

190.431,00

79%

ROSA MARIA S.R. CARDOSO, UNIPESSOAL LDA

Internacionaçização da ROSA MARIA

--

42.200,00

FEDER

18.990,00

79%

TEXTIL RIBEIRO & VERSTRAETE LDA

Projecto de Internacionalização e Inovação

--

322.452,50

FEDER

145.103,63

--

148.404,25

FEDER

66.781,91

--

399.429,69

FEDER

179.743,36

--

94.283,75

FEDER

42.427,69

--

262.618,56

FEDER

118.178,35

79%

79%

79%
79%

BLEND WITH US - EVENTS & TOURISM, UNIPESSOAL Conceção, promoção e produção de wine tours nas várias regiões
LDA
vitivinícolas de Portugal
Internacionalização-Dinamização e Consolidação de Mercados
Externos, através da realização de feiras internacionais, realização
AGOSTINHO FERNANDES LDA
de Catálogos e constantes visitas de prospeção de Mercado.
Também Desig
Projeto de Reforço da Internacionalização CLI - Comércio
C. L. I. - COMÉRCIO INTERNACIONAL LDA
Internacional, Lda.
TROFINOX - MÁQUINAS INDUSTRIAIS, DEPÓSITOS E
Consolidação da Vocação Exportadora
CONTENTORES EM AÇO INOX LDA

79%

STEELPLUS - MOLDES TÉCNICOS LDA

Implementação de um plano de prospeção e promoção
internacional para reforço da presença da empresa em mercados
de elevado valor acrescentado, valorizando a oferta nacional.

--

250.092,00

FEDER

112.541,40

79%

RAMOS, ARAÚJO E FERNANDES, S.A.

Internacionalização CNBT

--

275.880,00

FEDER

124.146,00

79%

POSSIBLEGADGET - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização de plataforma de gestão de conteudos
holograficos e de cubos holograficos

--

161.627,95

FEDER

72.732,58

79%

Privado

DM WorldWide

--

113.550,00

FEDER

51.097,50

420.650,00

FEDER

189.292,50

281.005,00

FEDER

126.452,25

79%
79%

A M MOVEIS-COMERCIO DE MOBILIARIO METALICO AM Móveis ? Design e Funcionalidade na Internacionalização de
-LDA
Mobiliário de Escritório
BRAMPINOVINTERNACIONALIZAÇÃO ? Inovação e Competitividade
BRAMP-METAIS E POLIMEROS DE BRAGA LDA
-no Mercado Global

79%

PANÓPLIA DE ODISSEIAS - UNIPESSOAL LDA

O Douro em Refeições pelo Chef. Manuel Almeida

--

158.942,70

FEDER

71.524,22

79%

AST - SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE AMBIENTE,
UNIPESSOAL LDA

Projeto de internacionalização da empresa

--

345.525,00

FEDER

155.486,25

79%

MIGUEL GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

E-Goi V2.0

--

259.904,98

FEDER

116.957,24

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/09/18

2018/09/17

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/12/19

2017/12/18

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2015/12/30

2018/12/29

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2018/03/29

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/23

2017/10/22

Portugal

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

2015/12/01

2018/02/28

Portugal

2015/09/20

2017/09/15

Portugal

2016/05/02

2018/05/01

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2015/10/20

2018/01/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2018/02/28

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

2015/12/20

2017/11/30

Portugal

2015/10/09

2017/12/31

Portugal

2015/12/20

2017/12/19

Portugal

2016/03/01

2018/01/31

Portugal

2015/12/21

2017/12/20

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

2015/09/20

2017/09/19

Portugal

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/01/27

2018/01/25

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

2015/11/01

2018/01/31

Portugal

2016/02/29

2018/02/26

Portugal

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

2015/10/01

2018/03/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2015/10/01

2018/06/29

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

387

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-013289

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013292

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013298

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013305

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013314

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013315

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013317

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013323

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013324

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013329

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013333

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013334

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013340

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013346

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013359

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013373

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013377

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013378

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013381

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013397

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013408

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013417

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013418

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013423

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013424

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013426

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013436

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013437

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013440

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013444

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013446

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013454

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013463

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013473

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013487

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013500

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013504

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013512

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013517

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013519

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013520

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013522

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013523

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013530

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013538

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013544

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013564

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013575

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013580

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013590

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013594

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013596

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013620

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013622

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013623

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013624

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013625

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013638

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013643

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013644

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013647

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013650

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013654

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

FTP - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
FTP GLOBAL
LDA

--

448.005,00

FEDER

201.602,25

79%

OCTÁVIO & GIESTAL, LDA

Internacionalização da ARTBEEREFEST

--

105.278,36

FEDER

47.375,26

79%

ADC-MOVEIS E ESTOFOS S.A.

Programa Compete 2020 - Programa Operacional Competitividade
-e Internacionalização - Eixo 2 - Aviso 19/SI/2015

312.150,00

FEDER

140.467,50

International SENSYS

--

854.355,00

FEDER

384.459,75

Reforço e expansão para mercados internacionais

--

297.155,00

FEDER

133.719,75

79%
79%

SENSYS SOLUTIONS, ENGINEERING AND SYSTEMS,
S.A.
JULIARTE-FABRICA DE ESTATUÁRIA DECORATIVA
LDA

79%

INCALCULÁVEL, UNIPESSOAL LDA

Incalculável - Projeto de Internacionalização

--

220.440,63

FEDER

99.198,28

79%

GOGLOBAL, LDA

Internacionalização da GoGlobal

--

269.450,00

FEDER

121.252,50

79%

LIGHT WEAR - REPRESENTAÇÕES TEXTEIS LDA

Light-export

--

419.760,00

FEDER

188.892,00

79%

PAIS INDUSTRIAS, LDA

Fábrica de Móveis Pais - Projeto de Internacionalização

--

155.455,00

FEDER

69.954,75

79%

PORTO WORLD, UNIPESSOAL LDA

MeetPortugal

--

495.100,00

FEDER

222.795,00

ELIO, ARTIGOS PARA DESPORTOS NAÚTICOS
UNIPESSOAL LDA
DIGITAL ABSOLUT BUSINESS - SERVIDOR,
VIRTUALIZAÇÃO, CLUSTER, DATACENTERS E
TELECOMUNICAÇÕES, LDA
SERVIREGE - CONSULTORIA EMPRESARIAL,
UNIPESSOAL LDA
JOSÉ FERRAZ & ASSOCIADOS - ENGENHARIA E
CONSULTORIA, S.A.

Promoção internacional das marcas Élio e Mazu e propeção de
novos mercados

--

121.750,00

FEDER

54.787,50

DAB-INT

--

162.545,00

FEDER

73.145,25

SERVIREGE - INTERNACIONAL

--

206.950,00

FEDER

93.127,50

Internacionalização JFA

--

496.416,00

FEDER

223.387,20

79%

ALTRONIX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDA

Inernacionalização da Altronix

--

521.730,00

FEDER

234.778,50

79%

NUNO CAMPELO, UNIPESSOAL LDA

Nuno Campelo - Projeto Internacionalização

--

141.605,12

FEDER

63.722,30

79%

EMBOSCADA - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LDA

EMBOSCADA GLOBAL

--

653.052,50

FEDER

293.873,63

79%

TEXTIL SANCAR LDA

Estratégia de expansão da Têxtil Sancar no mercado global

--

154.523,80

FEDER

69.535,71

79%

LA PAZ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VESTUÁRIO, LDA

A conquista de novos mercados da LA PAZ

--

284.300,00

FEDER

127.935,00

79%

CIDACOS-MOLDES INDUSTRIAIS LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO CIDACOS 2015/2017

--

60.350,00

FEDER

27.157,50

79%

Douro Royal, Unipessoal, Lda.

Internacionalização da Douro Royal

--

60.208,75

FEDER

27.093,94

79%

XPECTRALTEK, LDA

STARTUP@XPECTRALTEK

--

107.750,00

FEDER

48.487,50

79%

DIGITAL DEVOTION - LDA

+II (Inovação & Internacionalização)

--

195.962,94

FEDER

88.183,32

79%

TIME 4 START INTERNATIONAL, LDA

Internacionalização da Time 4 Start International

--

824.850,00

FEDER

371.182,50

79%

INCREASE TIME, S.A.

KeepWorldwide

--

95.700,00

FEDER

43.065,00

79%

MACHADO PINTO & COMPANHIA, LIMITADA

Projeto de Internacionalização Machado Pinto

--

127.350,00

FEDER

57.307,50

79%

CONFECÇÕES MARISELSA LDA

LIBERJEANS A VESTIR O MUNDO!

--

185.991,09

FEDER

83.695,99

79%

SILASE - GESTÃO INDUSTRIAL, LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA SILASE [2015-2017]

--

298.538,68

FEDER

134.342,41

79%

FOODFARMBIZ, LDA

Start-up internacional da Foodfarmbiz

--

473.955,00

FEDER

213.279,75

79%

OPEN DAY - COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA

Internacionalização de produtos de marca nacional para Palop's

--

165.743,50

FEDER

74.584,58

79%

MI CASA ES TU CASA-SOURCING & TRADING, LDA

MI CASA ES TU CASA - ECO BRAND

--

634.153,13

FEDER

285.368,91

79%

FRUSANTOS - FRUTOS SELECCIONADOS, S.A.

FruSantos Internacionalização

--

419.670,00

FEDER

188.851,50

79%

TIAGO OLIVEIRA CARVALHO, UNIPESSOAL LDA

Douro Pellets - Internacionalização de Energia Renovável

--

461.200,00

FEDER

207.540,00

79%

TORRE DUPLA, S.A.

Internacionalização da Torre Dupla

--

229.236,25

FEDER

103.156,31

79%

CRAFT STUDIO PORTUGAL - SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA, LDA

CRAFT_Internacionalização

--

143.476,54

FEDER

64.564,44

79%

TRIV GLASS, LDA

TrivGlass - Internacionalização

--

439.617,84

FEDER

197.828,03

79%

RIBERA - RENDAS E BORDADOS, S.A.

Consolidação do Projeto de Internacionalização

--

147.100,00

FEDER

66.195,00

79%

SEPRI - HEALTHCARE AND CONSULTING, LDA

Internacionalização Sepri

--

364.895,31

FEDER

164.202,89

79%

GONÇALVES & NOVAIS, LDA

GNE - Internacionalização

--

431.580,00

FEDER

194.211,00

79%

TOPGRADE - PACKAGING, UNIPESSOAL, LDA.

Implementação de unidade de produção

--

249.234,27

FEDER

112.155,42

79%

MPT MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO
TERRITÓRIO, LDA

MPT - Internacionalização

--

463.755,00

FEDER

208.689,75

79%

MARCAGE INTERIORS, S.A.

MARKAGE - Entrada e consolidação do posicionamento da
MARCAGE em mercados internacionais

--

198.499,00

FEDER

89.324,55

79%

B-AROUND, LDA

Internacionalização 2.0

--

448.570,00

FEDER

201.856,50

79%

LTRL, LDA

Litoral - International Growth

--

244.070,00

FEDER

109.831,50

79%

BETWEENSTAGE - LDA

Internacionalização BETWEENSTAGE LDA

--

337.585,00

FEDER

151.913,25

79%

ADVANCED CYCLONE SYSTEMS, S.A.

INTERNACIONALIZAÇÃO ACS

--

835.485,04

FEDER

375.968,27

79%

CVA ELECTRONICA-FABRICA DE EQUIPAMENTO DE
SOM E LUZ LDA

Projeto de Internacionalização - CVA Eletrónica Fábrica de
Equipamento de Som e Luz Lda

--

442.418,05

FEDER

199.088,12

79%

MYPHARMA S.A.

Internacionalização da Mypharma

--

731.079,38

FEDER

328.985,72

79%

Privado

Projeto de internacionalização ACN

--

232.087,50

FEDER

104.439,38

79%

PONTO DOMINÓ - IMAGEM E FOTOGRAFIA LDA

Projeto Internacionalização Ponto Dominó

--

166.975,00

FEDER

75.138,75

79%

O MERCADOR ESTRANGEIRO, LDA

--

282.598,44

FEDER

127.169,30

79%

GUARNIÇÃO LDA

--

195.981,25

FEDER

88.191,56

79%

RUI ROBOREDO MADEIRA, VINHOS, S.A.

--

217.800,00

FEDER

98.010,00

79%

NBB - NATIONAL BUSINESS BROKERS, CONSULTORIA
NBB Corporate - Serviços internacionais
E GESTÃO LDA

--

339.379,38

FEDER

152.720,72

79%

SCOUTGEST LDA

Scoutgest ? habitar na internacionalização

--

401.128,35

FEDER

180.507,76

79%

EMPRICAFIX, LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Reforço da Internacionalização

--

260.468,87

FEDER

117.210,99

79%

THE DEVELOPERS, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Desenvolvimento da area de internacionalização da empresa

--

495.997,37

FEDER

223.198,82

79%

ANTÓNIO SANTOS LESSA & ASSOCIADOS, LDA

Projecto de internacionalização da ASL & ASSOCIADOS LDA.

--

168.252,80

FEDER

75.713,76

79%

CSPLASTIC, LDA

Capacitação e qualificação empresarial da CS Plastic para potenciar
-a competitividade e presença efetiva nos mercados externos

297.934,07

FEDER

134.070,33

79%

GOTA, LDA

Internacionalização Gota

--

257.770,26

FEDER

115.996,62

79%

V LASER ON - METALOMECÂNICA, S.A.

Internacionalização da V Laser ON

--

95.940,00

FEDER

43.173,00

79%

COTON COULEUR - EMPRESA TEXTIL, S.A.

Eco Dreams

--

384.718,75

FEDER

173.123,44

79%

GRANISELREAL - SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO Granisel_ Reposicionamento de Produto e Diversificação de
DE PEDRAS NATURAIS LDA
Mercados

--

499.385,00

FEDER

224.723,25

79%
79%
79%
79%

O Mercador (ME) - marca exclusiva e distintiva nos mercados
internacioanis
Dinamização e alargamento de mercados externos, através do
desenolvimento de novos produtos, criação de catálogos,
participação em feiras internacionais, criação de um site na
Internet com os novos pr
Internacionalização 2015/2017

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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pequenas e médias empresas
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PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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pequenas e médias empresas
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02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/09/20

2017/09/19

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/09/19

2017/09/18

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/03/14

2018/03/14

Portugal

2015/10/08

2018/04/13

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/03/15

2018/03/15

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/12/18

2018/12/17

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/12/01

2018/05/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2016/03/01

2018/06/01

Portugal

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2018/03/29

Portugal

2015/10/01

2018/02/28

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

2015/12/01

2018/07/31

Portugal

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/29

2018/09/28

Portugal

2015/09/21

2017/12/31

Portugal

2015/09/22

2017/09/30

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/09/25

2017/09/24

Portugal

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/09/19

2017/09/18

Portugal

2015/09/20

2017/09/19

Portugal

2015/09/19

2017/12/18

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/11/04

2017/11/03

Portugal

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

388

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-013660

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013662

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013663

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013667

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013677

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013679

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013684

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013710

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013716

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013717

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013723

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013727

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013738

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013741

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013743

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013760

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013768

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013769

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013770

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013779

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013787

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013801

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013812

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013824

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013827

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013829

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013831

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013835

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013839

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013840

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013842

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013851

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013854

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013856

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013857

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013865

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013873

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013881

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013917

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013919

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013924

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013929

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013936

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013939

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013945

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013946

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013948

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013951

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013959

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013960

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013964

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013970

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013973

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013980

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-013981

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014011

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

GORGEOUSEGMENT DESIGN DE CALÇADO E
ACESSÓRIOS UNIPESSOAL LDA

Internacionalização para 5 mercados internacionais com as suas
gamas de produtos diferenciados (calçado para um segmento de
luxo - premium)

--

335.300,00

FEDER

150.885,00

79%

A. MOREIRA & FILHOS S.A.

CARPINTARIA MOREIRA - Plano de Internacionalização

--

212.095,00

FEDER

95.442,75

79%

SKETCHPIXEL - MULTIMÉDIA E VISUAL EFFECTS LDA Internacionalização de tecnologia Holografica e de RA

--

142.607,50

FEDER

64.173,38

79%

A4-MARNORTE, LDA

Internacionalização MarNorte

--

356.310,00

FEDER

160.339,50

79%

MHII SOLUTIONS, LDA

GET WELL - Your Digital Health Advisor

--

535.200,00

FEDER

240.840,00

79%

URBAN EVENTS, UNIPESSOAL LDA

Urban Events - Estratégia de Internacionalização das Marcas da
Empresa [Turismo e Vestuário Técnico]

--

34.066,00

FEDER

15.329,70

79%

VISOUND ACÚSTICA, S.A.

VICOUSTIC WORLDWIDE 2.0

--

371.400,00

FEDER

167.130,00

79%

BARÃO DE VILAR - VINHOS S.A.

Promoção Internacional vinhos DOC

--

336.015,00

FEDER

151.206,75

SIXEXPORT, UNIPESSOAL LDA

A proposta da empresa ?Sixexport, Unipessoal Lda? passa por
efetuar um projeto de internacionalização em que a vertente
principal passa pela futura exportação de têxteis e vestuário para
mercados euro

--

366.452,50

FEDER

164.903,63

Internacionalização PTA 2020

--

247.212,50

FEDER

111.245,63

Projeto de Internacionalização Garantia das Quintas

--

91.780,73

FEDER

41.301,33

J.AND IDEAS - COMERCIAL, LDA

Internacionalização J.And Ideas

--

66.165,00

FEDER

29.774,25

PORTOCOURO - COMÉRCIO DE SAPATOS,
UNIPESSOAL LDA
INATUSCONCEPT - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
DERIVADOS DE MADEIRA, UNIPESSOAL LDA

Promoção e divulgação da nova gama de produtos no mercado
global

--

371.483,50

FEDER

167.167,58

Internacionalização da Inatus

--

456.202,50

FEDER

205.291,13

79%

RELIABLE CORK SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA

Reliable Corks - Internacionalização

--

242.422,50

FEDER

109.090,13

79%

RHR INTERNATIONAL, LDA

RHR@Globalização Inimigo

--

157.602,50

FEDER

70.921,13

79%

DRAFT-STORE, UNIPESSOAL LDA

Draft-Store Internacionalização

--

139.200,00

FEDER

62.640,00

79%

IRMÃOS M. MARQUES LDA

Internacionalizaçao Irmoes M Marques lda

--

100.900,00

FEDER

45.405,00

79%

NIBBLE - ENGENHARIA LDA

NIBBLE - Internacionalização II

--

82.925,00

FEDER

37.316,25

79%

SOFIXPRO, UNIPESSOAL LDA

Reforço do pendor internacional da empresa

--

221.968,75

FEDER

99.885,94

79%

M. CAMPOS SILVA - ESTOFOS, UNIPESSOAL LDA

Dinamização e expansão de mercados externos- através do
desenvolvimento de novos produtos, participação em feiras
internacionais, realização de catálogos e um site na internet, na
lingua dos mercados

--

468.028,13

FEDER

210.612,66

79%

AFN, LDA

AFN rumo ao mercado global

--

463.360,00

FEDER

208.512,00

Linguaemundi ? From Portugal to The World [2015-2017]

--

69.500,00

FEDER

31.275,00

INTERNACIONALIZAR PARA CRESCER

--

152.399,06

FEDER

68.579,58

79%

79%
79%
79%
79%
79%

79%
79%

PTA - AGÊNCIA PORTUGUESA TÊXTIL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
GARANTIA DAS QUINTAS, SOCIEDADE AGRÍCOLA E
COMERCIAL LDA

LINGUARAMA - SERVIÇOS LINGUÍSTICOS,
UNIPESSOAL, LDA
FAMA-SETE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
LIMITADA

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2016/01/02

2018/01/01

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/24

2017/09/30

Portugal

2015/11/30

2017/12/24

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

2015/10/07

2017/10/31

Portugal

2016/07/01

2018/07/10

Portugal

2016/02/04

2018/02/03

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/09/22

2018/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/02/11

2018/02/10

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

AQUITEX-ACABAMENTOS QUIMICOS TEXTEIS S.A.

Internacionalização da AQUITEX

--

292.119,50

FEDER

131.453,78

79%

HELPPIER, LDA

Internacionalização Helppier

--

297.610,00

FEDER

133.924,50

79%

CARPO, UNIPESSOAL LDA

211.245,00

FEDER

95.060,25

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LEEMANTRADE LDA

191.677,33

FEDER

86.254,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/31

2018/03/30

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TRIVA GROUP, LDA

985.630,50

FEDER

443.533,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/19

2017/09/18

Portugal

79%

ILMAR-FABRICA DE MAQUINAS PARA ARTIGOS DE
CIMENTO LDA

ILMAR - Internacionalização para novos mercados

--

117.295,94

FEDER

52.783,18

2018/04/15

Portugal

TÊXTEIS MASSAL LDA

TÊXTEIS MASSAL ? Plano de internacionalização 2015 / 2017.

--

118.312,75

FEDER

53.240,74

2015/09/28

2018/09/25

Portugal

79%

MANUEL DA COSTA CARVALHO LIMA & FILHOS LDA Projeto de Internacionalização da Vinhos Norte

--

224.621,00

FEDER

101.079,45

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

IRMÃOS SILVA & TEIXEIRA LDA

Internacionalização iStone

--

139.554,00

FEDER

62.799,30

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

79%

TITULENVOLVENTE, S.A.

Internacionalização em 4 mercados com calçado de luxo

--

184.195,00

FEDER

82.887,75

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

79%

DIAS RUIVO,CURTUMES E PRODUTOS INDUSTRIAIS
LDA

InterDR - Intensificação das exportações da Dias Ruivo

--

187.755,00

FEDER

84.489,75

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/16

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

Reforço da capacidade empresarial para a internacionalização e
aumento da qualificação específica dos ativos em domínios
JOAQUIM AUGUSTO COSTA PEREIRA & FILHOS, S.A.
relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e
modernização.

--

698.992,18

FEDER

314.546,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2017/12/31

Portugal

79%

FAVORITARGET - UNIPESSOAL LDA

Internacionalizaçao da empresa

--

355.294,00

FEDER

159.882,30

2018/01/31

Portugal

RISCOS D'MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização de Riscos D Mobiliário

--

162.400,00

FEDER

73.080,00

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

79%

DEXTER TECHNOLOGIES, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Reforço, promoção e consolidação internacional da Dexter
Technologies, através da capacitação empresarial e qualificação.

--

431.879,38

FEDER

194.345,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

SATCAB - SATÉLITE E CABO TV, S.A.

SatInternational

--

188.977,28

FEDER

85.039,78

2018/09/30

Portugal

ROTEIRO PLATINA - UNIPESSOAL LDA

Nova empresa exportadora, promove os seus produtos em feiras
Internacionais, investe em tecnologias TIC's.

--

205.535,00

FEDER

92.490,75

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

FRANCLIM CARDOSO & COSTA, LDA

Internacionalização FCC

--

330.412,50

FEDER

148.685,63

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

SACRED HEART, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Marca Walls of Benin

--

270.338,07

FEDER

121.652,13

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

79%

FEEDPATH LDA

Internacionalização da FEEDPATH

--

455.570,00

FEDER

205.006,50

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

79%

A.J.P.MOTOS S.A.

AJP Internacionalização

--

392.577,12

FEDER

176.659,70

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

79%

CORKLINK - COMÉRCIO E CORTIÇA, LDA

LOVE IN CORK nos mercados internacionais

--

238.757,50

FEDER

107.440,88

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

79%

NYMPHSRETURN UNIPESSOAL LDA

Internacionalização e capacitação da NYMPHSRETURN

--

674.090,00

FEDER

303.340,50

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

FESTA FRANCA CONSULTORIA E FORMAÇÃO
UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da TREMA

--

113.567,50

FEDER

51.105,38

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

79%

ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DE LIMA CRL

ACPL WORLDWIDE

--

142.463,02

FEDER

64.108,36

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

ISLANDCOSMOS - UNIPESSOAL LDA

A empresa Islandcosmos pretende alargar a sua área de atuação a
mercados internacionais, introduzindo novos métodos
-organizacionais, mas privilegiando as mesmas bases: satisfação
final do cliente.

389.120,00

FEDER

175.104,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

SUPREMA ALTITUDE, LDA

FPTY - From Portugal to you

--

337.232,25

FEDER

151.754,51

2018/01/31

Portugal

TEXMOORE, LDA

TEXMOORE - De Portugal para o Mundo

--

121.899,13

FEDER

54.854,61

2015/09/30

2017/09/29

Portugal

79%

FERRAZ & FERREIRA, LIMITADA

Plano de Internacionalização nos Mercados Brasil, Reino Unido e
França

--

220.868,55

FEDER

99.390,85

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

IRMÃOS PEIXOTO S.A.

Projecto de Internacionalização da Irmãos Peixoto, S.A.

--

121.637,11

FEDER

54.736,69

2015/12/15

2017/12/14

Portugal

79%

CHURCHILL GRAHAM LDA

Promoção e Divulgação Vinho CHURCHILLS

--

160.878,00

FEDER

72.395,10

2015/09/30

2016/12/31

Portugal

79%

LUCEMPLAST, LDA

LUCEMPLAST - INOVPLASTIC

--

483.660,00

FEDER

217.647,00

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/12/31

2017/12/30

Portugal

79%

CAMPOS & ROCHA - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
LDA

Internacionalização- Dinamização e Consolidação de Mercados
Internacionais, Estudos de mercado, Design e Desenvolvimento de
-novas linhas de mobiliário.Também investimentos num novo site e
contratação

241.610,00

FEDER

108.724,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

FUTURDATA, INFORMÁTICA LDA

Projeto de Internacionalização Futurdata

66.860,16

FEDER

30.087,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/08

2018/01/29

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014014

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-014024

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

CARPO - Internacionalização e capacitação para o mercado
-internacional
Reforço da Internacionalização da empresa, procurando promover
o aumento das exportações, através da participação em novas
-feiras de referência para o setor a nível mundial e da aposta em
marketing di
Programa Compete 2020 - Programa Operacional de
Competitividade e Internacionalizção - Eixo 2 - Aviso 19/SI/2015, -de 31/07/2015

--

389

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-014034

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014037

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014051

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014064

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014066

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014073

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014077

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014083

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014085

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014103

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014104

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014106

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014113

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014115

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-014116

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-018108

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-018154

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019147

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019300

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019313

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019333

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019335

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019707

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019715

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019716

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019727

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019745

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019753

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019756

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019779

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019797

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019804

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019809

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019824

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019835

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019847

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019850

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019858

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019865

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019866

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019888

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019903

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019913

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019915

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019916

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019919

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019920

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019921

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019940

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019942

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019949

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019959

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019961

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-019962

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

79%
79%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

LUXURY DRINKS PORTUGAL - COMERCIALIZAÇÃO DE
Luxury - Projeto de Internacionalização
BEBIDAS ALCOÓLICAS, LDA
Ach Brito - Reposicionamento da marca e Diversificação de
ACH BRITO & CA, S.A.
mercados

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

--

120.061,25

FEDER

54.027,57

--

1.255.384,50

FEDER

500.000,00

79%

ESTILO EM EVIDÊNCIA - INSTITUTOS DE BELEZA, LDA A internacinalização no franchising do bem-estar

--

126.951,25

FEDER

57.128,06

79%

NIPOCAR - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LDA

Processo de expansão acessórios auto

--

133.248,75

FEDER

59.961,94

79%

RIC.BEL - FÁBRICA DE CALÇADO, LDA

RicBel - Internacionalização

--

67.900,00

FEDER

30.555,00

79%

BEYOND EMOTIONS LDA

Beyond Emotions 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização,
Crescimento e Internacionalização

--

325.470,00

FEDER

146.461,50

79%

LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DRª
ISABEL MACEDO PINTO LDA

Internacionalização do Laboratório

--

189.365,00

FEDER

85.214,25

79%

WSK - TRAVELLING PORTUGAL - DMC, LDA

Projecto de criação de empresa de Destination Management
Consulting vocacionada para a promoção internacional do turismo
-nacional via o desenvolvimento e pacotes turísticos exclusivos
vocacionados par

534.216,40

FEDER

240.397,38

79%

IVV AUTOMAÇÃO LDA

Internacionalização do MORDOMUS

--

218.295,00

FEDER

98.232,75

79%

RILUC, LDA

Riluc International

--

385.585,00

FEDER

173.513,25

79%

XPERIMENTAL BRAND, LDA

Xperimental 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização,
Crescimento e Internacionalização

--

256.018,76

FEDER

115.208,44

79%

I LOVE TEXTILE ONLINE BOUTIQUE SHOP, LDA.

I Love Textile

--

634.437,50

FEDER

285.496,88

79%

DRAGON THUNDER - UNIPESSOAL LDA

Chilli Beans Espanha e online

--

476.903,76

FEDER

214.606,69

79%

Privado

Internacionalização Serralharia Rodrigues

--

221.180,62

FEDER

99.531,28

79%

ADA - ATELIER DE ARQUITECTURA LDA

Arquiteturar a Internacionalização

--

757.608,25

FEDER

340.923,71

79%

TIAJO - COMÉRCIO DE TÊXTEIS LDA

Internacionalização da Tiajo

--

420.347,41

FEDER

189.156,33

79%

P&R - PINTO & RAPOSO - SOCIEDADE PRODUTORA
DE VINHOS, LDA

Internacionalizaçao da Pinto & Raposo - Papo Seco

--

194.008,00

FEDER

87.303,60

79%

POSITIVEBLUE - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA

Aposta na Internacionalização da empresa, na Inovação de
Marketing e Inovação Organizacional

--

163.462,50

FEDER

73.558,13

79%

SATINSKIN TÊXTEIS S.A.

SatinSkin Internacionalização

--

231.400,00

FEDER

104.130,00

79%

CAFÉS 5 QUINAS, S.A.

Cafés 5 Quinas ? Um despertar internacional

--

370.670,43

FEDER

166.801,69

79%

ANYBRAIN, S.A.

Projeto de Internacionalização da Performetric

--

410.305,00

FEDER

184.637,25

79%

MARCAGE DISTRIBUTION, LDA

Entrada e consolidação do posicionamento da MARCAGE
DISTRIBUTION em mercados internacionais

--

213.000,00

FEDER

95.850,00

79%

SHIFTFORWARD, S.A.

SHIFTFORWARD WOLRDWIDE

--

186.948,75

FEDER

84.126,94

79%

ABEL MOREIRA DA SILVA LDA

Desenvolvimento do Mercado Externo

--

113.933,00

FEDER

51.269,85

--

806.489,46

FEDER

362.920,26

--

144.748,25

FEDER

65.136,71

79%
79%

MARIA OLIVEIRA FREITAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL
Projeto de Internacionalização - MOF
LIMITADA
EXPORTAR PARA CRESCER E ATINGIR O EQUILIBRIO DE
QDM - VINHOS, LIMITADA
EXPLORAÇÃO

79%

JACTIGAS - COMÉRCIO DE TEXTEIS, UNIPESSOAL LDA Internacionalização Jactigas

--

430.250,00

FEDER

193.612,50

79%

DALMÁTICA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO,
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Dalmática

--

135.306,25

FEDER

60.887,81

79%

BULHOSAS (IRMÃOS) S.A.

DESENVOLVER OS NEGÓCIOS PELAS EXPORTAÇÕES E COM
INOVAÇÕES

--

199.790,00

FEDER

89.905,50

79%

R & L. ANTUNES LDA

Eleutério: a arte da filigrana na rota da internacionalização

--

1.212.167,59

FEDER

497.466,02

79%

AKABA MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL LDA

Projecto de aumento da capacidade instalada para a criação de
sistemas decorativos de 'cozinhas integradas na sala-de-estar' para
-penetração e consolidação no mercado internacional de acordo
com as ac

345.370,00

FEDER

155.416,50

79%

HCB CONTRACT, LDA

Internacionalização

--

186.007,00

FEDER

83.703,15

79%

MULTILABEL, LDA

MULTILABEL Internacional

--

40.200,00

FEDER

18.090,00

79%

COPIVARELA II - INTERNACIONAL, LDA

Projecto de Internacionalização da Copivarela Internacional

--

536.305,00

FEDER

241.337,25

79%

SNOWBERRY - COMUNICATION, LDA

Sell Portugal in a different way - Snowberry

--

247.807,50

FEDER

111.513,38

79%

SHAR, S.A.

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO SHAR 2016/2018

--

306.495,00

FEDER

137.922,75

79%

FALL SAFE ON LINE - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
PROTECÇÃO PESSOAL LDA

--

255.174,50

FEDER

114.828,52

79%

LONGQI EUROPE, LDA

Reforço da estratégia de internacionalização via novos produtos e
novos mercados
LONGQI - INTERNACIONALIZAÇÃO EM SEGMENTOS DE VALOR
ACRESCENTADO ASSENTE NA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.

--

349.852,50

FEDER

157.433,63

79%

MECPREC, UNIPESSOAL LDA

PROJETO INTERNACIONALIZAÇÃO MECPREC 2016/2018

--

148.876,88

FEDER

66.994,60

79%

PTCPORT - PLASTIC & TOOLING CONCEPT ,
UNIPESSOAL LDA

AUTO-EXPORT: Exploração de novos mercados internacionais
(Alemanha, Reino Unido e México), suportados numa cadeia de
valor integrada, nova estratégia de marketing internacional e
desenvolvimento organ

--

223.239,00

FEDER

100.457,55

79%

EUROFUTTON, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ORTOPÉDICOS LDA

Internacionalização Eurofutton

--

499.505,00

FEDER

224.777,25

79%

MARITA SETAS, UNIPESSOAL LDA

MARITA MORENO - Plano de internacionalização 2016 / 2018

--

205.961,26

FEDER

92.682,57

--

240.431,25

FEDER

108.194,06

--

444.315,00

FEDER

199.941,75

79%
79%

MOLLITIA - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
INTERNACIONALIZAÇÃO MOLLITIA 2016-2018
FARMACÊUTICOS E SERVIÇOS LDA
LIQUID STATE OF THE ART - COMÉRCIO DE CERVEJA
INTERNACIONALIZAÇÃO LIQUID STATE F THE ART 2016-2018
ARTESANAL, LDA

79%

GUYMARA - PRECISION TOOLS, LDA

GUYMARA Consolidar crescimento externo

--

157.350,00

FEDER

70.807,50

79%

PINHO & BASTOS LDA

PROJETO INTERNACIONALIZAÇÃO PINHO & BASTOS

--

264.700,00

FEDER

119.115,00

79%

MOVVO, S.A.

MOVVO - Estratégia de entrada nos mercados externos

--

1.084.858,87

FEDER

488.186,49

79%

FERREIRA & SOUSA, LDA

Projecto de criação de um novo estabelecimento industrial e
desenvolvimento de áreas de negócio de maior valor acrescentado -e transaccionáveis no mercado europeu

98.706,25

FEDER

44.417,81

79%

ECOVEST, SOCIEDADE TEXTIL, LDA

Ecovest a new ecologic brand

320.160,00

FEDER

144.072,00

79%

CUBO COMPUTADORES, UNIPESSOAL, LDA

116.522,50

FEDER

52.435,13

353.605,00

FEDER

159.122,25

79%

--

Internacionalização do Negócio e Empresa e inovação
-organizacional e de marketing
MOLDFACT - MOLDES PARA INJEÇÃO DE PLÁSTICO, Criação de nova empresa, tecnológicamente evoluida no sector dos
-UNIPESSOAL LDA
moldes vocacionada para mercados externos

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/09/18

2017/09/17

Portugal

2015/09/19

2018/03/18

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/01/15

2018/01/14

Portugal

2015/10/01

2017/10/30

Portugal

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2016/01/29

2018/01/28

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/01/01

2017/06/30

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/02/01

2018/01/30

Portugal

2015/10/01

2018/06/30

Portugal

2016/03/22

2018/03/21

Portugal

2017/03/30

2019/03/28

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/11/16

2018/11/15

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2016/06/15

2018/06/14

Portugal

2016/04/15

2018/03/31

Portugal

2017/03/15

2019/03/14

Portugal

2016/04/13

2018/04/12

Portugal

2016/04/14

2018/03/31

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/04/21

2018/04/20

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2016/04/27

2018/04/26

Portugal

2017/05/19

2019/05/18

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/04/28

2018/04/27

Portugal

2016/05/19

2018/05/18

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/05/19

2018/05/18

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/07/01

2018/06/01

Portugal

2016/10/15

2018/10/14

Portugal

2016/05/05

2018/04/30

Portugal

2016/06/01

2018/05/30

Portugal

2016/05/04

2018/05/03

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/12/20

2018/12/19

Portugal

2016/05/04

2018/05/03

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/05/06

2018/05/05

Portugal

79%

TUCHA-MALHAS E CONFECÇÕES LDA

TUCHA ? a próxima marca de referência na moda infantil

--

80.038,10

FEDER

36.017,15

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ACR EUROPA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO INDUSTRIAL E
DOMÉSTICO, LDA

Internacionalização da ACR através de ações de prospeção e
presença em mercados internacionais, conhecimento de mercados -externos, o marketing internacional e a presença na Web.

966.547,10

FEDER

434.946,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/14

2019/01/13

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ALFREDO DA SILVA BARBOSA LDA

Extensão de mercados externos

--

222.295,00

FEDER

100.032,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-019967

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FAVORITE BRAIN LDA

Reforço da capacitação empresarial para a internacionalização
através da aposta em fatores imateriais da competitividade, com
-vista a potenciar a sua base e capacidade exportadora que viabilize
a pros

424.228,76

FEDER

190.902,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/08

2019/02/07

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-019975

Programa Operacional Regional do Norte

79%

SERNIS-FORMAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
LDA

Objectivo 2020: 2,2 milhões

--

338.666,25

FEDER

152.399,81

2018/04/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

79%

SEASON TEMPTATION, LDA

Internacionalização da empresa Season Temptation, Lda.

--

1.019.680,88

FEDER

458.856,39

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-019986

Programa Operacional Regional do Norte

79%

BLINK-IT SOLUTIONS UNIPESSOAL LDA

BLINK iT - Internacionalização da Experiência Nacional

--

157.660,63

FEDER

70.947,28

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/20

NORTE-02-0752-FEDER-019978

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020001

Programa Operacional Regional do Norte

79%

STEELGALVA CONSTRUCTION, LDA

Aposta na prospeção e promoção internacional bem como na
qualificação como alavanca para o desenvolvimento e crescimento -da empresa

363.588,04

FEDER

163.614,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/15

2019/01/14

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-020003

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020017

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020021

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020022

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020027

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020029

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020042

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020046

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020052

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020053

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020056

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020057

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020060

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020062

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020065

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020067

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020069

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020074

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020079

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020085

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020086

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020087

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020088

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020091

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020098

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020105

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020113

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020124

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020128

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020130

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020132

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020135

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020139

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020143

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020147

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020149

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020152

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020155

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020163

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020166

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020169

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020170

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020172

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020175

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020177

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020178

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020179

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020181

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020183

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020185

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020186

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020189

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020191

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020192

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020195

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

ANTT - INDUSTRIAS TÊXTEIS, S.A.

Promoção das exportações diretas da empresa.

--

138.836,25

FEDER

62.476,31

79%

STYLE CONCEPT - TÊXTEIS, LDA

Global StyleConcept

--

143.953,50

FEDER

64.779,08

79%

CABM - CARTÕES & SOLUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Projeto de internacionalização da Cartões e Soluções

--

90.136,11

FEDER

40.561,24

79%

SPRING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDA

Global Spring

--

197.287,50

FEDER

88.779,38

79%

SANTOS & PODENCE, LDA

Internacionalização do Fumeiro de Montesinho

--

176.308,17

FEDER

79.338,68

79%

DONS MILENARES - UNIPESSOAL LDA

DONS MILLENARES INTERNACIONALIZAÇÃO 2016-2018

--

115.865,63

FEDER

52.139,53

79%

SOBREDOS - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE VINHOS
LDA

ANETO - By Portugal to Europe

--

160.131,25

FEDER

72.059,06

79%

SELF, UNIPESSOAL LDA

Crescimento Sustentado em Inovadoras Ferramentas de Prospeção
-e Marketing e na Eficiência Gestionária

288.252,20

FEDER

129.713,49

79%

LIMIFIELD, S.A.

Internacionalização Limifield

--

350.475,00

FEDER

157.713,75

79%

DISNORPET - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, LDA

Internacionalização Disnorpet

--

406.401,80

FEDER

182.880,81

79%

PT REFURB, UNIPESSOAL LDA

PT Refurb de Portugal para o Mundo

--

346.305,00

FEDER

155.837,25

79%

QUALIENO - CONSULTADORIA E COMERCIALIZAÇÃO,
Qualieno - Apoio à Internacionalização
UNIPESSOAL LDA

--

168.100,00

FEDER

75.645,00

79%

FOZ GOURMET, UNIPESSOAL LDA

Afirmação internacional com reforço na cadeia de valor

--

208.803,66

FEDER

93.961,65

79%

FILGOLD - COMÉRCIO DE OURIVESARIA,
UNIPESSOAL LDA

--

232.172,50

FEDER

104.477,63

79%

STONE DARK, LDA

FILGOLD - Afirmação da Joalharia portuguesa nos Mercados
Externos
Expansão da atividade, participação em feira internacional e
conquista de novos mercados externos, economia digital,
marketing internacional, certificação e novos métodos
organizacionais

--

432.580,00

FEDER

194.661,00

79%

ROLAS - SOCIEDADE DE CALÇADO. LDA

ROLAS INTERNACIONAL 2016-2018

--

219.387,50

FEDER

98.724,38

79%

ELECTROCIG - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA

Electrosig Global

--

477.400,00

FEDER

214.830,00

79%

STYLELAB - SERVIÇOS, LDA

STYLELAB/ObjectsLab v2.1

--

460.240,00

FEDER

207.108,00

79%

SAMIDEL-CONFECÇÕES LDA

IberLynce Jeans - a new international Brand

--

145.250,00

FEDER

65.362,50

79%

ARTUR DA COSTA & REIGOTO LDA

EXPORTAR+

--

836.634,99

FEDER

376.485,75

79%

GREEN FEVER, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Greenfever

--

337.699,38

FEDER

151.964,72

79%

SUUSH STUDIO - DESIGN E DESENVOLVIMENTO,
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização SUUSH

--

312.585,00

FEDER

140.663,25

79%

POSSIBLE ANSWER , S.A.

PW INTERNATIONAL [2016 - 2018]

--

95.250,00

FEDER

42.862,50

79%

PROR - SERVIÇOS MÉDICOS, LDA

The Insight Precision Carpal Tunnel Release Kit

--

362.709,14

FEDER

163.219,11

79%

OHM-E-GABINETE DE ENGENHARIA
ELECTROTECNICA LDA

Plano de Internacionalização OHME-E

--

148.300,00

FEDER

66.735,00

79%

WS - WOOD AND STEEL , LDA

GWAS - Global Wood and Steel

--

291.450,00

FEDER

131.152,50

79%

EUGENIO & GONÇALO, LIMITADA

Estratégia de internacionalização da Eugénio & Gonçalo, Lda

--

292.722,80

FEDER

131.725,26

--

127.300,00

FEDER

57.285,00

--

262.990,00

FEDER

118.345,50

--

200.691,10

FEDER

90.311,00

--

251.817,50

FEDER

113.317,87

79%
79%
79%

SERMAFE - MADEIRAS DO ALTO MINHO, SOCIEDADE
Reforço da capacitação da empresa para a internacionalização
UNIPESSOAL LDA
Investimentos na Internacionalização da empresa,
JOSÉ DURÃES - MÓVEIS E DECORAÇÕES,
Desenvolvimento de novos produtos, Criação de Marca
UNIPESSOAL LDA
Internacional-JD Classic Furniture.
THE PORTUGUESE WINERY, TPWE-EXPORTAÇÃO DE Abordagem da empresa aos mercados externos com vista à
VINHOS, LDA
promoção e exportação de vinhos portugueses

79%

SOPSA ECO INNOVATION, S.A.

79%

BOASSOCIADOS - PROJECTOS DE ENGENHARIA LDA BOassociados - Conquista de novos mercados

--

150.786,26

FEDER

67.853,82

79%

TECHWELF, LDA

Internacionalização de tecnologia WELFY

--

276.650,00

FEDER

124.492,50

79%

ELMATE-MALHAS E CONFECÇÕES LDA

Objectivo: Volume de Negócios de 2,25 milhões euros

--

202.214,80

FEDER

90.996,66

79%

OHM - LIGTH WITH IDENTITY, UNIPESSOAL LDA

OHM - International Light

--

152.940,00

FEDER

68.823,00

79%

SABORES DAS QUINAS - COMÉRCIO ALIMENTAR LDA Meta de volume de negócios de 13 milhões euros em 2019

--

470.298,44

FEDER

211.634,30

79%

PLENO AMBIENTE, S.A.

--

215.138,13

FEDER

96.812,16

79%

CENTERPIECES, UNIPESSOAL LDA

--

308.393,60

FEDER

138.777,12

79%

ÁGILPASSEAR LDA

--

947.440,00

FEDER

426.348,00

79%

URENTEL-INDUSTRIAS TEXTEIS LDA

--

144.319,50

FEDER

64.943,78

79%

PAU MARFIM - CARPINTARIA, LDA

--

324.462,50

FEDER

146.008,12

79%

SERGITO - CONFECÇÕES E BORDADOS LDA

--

123.766,28

FEDER

55.694,83

79%

UBIQUITY TECHNOLOGY, LDA

--

601.000,00

FEDER

270.450,00

--

629.415,63

FEDER

283.237,03

--

369.234,92

FEDER

166.155,71

--

328.860,31

FEDER

147.987,13

--

160.575,00

FEDER

72.258,75

--

308.025,16

FEDER

138.611,32

--

519.150,00

FEDER

233.617,50

--

180.100,00

FEDER

81.045,00

79%
79%
79%
79%
79%
79%

Projeto Internacionalização SOPSA

Inovar para conquistar e exportar
VentureOak: Processo de expansão e internacionalização [20162018]
Internacionalização dos Roteiros Culturais e Religiosos do Porto e
Norte de Portugal
Projeto de Internacionalização da Urentel
EXPORTAÇÃO da capacidade criativa especializada de DESIGN da
PAU MARFIM com lançamento de produto patenteado:
BUNGALOW de Luxo
Atividades de promoção e prospeção preponderantes para a
internacionalização da Criações Sergito
Ubiquity Global

SODISHOES - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CALÇADO
Plano de Internacionalização da Sodishoes
S.A.
QUINTA VALLE DE PASSOS - QVP, SOCIEDADE
DOC de Trás os Montes
AGRÍCOLA, LDA
ANTÓNIO PEREIRA - FÁBRICA DE TECIDOS DE SEDA E
Exportar para crescer
ALGODÃO, UNIPESSOAL LDA
Neoneris - Processo de internacionalização sustentada e
NEONERIS - GESTÃO DE NEGÓCIOS, LDA
qualificada
CORTICEIRA VIKING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, Reforço intensivo do posicionamento da Viking à escala global
LDA
promovendo o seu crescimento sustentado
Internacionalização de produto português inovador: GO-NAV o ERP
NAVIGATE TECHNOLOGIES, LDA
para a área dos transportes

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
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03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/05/06

2018/04/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2017/01/29

2019/01/27

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2017/01/24

2019/01/23

Portugal

2016/05/20

2018/01/31

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2017/01/18

2019/01/17

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/05/31

2018/04/30

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/05/10

2019/04/30

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/05/10

2018/05/09

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/05/10

2018/05/09

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/05/10

2018/05/09

Portugal

2017/01/24

2019/01/23

Portugal

2017/07/13

2019/07/12

Portugal

2017/03/01

2018/10/18

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/06/28

2018/06/27

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/12/15

2018/11/30

Portugal

2017/02/07

2019/02/06

Portugal

2017/01/31

2019/01/31

Portugal

2016/05/12

2018/05/11

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/09/18

2018/09/17

Portugal

2017/02/09

2019/02/07

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/10/15

2018/10/14

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

TIMBRAROUND UNIPESSOAL LDA

79%

METALOCAIMA-METALURGICA DO VALE DO CAIMA,
Metalocaima' internacionaliza 2016-2018
S.A.

--

250.015,00

FEDER

112.506,75

79%

MORGADODACOSTA - ARTIGOS DE PESCA, LDA

--

175.750,00

FEDER

79.087,50

79%

MARQUES & MARQUES, LDA

--

122.650,00

FEDER

55.192,50

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AC, LDA

--

1.360.850,00

FEDER

487.468,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/15

2018/04/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CLEVERFIL, LDA

--

144.125,38

FEDER

64.856,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/20

2019/01/19

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020198

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JOSÉ HENRIQUES DOS SANTOS, LIMITADA

--

584.262,50

FEDER

262.918,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/15

2018/05/13

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020206

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LOVELY TENDERNESS LDA

--

827.537,50

FEDER

372.391,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020210

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

HMD INTERIORS - EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE
MOBILIÁRIO, LDA

216.042,18

FEDER

97.218,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/04/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020231

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

APARATTUS DESIGN, LDA

494.335,00

FEDER

222.450,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020237

Programa Operacional Regional do Norte

79%

LIFE IN A BOX, UNIPESSOAL LDA

Life in a box

--

1.032.255,00

FEDER

464.514,75

2019/02/28

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

79%

FABRICA DE CALÇADO ANJONEL, LDA

Aposta na internacionalização da marca própria VOLCA, com
calçado Urban Chique desportivo Sneakers

--

240.608,26

FEDER

108.273,72

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

NORTE-02-0752-FEDER-020243

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

PROJETO SI INTERNACIONALIZAÇÃO TIMBRAROUND 2016/2018

Objetivo Temático | Thematic
Objective

MC GLOBAL
Reforço da competitividade da empresa nos mercados
internacionais
Exportação de soluções de acessibilidade e segurança
desenvolvidas e fabricadas em Portugal, patenteadas e sob marca
própria
Aposta na capacitação para a internacionalização de fios sintéticos
com elevado cariz diferenciador
EXPORTAÇÃO de capacidade industrial portuguesa de serralharia
pela oferta e venda de uma carteira de produtos inovadora com
forte componente de DESIGN
Calçado VEGAN Vendido sob a Marca Própria FIRSTLOVE®
totalmente Concebidos, Desenvolvidos e Fabricados em Portugal

Intensificação e consolidação do processo de internacionalização
-da HMD Interiors
Dinamização e Expansão de mercados externos, através do design
e desenvolvimento de produtos especificos para esses mercados,
-realização de catálogos, participação em Feiras internacionais,
visitas d

391

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

NORTE-02-0752-FEDER-020244

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Exyos

EXYOS - Internacionalização 2016-2018

--

557.902,73

FEDER

251.056,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/17

2018/11/16

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020245

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SFI BRAND - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, LDA

Internacionalização da marca STANDFOR, baseada numa
-abordagem digital e omni-canal de distribuição ao consumidor final

741.620,32

FEDER

333.729,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020246

Programa Operacional Regional do Norte

79%

INFINITEFLOATING UNIPESSOAL LDA

Infinite Floating - A Solução que nos acompanha

--

606.870,00

FEDER

273.091,50

2019/02/09

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

79%

NEW TEXTILES LDA

--

49.400,00

FEDER

22.230,00

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/10

NORTE-02-0752-FEDER-020247

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/05/13

2018/05/12

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020249

Programa Operacional Regional do Norte

79%

PORTGAIA - PRODUTOS DE SEGURANÇA,
UNIPESSOAL LDA

--

477.350,00

FEDER

214.807,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020253

Programa Operacional Regional do Norte

79%

SPIRIT VARIANT, UNIPESSOAL LDA

SPIRIT VARIANT INTERNACIONALIZAÇÃO 2016-2018

--

111.900,41

FEDER

50.355,18

2018/07/14

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

79%

THINK LIGHT - UNIPESSOAL LDA

Soluções energéticas

--

32.589,00

FEDER

14.665,05

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020259

Programa Operacional Regional do Norte

79%

FABRICA CALÇADO SHOE-ME, LDA

Novos Mercados

--

295.008,33

FEDER

132.753,75

2017/02/10

2019/02/09

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020262

Programa Operacional Regional do Norte

79%

JFCLIMA - CLIMATIZAÇÃO, S.A.

Reforço da capacidade exportadora da JFCLIMA

--

85.701,00

FEDER

38.565,45

2017/06/12

2019/06/11

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020264

Programa Operacional Regional do Norte

79%

PRIMEMOLD - MOLDES TÉCNICOS, LDA

Consolidação de uma estratégia de crescimento rumo a 2019

--

232.349,00

FEDER

104.557,05

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020267

Programa Operacional Regional do Norte

79%

AMBIDATA - DIGITAL INNOVATION SOLUTIONS &
CONSULTING, LDA

Internacionalização - Redifinição do posicionamento estratégico

--

413.556,50

FEDER

186.100,43

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020273

Programa Operacional Regional do Norte

79%

LUMBER, UNIPESSOAL LDA

Lumberexport: Crescimento no mercados externos!

--

102.450,00

FEDER

46.102,50

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020275

Programa Operacional Regional do Norte

SuptoHVAC system int

--

296.529,60

FEDER

133.438,32

2017/08/17

2019/08/16

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020278

Programa Operacional Regional do Norte

Aumento das exportações e internacionalização através do
investimento em factores imateriais de competitividade

--

120.800,00

FEDER

54.360,00

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020280

Programa Operacional Regional do Norte

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020282

Programa Operacional Regional do Norte

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020284

Programa Operacional Regional do Norte

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/15

NORTE-02-0752-FEDER-020255

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2017/02/17

2019/02/16

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/12

2018/05/11

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/13

2018/05/12

Portugal

2016/05/12

2018/05/11

Portugal

2016/08/01

2018/02/06

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/09

2018/11/08

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/05/25

2018/05/24

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/08/30

2018/08/29

Portugal

2016/10/21

2018/10/20

Portugal

2017/03/14

2019/03/13

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

2017/06/04

2019/06/03

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/27

2018/06/26

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/03/21

2019/03/20

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/02/14

2019/02/13

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/02/10

2019/02/09

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2017/02/10

2019/02/09

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/04/08

2019/04/07

Portugal

2017/06/12

2019/06/11

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/08/16

2019/08/15

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-020286

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020293

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020320

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020322

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020323

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020332

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020334

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020342

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020350

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020379

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020382

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020403

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020409

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020420

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020428

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020431

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020441

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020448

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020459

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020460

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020479

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020481

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020483

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020486

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020487

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020489

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020497

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020501

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020502

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020510

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020511

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020527

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020528

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020536

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020542

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020545

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020546

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020547

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020553

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020554

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020559

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020566

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020570

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020572

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
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79%
79%

NORTUFLEX - FABRICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE
TUBOS FLEXIVEIS UNIPESSOAL, LDA
ADIASDVINHO - PROMOÇÃO, CONSULTORIA E
COMERCIO DE VINHOS, LDA

Têxteis Técnicos e Funcionais: Inovação e Valor Acrescentado de
Portugal para o Exterior
Reforçar a capacitação empresarial das PME através dos seus
processos de qualificação para a internacionalização, valorizando
fatores imateriais de competitividade, permitindo potenciar o
aumento da s

79%

ISSHO TECHNOLOGY, LDA

Internacionalização ISSHO

--

258.461,25

FEDER

116.307,56

79%

LONGJUMP, UNIPESSOAL LDA

Longjump ? a um salto da internacionalização

--

345.473,60

FEDER

155.463,12

79%

REVELAGORA - LDA

Projeto de Reforço da Internacionalização da Revelagora

--

187.970,00

FEDER

84.586,50

--

309.866,88

FEDER

139.440,10

--

228.626,94

FEDER

102.882,12

Investimentos na Internacionalização da empresa, através do
Desenvolvimento de novos produtos, realização de catálogos,
participações em feiras internacionais e visitas de prospeção de
mercado.
Reforçar da presença, da marca e da competitividade da AZCOA
nos mercados internacionais.

79%

ESTEMPERA, S.A.

79%

AZCOA - AZEITES DO CÔA LDA

79%

CLOUDINFO, LDA

Projeto de Internacionalização da Cloudinfo

--

100.300,00

FEDER

45.135,00

79%

ARTEMIS PORTUGAL - INDÚSTRIA DE ARTIGOS EM
MADEIRA, S.A.

Internacionalização da Artemis Portugal

--

178.250,00

FEDER

80.212,50

79%

PRECIOUS POTENTIAL LDA

Blend.pt

--

217.300,00

FEDER

97.785,00

79%

SUIDENETO, LDA

Reforço da capacidade produtiva, inovadora e exportadora da
SUIDENETO

--

153.034,25

FEDER

68.865,41

79%

APPGENERATION, SOFTWARE TECHNOLOGIES, LDA

Intensificação da atividade internacional e presença nos mercados
-externos da AppGeneration com oferta de Apps próprias B2C

773.800,00

FEDER

348.210,00

79%

MR. SILVEIRA HOTELS & SPA, LDA

Short City Breaks

--

315.300,34

FEDER

141.885,15

79%

BRIDGEBYBRIDGE - MEIOS TÉCNICOS DE ACESSO A
PONTES E VIADUTOS, S.A.

ByBridge 2020 - Reforço da capacidade empresarial da empresa
pela via da internacionalização

--

174.505,29

FEDER

78.527,38

79%

F. PARODI LDA

Internacionalização da marca F. Parodi

--

67.620,00

FEDER

30.429,00

79%

MWTECHNOLOGIES, LDA

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de
Marketing e Organizacional

--

82.150,00

FEDER

36.967,50

79%

VICENTE FARIA - VINHOS, LDA

Projeto de Internacionalização VLF Wines

--

208.551,65

FEDER

93.848,24

79%

BARBAL-PESAGEM ELECTRONICA LDA

--

216.761,66

FEDER

97.542,75

79%

MESCLARGUMENTO - S.A.

--

189.750,00

FEDER

85.387,50

79%

RÚBRICA PROMISSORA, UNIPESSOAL LDA.

Internacionalização de empresa de engenharia

--

940.175,00

FEDER

423.078,75

79%

Privado

Internacionalização do SOLAR DE SANTA MARIA

--

193.917,50

FEDER

87.262,88

79%

MADICOR - CONFECÇÕES S.A.

PURETE DU BEBE...AQUI...ICI...HERE...HIER...ON THE WORLD!!!

--

349.851,26

FEDER

157.433,06

79%

LIDERPARTNER, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

LIDERPARTNER - PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

--

318.121,96

FEDER

143.154,88

79%

AUTO-PEÇAS ESPOGAMA LDA

Internacionalização ESPOGAMA

--

223.326,57

FEDER

100.496,96

79%

ENGENHOTEC - ENGENHARIA DE PRODUTO E
PROTOTIPAGEM, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Product Engineering and prototyping - simplifying with technology --

144.765,94

FEDER

65.144,68

79%

M.T.BRANDÃO LDA

Reforço das capacidades de marketing e de gestão competitiva e
estratégia de inovação e de desenvolvimento de processo de
internacionalização

--

193.566,63

FEDER

87.104,98

79%

LACTILOURO, LDA

Lactilouro - Rumo ao mercado europeu

--

254.704,75

FEDER

114.617,14

79%

BENNIE, LDA

BSCWI ? BE SMART CHILDREN WEAR INTERNACIONAL

--

233.000,00

FEDER

104.850,00

79%

BEST MODELS, S.A.

Global Market for Real People

--

214.000,00

FEDER

96.300,00

79%

PUBLISTAFF - COMUNICAÇÃO E MARKETING LDA

BLISS - Food & Leisure

--

506.015,00

FEDER

227.706,75

79%

LINHAS & REMATES - CONFECÇÃO, UNIPESSOAL LDA Estratégia de Internacionalização da empresa Linhas e Remates

--

32.360,00

FEDER

14.562,00

79%

SOCIEDADE AGRICOLA DA QUINTA DA DEVESA LDA Prospeção e internacionalização para captação novos mercados

--

92.183,04

FEDER

41.482,37

79%

MOREDATA - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA

Intensificação da Internacionalização da MOREDATA com
diversificação de mercados e soluções

--

142.589,19

FEDER

64.165,14

79%

AD STYLE, LDA

Projeto de Internacionalização da AD STYLE

--

261.949,13

FEDER

117.877,11

79%

MOBILITYNOW, LDA

Internacionalizar - MobilityNow

--

131.659,38

FEDER

59.246,72

79%

YOURSPORTO, LDA

Aumento da Exposição Internacional YOURS

--

170.642,68

FEDER

76.789,20

79%

MPT - MARCENARIA PORTUGUESA, LDA

Dinamização e expansão de mercados externos, através da
realização de feiras internacionais, desenvolvimento de novos
-produtos para novo segmento de mercado,realização de catálogos
dos novos produtos

343.855,00

FEDER

154.734,75

79%

ARTECANTER - INDUSTRIA CRIATIVA, LDA

ARTECANTER INTERNATIONAL

--

141.325,00

FEDER

63.596,25

Internacionalização da MROLO

--

287.484,84

FEDER

129.368,18

FCPortuese_Internacionalização

--

309.705,00

FEDER

139.367,25

79%
79%

M. RÔLO - MANEQUINS E EQUIPAMENTO
COMERCIAL, LDA
FÁBRICA DE CERVEJAS PORTUENSE, PRHM TPRT,
S.A.

Diferenciação, Diversificação, Internacionalização Rumo Ao
Crescimento
MESCLARGUMENTO ? AUDACITY & CREATIVITY FOR FASHION GOING GLOBAL

79%

LEITE BASTOS & CIA LDA

TEBAS Internacional

--

502.470,26

FEDER

226.111,62

79%

VIEROMINHO II - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO,
LDA

Internacionalização da Vierominho e promoção de fatores
imateriais de competitividade

--

391.892,75

FEDER

176.351,73

79%

CONSEQUÊNCIA ÚTIL - LDA

Internacionalização da Grace Baby & Child

--

283.400,66

FEDER

127.530,30

79%

E.R.T.A. - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

Promoção da atividade internacional da ERTA.

--

120.947,50

FEDER

54.426,38

79%

CONFENIX-CONFECÇÕES, LIMITADA

CONFENIX worldwide

--

263.575,00

FEDER

118.608,75

79%

EXCLUSIVE BY SANTOS LDA

BY SANTOS - A exclusividade como caminho para a
internacionalização

--

188.333,75

FEDER

84.750,19

79%

A CENTRAL DA BORRACHA LDA

CdB Goes Global - Internacionalização d'A Central da Borracha

--

201.675,88

FEDER

90.754,15

79%

GREENBAU, ENGENHARIA, LDA

Internacionalização da Greenbau e promoção de fatores imateriais
-de competitividade

381.405,00

FEDER

171.632,25

79%

TECNOBENTO LDA

Projecto de Internacionalização da Tecnobento

179.463,87

FEDER

80.758,74

--
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-020586

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020590

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020593

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020597

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020600

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020605

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020606

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020613

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020614

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020617

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020620

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020623

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020631

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020638

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020643

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020645

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020652

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020661

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020664

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020678

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020680

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020691

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020692

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020696

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020699

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020705

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020707

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020715

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020718

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020725

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020729

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020735

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020742

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020746

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020748

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020751

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020755

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020756

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020757

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020758

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020759

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020767

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020779

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020782

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020788

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020791

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020807

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020812

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020828

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020830

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020832

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020834

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020838

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020842

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020845

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020847

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020852

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020860

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020883

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020889

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
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% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

A2BRIOS-PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE SOLUÇÕES
QUIMICAS, LD.ª

Internacionalização da A2BRIOS

--

129.776,25

FEDER

58.399,31

79%

OASIPOR - MEDICALWEAR, S.A.

Internacionalização da empresa Oasipor Importações e
Exportações S.A

--

267.243,00

FEDER

120.259,35

79%

MAGIC EAGLE - UNIPESSOAL LDA

MAGIC EAGLE - Diferenciação, diversificação e internacionalização
-em mobiliário para pessoas com mobilidade reduzida

439.920,00

FEDER

197.964,00

79%

FEELPORTO - ALOJAMENTO LOCAL E SERVIÇOS
TURISTICOS, LDA

Projeto de internacionalização da empresa

--

284.206,68

FEDER

127.893,01

79%

LEMURIA - TURISMO, HOTELARIA E SERVIÇOS LDA

Internacionalização Boavista Guest House

--

70.922,50

FEDER

31.915,13

79%

TDCORK - TAPETES DECORATIVOS COM CORTIÇA,
LDA

SUGO CORK RUGS

--

96.675,01

FEDER

43.503,75

79%

PEDRO CÉSAR SAMPAIO E SOUSA, UNIPESSOAL, LDA Projeto de Internacionalização da Empresa

--

250.900,00

FEDER

112.905,00

79%

GLOOKAST - DESENVOLVIMENTO, SISTEMAS E
SERVIÇOS INFORMÁTICOS, LDA

--

731.305,00

FEDER

329.087,25

79%

WHITEENERGY.COM - SOLUÇÕES INTEGRADAS LDA Diversificação e expansão de mercados internacionais

--

272.402,50

FEDER

122.581,13

79%

MULTICARGO - TRANSPORTES E LOGISTICA LDA

Reforço e consolidação internacional com suporte às exportações
nacionais

--

226.354,06

FEDER

101.859,33

79%

ROOMDIMENSIONS - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
PARA SALAS DE CONTROLO LDA

Projeto de Internacionalização da Empresa

--

131.620,00

FEDER

59.229,00

79%

DIVERLANHOSO - ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDA

Projeto de Internacionalização da DiverLanhoso

--

352.097,03

FEDER

158.443,66

79%

JOSELEN-COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
A Unitrajes nos trajes do mundo
DE TECIDOS LDA

--

170.157,00

FEDER

76.570,65

79%

SUST4AMB - AMBIENTE E SERVIÇOS, LDA

Internacionalização da Sust4Amb

--

179.150,00

FEDER

80.617,50

79%

DREAM ARGUMENT, LDA

Lançamento internacional novos produtos com marca própria

--

116.838,52

FEDER

52.577,34

79%

PREMIUM SOFÁS ESTOFOS, UNIPESSOAL LDA

Tailoring the Future ? Next step abroad

--

448.200,00

FEDER

201.690,00

79%

CARPNEU, S.A.

Carpneu - A Internacionalização e um Novo Futuro

--

125.940,00

FEDER

56.673,00

79%

YSIUM, LDA

Ysium Internacionalização

--

111.500,00

FEDER

50.175,00

79%

BOASAFRA - LDA

Aumento da competitividade e capacitação da empresa para a
internacionalização e diversificação de mercados

--

171.925,00

FEDER

77.366,25

79%

SURGINST, LDA

SURGINST na rota da Internacionalização

--

237.101,26

FEDER

106.695,57

79%

J.MARTINS & DIAS LDA

GLOBAL JMD HPPANELS

--

268.166,00

FEDER

120.674,70

79%

NORTEMPRESA, LDA

Mais internacionalização NORTEMPRESA, YDENTIK e AIRQUALITY

--

244.046,09

FEDER

109.820,74

79%

VIRAGE MOBILIÁRIO, LDA

Expansão de mercados

--

1.062.180,00

FEDER

477.981,00

79%

IU, LDA

Lançamento dos novos cosméticos iU nos mercados internacionais
-e início das atividades de internacionalização da Empresa

361.709,94

FEDER

162.769,47

79%

MENSAGEM VELOZ - TECNOLOGIAS WEB, LDA

Mensagem Veloz Internacionalizar rumo à diversificação e
crescimento

--

329.298,55

FEDER

148.184,35

79%

N130 STUDIO, UNIPESSOAL LDA

WorldWideN130

--

208.170,00

FEDER

93.676,50

KANKURA SALAZAR - AGENTES INTERNACIONAIS
LDA
VIDRO-SOUTO DE MOREIRA, FERNANDES, MACEDO
& CA LDA
PAULO PEREIRA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL
LDA

Reforçar a presença nos mercados internacionais da marca própria
-Kankura Golf

246.880,00

FEDER

111.096,00

Rumo à Próxima Geração Internacional

--

109.529,98

FEDER

49.288,49

PPSEC- Extensão de mercados

--

198.252,50

FEDER

89.213,62

485.611,50

FEDER

218.525,17

175.660,00

FEDER

79.047,00

79%
79%
79%

Projeto de internacionalização da empresa

Reforço da aposta na internacionalização da marca própria
-GOLDMUD
Expansão da internacionalização com entrada em novos mercados
-externos

79%

WHYWE TRADING LDA

79%

AVEL - ELECTRÓNICA LDA

79%

QUANTUM P&G, LDA

Likoris & Aromatikus Worldwide

--

109.390,00

FEDER

49.225,50

79%

ALLCOST - TÊXTEIS PARA HOTELARIA, LDA

ALLCOST SENSE .. IN THE BATH, ON THE BED AND ON THE TABLE
....ANYWHERE IN THE WORLD!!

--

409.260,00

FEDER

184.167,00

Internacionalização - Adunguem

--

100.708,79

FEDER

45.318,96

Vinho@Nihon

--

326.942,92

FEDER

147.124,31

79%
79%

ADUNGUEM - MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO
INDÚSTRIAL LDA
1756 - THE PORTUGUESE WINE COMPANY CHINA
LDA

79%

SPHERE ULTRAFAST PHOTONICS, S.A.

Internacionalização - Sphere Ultrafast Photonics

--

172.739,88

FEDER

77.732,95

79%

CONSOC INDUSTRIES, S.A.

Consoc Internacionalização

--

357.541,88

FEDER

160.893,85

79%

MULTIBORRACHA - ACESSÓRIOS DE BORRACHA E
PLÁSTICOS LDA

Internacionalização Multiborracha

--

391.600,00

FEDER

176.220,00

79%

301 , UNIPESSOAL LDA

TheSmartFeeder 301

--

123.767,85

FEDER

55.695,53

79%

TONS SOLARES LDA

A Tons Solares, Lda é uma empresa que atua no sector do gás e
energia solar, que procura crescer a nível internacional,
-aumentando os mercados de atuação e o leque de clientes. Realiza
a instalação de

461.900,00

FEDER

207.855,00

79%

SUNPOR - ENERGIAS DE PORTUGAL, LDA

Inovar na pedra acrílica e fotovoltaico

--

525.160,00

FEDER

236.322,00

--

285.930,00

FEDER

128.668,50

--

44.267,41

FEDER

19.920,33

79%
79%

R6LIVING, ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO E
Internacionalização R6 Living
REABILITAÇÃO, S.A.
NOÇÃO DE QUALIDADE - CRIAÇÃO E DESIGN TÊXTIL, Reforço da internacionalização e lançamento de um produto
UNIPESSOAL LDA
inovador

79%

ORBITADACTIVOS - UNIPESSOAL LDA

AVENTURA CARPETS ? AMBITION TO GROW 2020

--

287.495,31

FEDER

129.372,89

79%

INDÚSTRIAS DE CONFECÇÕES MEFRI, LIMITADA

WOLF&RITA Baby

--

170.270,00

FEDER

76.621,50

79%

REBEL SPARROW - UNIPESSOAL LDA

A Rebel Sparrow - Unipessoal, lda é uma empresa que atua no
sector de swimwear e beachwear, focada no universo feminino,
procurando criar peças onde elegância e inovação sejam as
palavras de ordem. Ol

--

408.150,00

FEDER

183.667,50

79%

GRANITEC, LDA

Internacionalização Granitec 2016-2018

--

115.258,56

FEDER

51.866,35

79%

SWORD HEALTH, S.A.

SWORD Phoenix

--

387.405,00

FEDER

174.332,25

79%

ONROPE, UNIPESSOAL LDA

Onrope 2020 - Projeto de Internacionalização da Atividade da
Empresa - Diversificação de mercados

--

124.790,95

FEDER

56.155,93

79%

TECNIWOOD - INDUSTRIA, S.A.

Projeto de internacionalização Tecniwood Indústria

--

537.752,50

FEDER

241.988,63

79%

LUCIANO COSTA LDA

Avianense Global Rebrand

--

338.533,50

FEDER

152.340,08

566.132,50

FEDER

254.759,63

57.728,13

FEDER

25.977,66

A Efacont2 ? Gestão Empresarial, Lda é uma empresa de
consultoria, que apoia os seus clientes nas áreas de Gestão
-Financeira, Controlo de Gestão, Corporate Finance e
Internacionalização. Futuramente,
INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMPRESA SILÊNCIO- INSONORIZAÇÕES
-PROFISSIONAIS LDA

79%

EFACONT2- GESTÃO EMPRESARIAL, LDA

79%

SILENCIO - INSONORIZAÇÕES PROFISSIONAIS LDA

79%

ESPÍRITO REBELDE - PUBLICIDADE E MARKETING
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Espírito Rebelde

--

112.045,00

FEDER

50.420,25

79%

PARADISE EXPERIENCE S.A.

O melhor de Portugal no Mundo

--

380.100,00

FEDER

171.045,00

79%

JOLERA, LDA

ITDEZK Internacionalização

--

175.471,88

FEDER

78.962,35

79%

MOVIDA DE TEMPEROS - LDA

HARD ROCK CAFE PORTO INTERNACIONALIZAÇÃO

--

524.835,00

FEDER

236.175,75

79%

PRADDY, UNIPESSOAL, LDA

Praddy - Reforço da vocação e capacidade exportadora

--

238.433,15

FEDER

107.294,92

79%

ARAÚJO MAIA & SOUSA DIAS, LDA

Internacionalização da empresa nos mercados previstos

--

515.337,50

FEDER

231.901,88

79%

SANCLER FERNANDES FREITAS & FILHOS LDA

Sancler - Internacionalização Europa, EUA e PALOP

--

45.500,00

FEDER

20.475,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/05/16

2017/12/31

Portugal

2017/01/20

2019/01/19

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2017/02/15

2019/02/14

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/06/01

2018/11/30

Portugal

2016/12/28

2018/12/27

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2017/03/01

2019/02/25

Portugal

2017/03/06

2019/03/05

Portugal

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2017/04/17

2019/04/16

Portugal

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2017/01/23

2019/01/22

Portugal

2017/08/17

2019/08/16

Portugal

2017/02/08

2019/02/07

Portugal

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/06/14

2018/06/13

Portugal

2016/10/01

2018/06/30

Portugal

2016/05/18

2018/05/17

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2016/05/12

2018/05/11

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2017/08/12

2019/08/11

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2016/05/18

2018/05/17

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/12/14

2018/12/13

Portugal

2016/05/30

2018/05/29

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/12/15

2018/12/14

Portugal

393

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-020896

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020897

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020898

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020902

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020904

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020911

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020917

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020919

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020921

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020922

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020926

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020928

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020936

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020946

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020947

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020952

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020956

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020959

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020963

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020979

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020983

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020989

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-020999

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021002

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021003

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021012

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021015

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021016

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021018

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021020

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021021

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021028

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021030

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021033

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021039

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021046

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021050

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021061

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021066

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021070

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021079

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021093

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021094

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021110

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021112

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021113

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021114

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021115

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021120

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021122

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021129

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021146

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021158

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021167

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021183

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021184

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021186

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021188

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
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% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

SOMIRAV - SOCIEDADE DE REPARAÇÃO
MONTAGEM E ALUGUER DE MÁQUINAS, S.A.

Entrada em 4 mercados internacionais e em novos segmentos nos
mercados atuais mais promissores potenciando as vantagens
-competitivas adquiridas pelo investimento Si Inovação - tecnologia
de ponta para

196.090,00

FEDER

88.240,50

79%

PLANO PITORESCO LDA

Internacionalização - Plano Pitoresco

--

43.675,31

FEDER

19.653,89

79%

PFP, PRINTING FINISHING & PACKING, LDA

Grafic Pharma

--

814.000,00

FEDER

366.300,00

79%

LBM - PUBLICIDADE, LDA

Expansão da atividade da empresa para mercados externos

--

121.842,50

FEDER

54.829,13

79%

CIDADEXÍMIA LDA

GO2OPORTO ? Estratégia de comunicação e promoção
internacional dos seus serviços

--

76.590,00

FEDER

34.465,50

79%

CONCEIÇÃO ROSA PEREIRA & CA LDA

Reforço do processo de internacionalização da Marca LUIS ONOFRE --

279.328,13

FEDER

125.697,65

79%

J.A.BEIRA LDA

Definição de uma estratégia de internacionalização para
diversificação de clientes/mercados de elevado valor acrescentado -e reforço da quota nos atuais

194.800,00

FEDER

87.660,00

79%

SUBVISUAL, LDA

Expansão internacional da SUBVISUAL e diversificação de mercados --

163.506,25

FEDER

73.577,81

79%

TEXTIL RARIAL, LIMITADA

RARIAL TO THE WORLD

--

302.644,00

FEDER

136.189,80

79%

ALEGRIA DE CORRER LDA

Aplicação de novos modelos empresariais e de processos de
qualificação para a Internacionalização através da valorização de
-fatores imateriais de competitividade para potenciar o aumento da
base e cap

263.293,75

FEDER

118.482,19

79%

D.K.T.- REPRESENTAÇÕES LDA

Plano de Internacionalização da DKT

--

388.232,50

FEDER

174.704,63

79%

FAP WINES, S.A.

Internacionalização da Giroflé

--

71.150,00

FEDER

32.017,50

79%

DIÁLOGOS & ESTRELAS LDA

Internacionalização Diálogos & Estrelas

--

103.996,88

FEDER

46.798,60

79%

ULTRALIANÇA - INDÚSTRIA TEXTIL, LDA

--

479.110,00

FEDER

215.599,50

79%

CUNHA & CUNHA LDA

--

376.895,00

FEDER

169.602,75

79%

FABRICA DE MALHAS TIVA LDA

Internacionalização Malhas TIVA

--

116.277,50

FEDER

52.324,87

79%

Arrived Treasure,Lda.

Estratégia de Internacionalização da empresa

--

267.485,43

FEDER

120.368,44

79%

GONÇALROCHAS MOVEIS LDA

Reforço da Estratégia de Internacionalização

--

348.732,50

FEDER

156.929,63

79%

CIBERESULT, LDA

SMARTRIAL - Internacionalização da CIBERESULT

--

329.305,00

FEDER

148.187,25

79%

CENTRALCASA - DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS Intensificação da atividade internacional e presença nos mercados
-DE DOMÓTICA LDA
externos da CentralCasa.

315.762,50

FEDER

142.093,13

79%

SOLAR DE CAMBRES, LDA

Solar de Cambres - Projeto Internacionalização 2.0

--

245.019,25

FEDER

110.258,66

VETARE, LDA

A empresa Vetare pretende alargar a sua área de atuação a
mercados internacionais, introduzindo e reforçando a sua gestão
interna, mas privilegiando as mesmas bases: representação de
marcas internacio

--

442.100,00

FEDER

198.945,00

--

372.650,00

FEDER

167.692,50

--

55.811,46

FEDER

25.115,15

79%

79%
79%

Iniciar a estratégia de Internacionalização e de diversificação de
mercados
Reforço da sua capacidade exportadora para mercados externos,
participação em feira internacional, introdução na economia
digital, marketing internacional, novos métodos organizacionais,
certificação

PORTCRIL - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ACRÍLICOS
Internacionalização sustentada da PORTCRIL
S.A.
INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMPRESA- PORTOLUSO COSMÉTICA,
PORTOLUSO COSMÉTICA, LDA
LDA

79%

LOPES & CARVALHO, LIMITADA

L&C@2020 - Expansão Internacional e Marca Própria

--

187.618,13

FEDER

84.428,16

79%

SOCIEDADE AGRICOLA CASA DE VILACETINHO S.A.

Casa de Vilacetinho: Qualidade, Diferenciação, Înternacionalização --

369.393,15

FEDER

166.226,92

436.732,50

FEDER

196.529,63

169.503,26

FEDER

76.276,47

A J&B Carvalho ? Imobiliária, S.A pretende apostar numa das suas
áreas de negócio, nomeadamente o design (webdesign e design de
-marcas), alargando as fronteiras dos mercados para onde vende os
seus pr
Reforço da estratégia de internacionalização com a entrada de
-novos produtos

79%

J. & B. CARVALHO - IMOBILIÁRIA S.A.

79%

J. B. & RODRIGUES, LIMITADA

79%

DECER - DECORAÇÃO E CERÂMICA LDA

Nova Cerâmica - inovar e internacionalizar

--

274.893,75

FEDER

123.702,18

79%

EXAUD, LDA

Internacionalização Exaud 2017-2018

--

283.949,00

FEDER

127.777,05

79%

OLIVEIRA & CARVALHO LDA

Oliveira & Carvalho Internacionalização

--

183.505,00

FEDER

82.577,25

79%

SIA - SOCIEDADE DE INOVAÇÃO AMBIENTAL, LDA

SIA@WORLD

--

172.130,24

FEDER

77.458,60

79%

SCALE2GO LDA

Scale2go Internacionalização

--

280.835,00

FEDER

126.375,75

79%

GELADO COLORIDO - FABRICAÇÃO DE GELADOS E
SORVETES, LDA

Gelado Colorido: Uma abordagem internacional ao mercado dos
alimentos funcionais.

--

448.385,00

FEDER

201.773,25

79%

NORFILME - INDUSTRIA GRÁFICA S.A.

Reforço da matriz exportadora, potenciando a entrada qualificada
em 6 novos mercados internacionais e entrando em novos
-segmentos em Espanha e Cabo verde (mercados atuais)

309.500,00

FEDER

139.275,00

79%

STONEPRO - GRANITOS, LDA

Internacionalização da Stone Pro e promoção de fatores imateriais
-de competitividade

141.195,00

FEDER

63.537,75

79%

GRA 2003 - GRANITOS E MÁRMORES LDA

Gra 2003 - Entrada em novos mercados internacionais

--

124.545,00

FEDER

56.045,25

79%

BLUEFINAS LDA

Bluefinas: Internacionalização

--

303.370,47

FEDER

136.516,71

79%

CINCO EM PONTO-REPARAÇÕES DE RELOGIOS LDA

Projeto de Internacionalização da Empresa

--

84.150,00

FEDER

37.867,50

--

145.025,50

FEDER

65.261,48

--

388.500,00

FEDER

174.825,00

79%
79%

TECNIFORJA - FORJAGEM E ESTAMPAGEM DE PEÇAS
Internacionalização da Tecniforja
TÉCNICAS, LDA
VITORINOX-REPRESENTAÇÕES E ACESSORIOS PARA
Vitorinox - Uma Visão Global
FLUIDOS LDA

79%

AMG UNIPESSOAL, LDA

AMG ? Novos mercados internacionais

--

70.347,92

FEDER

31.656,56

79%

INJEX - PINHEIRO DE LACERDA , LDA

Consolidação do processo de internacionalização da Injex

--

116.152,50

FEDER

52.268,62

79%

COTEX-COMPANHIA TEXTIL DE MALHAS E RENDAS
LDA

Cotex Laces - Internacionalização

--

116.049,38

FEDER

52.222,22

79%

WONDEOTEC, S.A.

Internacionalização Wondeotec288

--

241.497,38

FEDER

108.673,82

79%

CODIMARC - CODIFICAÇÃO, MARCAÇÃO E
ETIQUETAGEM, LDA

Plataforma para a internacionalização

--

257.205,00

FEDER

115.742,25

79%

INESE - INOVAÇÃO EM SISTEMAS ELECTRICOS, LDA

INESE - Internacionalização

--

179.325,50

FEDER

80.696,48

79%

FRESHLY - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA

Freshly - Digitalização da Cadeia de Abastecimento

--

863.605,00

FEDER

388.622,25

79%

CERTOS HÁBITOS - TORREFACÇÃO DE CAFÉS LDA

Criar certos Hábitos - Internacionalização do Café

--

126.018,00

FEDER

56.708,10

79%

MÉTODO ESPECIAL - LOGÍSTICA LDA

Criação de marca propria de vestuario e inetranaconalizaçao da
Metodo Especial.

--

589.300,00

FEDER

265.185,00

79%

CARPINVERDE - FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO LDA

Carpinverde ? qualificação para a internacionalização

--

139.257,60

FEDER

62.665,92

79%

ANCESTRA, COMUNICAÇÃO, S.A.

Projeto de Internacionalização da Empresa

--

341.550,00

FEDER

153.697,50

79%

INANISPACK, LDA

INANISPACK INTERNACIONALIZAÇÃO

--

154.200,00

FEDER

69.390,00

79%

FEELVIANA - HOTELARIA, LDA

Feelviana Ecohotel

--

246.600,00

FEDER

110.970,00

79%

NORDSTARK - PERFORMANCE APPAREL, LDA.

Internacionalização da Nordstark

--

225.636,76

FEDER

101.536,54

79%

JOÃO RODRIGUES PEREIRA S.A.

--

422.450,00

FEDER

190.102,50

79%

MUROPLÁS-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.

--

338.152,50

FEDER

152.168,63

79%

MENGO & FORTES S.A.

--

682.487,42

FEDER

307.119,34

Reforço da competitivdade no mercado global e aumento das
exportações - Investimento em fatores imateriais de
competitivdade
Expansão internacional da MUROPLÁS e diversificação de
mercados
A Mengo & Fortes na conquista dos mercados internacionais

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
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pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/08/15

2018/08/14

Portugal

2017/02/09

2019/02/08

Portugal

2016/08/15

2018/08/14

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/11/10

2018/11/08

Portugal

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

2017/02/13

2019/02/12

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/02/11

2019/02/10

Portugal

2016/08/16

2018/08/15

Portugal

2017/06/11

2019/06/10

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/11/14

2018/11/13

Portugal

2017/03/15

2019/03/14

Portugal

2016/11/24

2018/11/23

Portugal

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2017/05/02

2019/05/01

Portugal

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/08/23

2018/08/22

Portugal

2017/06/11

2019/06/10

Portugal

2017/02/17

2019/02/16

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

2016/12/08

2018/12/07

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2017/07/27

2019/07/26

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/03/28

2019/03/26

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

2017/02/09

2019/02/08

Portugal

394

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-021196

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021203

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021204

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021219

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021220

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

111.276,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/10

2019/03/09

Portugal

FEDER

68.886,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

876.429,38

FEDER

394.393,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

--

438.850,63

FEDER

197.482,78

2018/05/16

Portugal

--

147.440,00

FEDER

66.348,00

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

79%

NASRALLAH PLAST LDA

Internacionalização Nasrallah

--

332.672,50

FEDER

149.702,63

2016/06/14

2018/06/13

Portugal

79%

FK PRODUCTIONS, LDA

French Kick - Internacionalização

--

117.255,00

FEDER

52.764,75

2017/01/31

2019/01/30

Portugal

79%

GUIMATUBOS, TUBOS E SANITÁRIOS, LDA

Internacionalização do mercado e aposta na inovação de
Marketing e Organizacional

--

162.900,00

FEDER

73.305,00

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

79%

Q&Q - QUEQUES E QUEIJADAS, LDA

Internacionalizar a tradição da doçaria portuguesa

--

246.204,75

FEDER

110.792,14

2017/03/16

2019/03/15

Portugal

79%

LA BRANDERY, LDA

LA Brandery- Internacionalização

--

284.407,50

FEDER

127.983,37

2017/01/31

2019/01/30

Portugal

79%

LIPACO - LINHAS PARA CONFECÇÕES LDA

136.170,00

FEDER

61.276,50

2017/01/31

2019/01/30

Portugal

79%

NEVERSEEN PRODUCTIONS LDA

66.209,06

FEDER

29.794,08

2016/07/15

2018/07/14

Portugal

79%

OFFICETOTAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA

Consolidação do processo de internacionalização da OfficeTotal

--

193.302,50

FEDER

86.986,13

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

79%

MARIA TEIXEIRA & ANDRADE, LDA

Plano de Internacionalização da BestGift

--

127.000,00

FEDER

57.150,00

2016/07/01

2018/03/31

Portugal

79%

VIRGAL - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA

Design, Qualidade e Inovação - As bases da VIRGAL para exportar
para França, Bélgica, Suíça e Luxemburgo

--

45.907,30

FEDER

20.658,29

2017/06/01

2018/11/27

Portugal

79%

REGRESSO À INFÂNCIA UNIPESSOAL LDA

Appty, YourCityInAPuzzle

--

239.313,00

FEDER

107.690,85

2017/02/09

2019/02/08

Portugal

79%

ANTÓNIO FREITAS CARVALHO & FILHAS LDA

Internacionalização da CINEL

--

218.050,00

FEDER

98.122,50

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

QUINTA DO BEIJO, SOCIEDADE AGRÍCOLA E
COMERCIAL, LDA

Quinta do Beijo - Internacionalização (vinhos)

--

47.129,75

FEDER

21.208,39

2017/05/01

2018/04/30

Portugal

79%

WHITECODE - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇAO, LDA WTC - Diversificação e expansão de mercados internacionais

--

316.367,03

FEDER

142.365,16

2016/09/20

2018/09/19

Portugal

79%

FILIPE MARINHO - TÊXTEIS, UNIPESSOAL LDA

A internacionalização e reforço da capacitação empresarial da FLM --

97.350,00

FEDER

43.807,50

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

79%

QUADRINA - QUADROS ELÉCTRICOS LDA

Internacionalização da Quadrina

--

59.072,90

FEDER

26.582,80

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

79%

TRIVIALTEX - FIBRAS SINTÉTICAS, UNIPESSOAL LDA

TRIVIALTEX - Internacionalização e Qualificação

--

144.250,00

FEDER

64.912,50

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

QUINTAS DE CAÍZ SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

Comercialização e divulgação dos vinhos Quinta de Caiz nos
mercados internacionais

--

236.490,32

FEDER

106.420,64

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/17

MANUEL TEIXEIRA - FOTOGRAFIA, UNIPESSOAL LDA Internacionalizar cá dentro

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

79%

ARYTUBO - CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E
MONTAGEM DE TUBAGENS, LDA (ZONA FRANCA DA Internacionalização ARYTUBO
MADEIRA)

--

80.260,13

FEDER

36.117,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

DINÂMICA VIRTUAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LDA A Dinâmica Internacional de uma empresa em expansão

--

134.313,78

FEDER

60.441,20

2018/12/31

Portugal

PAUPERIO - DISTRIBUIÇÃO, LDA

Pauperio Internacionalização

--

316.900,00

FEDER

142.605,00

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

PÃO QUENTE E PASTELARIA S.PEDRO LDA

Internacionalização da Pastelaria S.Pedro

--

519.462,53

FEDER

233.758,13

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

79%

FILOMENA & FERREIRA LDA

Foztex - Projeto de Internacionalização

--

153.405,15

FEDER

69.032,32

2017/03/29

2019/03/30

Portugal

79%

BYSTART, LDA

Internacionalização da marca AUBACI

--

416.553,94

FEDER

187.449,27

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

JORGE NOBRE MOREIRA - PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE VINHOS LDA

Dusty Wine Project ? Promoção e Divulgação em Mercados
Internacionais 2016-2018

--

65.310,00

FEDER

29.389,50

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

79%

VASCONCELOS & CA LDA

Internacionalização da Marca BECLINTO

--

157.125,00

FEDER

70.706,25

2016/11/15

2018/11/14

Portugal

79%

ECODANUSA, LDA

Ecodanusa - Medical Solutions

--

101.359,38

FEDER

45.611,72

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

79%

QUINTA DO PASSADOURO - SOCIEDADE AGRICOLA
LDA

Internacionalização da Quinta do Passadouro

--

142.320,00

FEDER

64.044,00

2016/09/02

2018/09/01

Portugal

79%

MONÓMERO - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LDA

Internacionalização da empresa

--

45.802,54

FEDER

20.611,14

2017/07/10

2019/06/25

Portugal

79%

FERNANDO PINTO CATÃO & IRMÃO LDA

Internacionalização Fernando Pinto Catão

--

83.226,88

FEDER

37.452,10

2017/01/25

2019/01/24

Portugal

79%

WONDER ROUTINE - COMÉRCIO DE TEXTEIS S.A.

ZOEY by Wonder Routine

--

304.980,77

FEDER

137.241,34

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

MVCC - MERCÊS VIEIRA E CAMILO CORTESÃO,
ARQUITECTOS, LDA.

MVCC - Internacionalização

--

246.685,00

FEDER

111.008,25

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

FANTOFFICE, LDA

Fantoffice Internacionalização

--

373.205,00

FEDER

167.942,25

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

79%

SOCIEDADE AGRICOLA DA ROMANEIRA S.A.

ROMANEIRA EXPORT ? Programa de Internacionalização 20162018

--

76.450,00

FEDER

34.402,50

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

79%

HOUSE OF PROJECT - BUSINESS CONSULTING, S.A.

Selling knowledge: HOP 2016-2018

--

264.950,00

FEDER

119.227,50

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

79%

SMART INOVATION, LDA

Consolidação, dinamização da tecnologia SI e diversificação de
mercados internacionais.

--

314.923,44

FEDER

141.715,55

2017/01/03

2019/01/02

Portugal

79%

DARUMI - SOCIEDADE AGRÍCOLA E TURÍSTICA, LDA

DARUMI Internacional

--

231.043,50

FEDER

103.969,58

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

79%

EVOLEO TECHNOLOGIES, LDA

EVO4GlobalMarket: Reforço da capacitação empresarial da
EVOLEO para a internacionalização

--

356.425,00

FEDER

160.391,25

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

In2Mold Global

--

193.725,00

FEDER

87.176,25

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

ALFADVICE INTERNACIONALIZAÇÃO

--

100.870,00

FEDER

45.391,50

2017/03/16

2019/03/15

Portugal

--

89.850,00

FEDER

40.432,50

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

--

244.896,13

FEDER

110.203,26

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

--

197.322,03

FEDER

88.794,91

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

--

275.541,75

FEDER

123.993,79

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

--

311.980,06

FEDER

140.391,03

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

--

149.615,13

FEDER

67.326,81

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

--

385.050,00

FEDER

173.272,50

2017/05/02

2019/05/01

Portugal

--

132.571,16

FEDER

59.657,02
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PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
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79%
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03-Reforçar a competitividade das
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03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2017/01/20

2019/01/19

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2016/05/20

2018/05/19

Portugal

2016/10/01

2018/04/02

Portugal

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

Implementação de estratégia de Marketing - HOTEL.PT

--

736.867,42

FEDER

331.590,34

79%

ASSUNTO EM CURSO, UNIPESSOAL LDA

Estratégia de Internacionalização da Marcas e Patentes

--

321.642,00

FEDER

144.738,90

79%

VITROGLASS, S.A.

VITROGLASS - World under glass

--

214.632,50

FEDER

96.584,63

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MOUTINHO RIBEIRO DA SILVA, LDA

Internacionalização de calçado técnico fabricado à medida de cada
-pé (dança, ortopédico, desporto, etc.), com marca própria

247.280,00

FEDER

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MARCAGE FASHION, LDA

153.080,00

NORTE-02-0752-FEDER-021227

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MÁRCIO MATOS - PLATAFORMA ENERGÉTICA,
UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-021229

Programa Operacional Regional do Norte

79%

THE CONCEPTUAL EYEWEAR, UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-021230

Programa Operacional Regional do Norte

79%

NORTE-02-0752-FEDER-021239

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021240

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021242

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021248

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021249

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021253

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021263

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021271

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021278

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021282

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021307

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021316

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021320

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021327

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021328

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021333

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021336

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021349

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021371

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021374

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021383

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021384

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021394

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021396

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021399

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021402

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021409

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021417

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021420

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021426

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021429

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021431

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021432

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021438

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021444

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021446

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021450

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021455

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021458

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021466

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021467

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021472

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021482

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021483

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021495

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021502

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021503

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021512

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021514

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021521

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021523

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021547

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021553

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021556

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021558

Programa Operacional Regional do Norte
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Médias Empresas

Data Início |
Start Date

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

METAWEB, UNIPESSOAL LDA

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
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pequenas e médias empresas

79%

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
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2-Competitividade das Pequenas e
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Objetivo Temático | Thematic
Objective

79%
79%
79%
79%
79%
79%
79%
79%
79%
79%

IN2MOLD - FORMAS POR INJECÇÃO DE PLÁSTICO,
LDA
ALFADVICE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
UNIPESSOAL, LDA

Entrada e consolidação do posicionamento da MARCAGE FASHION
-em mercados internacionais
Lançamento de uma oferta para proporcionar o acesso fácil a
informação relevante para os diferentes elementos da cadeia de
-valor nos setores de petróleo, gás, energias renováveis, ambiental
e infraest
VAVA - A GLIMPSE INTO THE FUTURE

LIPACO ? LEADING THE WAY ON SWEING & DYEING THREAD ?
-INTERNACIONALIZAR
INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMPRESA NEVERSEEN PRODUCTIONS,
-LDA (NSP)

Reforço da capacidade exportadora e de internacionalização da
Quinta da Ferradosa
Lançamento de suplementos alimentares de base natural no
DAVIDE AGRE, UNIPESSOAL LDA
mercado global, com marca própria registada ? Bioliffe
LdF.GLOBAL ? Promoção e Divulgação de Vinhos em Mercados
LAVRADORES DE FEITORIA - VINHOS DE QUINTA S.A.
Internacionais
OMNIFLOW - Processo integrado de subida na cadeia de valor
OMNIFLOW, S.A.
[2016-2018]
D2 TECHNOLOGY - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Incremento do Posicionamento Internacional
INDUSTRIAIS LDA
QPF - SOCIEDADE AGRÍCOLA, S.A.

BLUE WINE, LDA

Internacionalização Blue Wine (e-commerce)

PONTOPR - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ROBÓTICA Expansão Internacional da PontoPR com diversificação de
LDA
mercados geográficos
Internacionalização das Marcas IMS Racewear e Acquamonte
RIDERSDNA, LDA
Powersports

79%

QUEBOM - LIBERDADE SOBRE RODAS, LDA

Peach

--

150.431,25

FEDER

67.694,06

79%

ISEGORIA CAPITAL, S.A.

Inovar e internacionalizar serviços

--

602.075,93

FEDER

270.934,17

79%

T&J POMBEIRO, LDA

Detours

--

77.362,50

FEDER

34.813,13

79%

INDULAC - INDÚSTRIAS LÁCTEAS S.A.

Capacitação e Desenvolvimento do Sector dos Lácteos, projeção de
-marca e novos mercados

602.443,94

FEDER

271.099,77

79%

JABA IBÉRIA , LDA

Reforço do posicionamento nos mercados internacionais

--

150.120,00

FEDER

67.554,00

79%

MESOSYSTEM, S.A.

Mesosystem goes Global

--

842.259,80

FEDER

379.016,91

79%

MELANIE - CASHMERE, LDA

Melanie Cashmere ? A Cashmere Love Affair, global expansion!

--

564.912,07

FEDER

254.210,43

395

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0752-FEDER-021567

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021570

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021571

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021576

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021582

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021594

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021609

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021618

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021619

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021625

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021632

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021636

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021642

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021647

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021653

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021654

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021672

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021674

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021676

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021679

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021689

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021696

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021706

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021708

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021714

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021716

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021723

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021746

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021747

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021748

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021758

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021771

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-021774

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021799

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021802

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021803

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021811

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021815

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021817

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021818

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021828

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-021830

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-022325

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-022373

NORTE-02-0752-FEDER-022335

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

PORTUGÁLIACORK S.A.

Portugaliacork 2020

--

477.615,00

FEDER

214.926,75

79%

K-LOG, LOGISTICA, S.A.

K-International

--

853.589,34

FEDER

384.115,20

79%

PREWIND LDA

Plano de expansão de mercado 2016-2019

--

165.714,44

FEDER

74.571,50

79%

WINNER RETURN, LDA

NGR - Internacionalização e Sustentação nos mercados externos

--

372.628,79

FEDER

167.682,96

79%

INDUSTRIA METALURGICA ASB LDA

Projeto de Internacionalização da Termoinox

--

243.816,00

FEDER

109.717,20

79%

BYTMS - UNIPESSOAL, LDA

BYTMS INTERNACIONALIZAÇÃO

--

90.022,50

FEDER

40.510,13

79%

SELMA & TIAGO - INDUSTRIA TEXTIL UNIPESSOAL,
LDA

Internacionalização da Selma & Tiago

--

243.802,50

FEDER

109.711,13

79%

PORTIMPACT, LDA

PORTIMPACT - INTERNATIONAL

--

252.777,34

FEDER

113.749,80

79%

VIRTUSAI, LDA

VIRTUSAI INTERNATIONAL [2016 - 2018]

--

49.600,00

FEDER

22.320,00

79%

INSPIRATIONTIME - INDUSTRIATÊXTIL, LDA.

Inspirationtime - Nova Estratégia Rumo à Sustentação
Internacional

--

588.015,63

FEDER

264.607,03

79%

QUINTA DE CURVOS - SOCIEDADE AGRICOLA S.A.

QUINTA DE CURVOS INTERNATIONAL [2016 ? 2018]

--

77.157,50

FEDER

34.720,88

Internacionalização da Softingal

--

156.150,00

FEDER

70.267,50

Tubembal: Processo de expansão e internacionalização [20162018]

--

219.935,00

FEDER

98.970,75

Ludomedia

--

99.531,75

FEDER

44.789,29

79%
79%
79%

SOFTINGAL - SOFTWARE AND CONSULTING,
LIMITADA
TUBEMBAL - TRANSFORMAÇÃO DE PAPEL E
COMÉRCIO DE EMBALAGENS S.A.
LUDOMEDIA - CONTEÚDOS DIDÁCTICOS E LÚDICOS,
UNIPESSOAL LDA

79%

RCOOR - ECOLOGICAL SYSTEMS, LDA

Internacionalização

--

408.468,60

FEDER

183.810,87

79%

WAY4IT, UNIPESSOAL LDA

Way4it exportação agro-alimentar

--

461.611,38

FEDER

207.725,12

79%

DE BASTOS CASIMIRO, LDA

Internacionalização das Marcas próprias Sir Richard e MLQ

--

476.485,00

FEDER

214.418,25

79%

EXAKTUS - MATERIAL REABILITAÇÃO ORAL LDA

Exaktus: Estratégia de Internacionalização [2016-2018]

--

284.535,02

FEDER

128.040,76

79%

PRODUTIVA - FÁBRICA DE REDES, S.A.

Promoção da Marca, Reforço e Diversificação de Exportações

--

193.850,00

FEDER

87.232,50

79%

ETICOL - INDÚSTRIA DE ETIQUETAS LDA

Eticol - A Etiquetar o mundo desde 1990.

--

60.685,44

FEDER

27.308,45

79%

AMP - ANÁLISES, MÉTODOS E PROJECTOS,
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da AMP

--

125.269,06

FEDER

56.371,08

79%

WISE BOX - DESIGN & LIFESTYLE, LDA

Gio Rodrigues ? Internacionalização para Europa e Angola

--

450.951,95

FEDER

202.928,38

79%

IPESA-BALANÇAS E BÁSCULAS ELECTRÓNICAS , S.A.

Plano de Internacionalização IPESA

--

209.356,12

FEDER

94.210,25

79%

INOVAFIL FIAÇÃO, S.A.

IMY - INOVAFIL MULTIFUNCTIONAL YARNS

--

262.645,00

FEDER

118.190,25

79%

GT PORTUGAL - PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES LDA Conquista de Novos Mercados em Novos Continentes

--

279.675,00

FEDER

125.853,75

--

520.510,00

FEDER

234.229,50

--

392.150,00

FEDER

176.467,50

--

610.160,25

FEDER

274.572,11

79%

79%
79%

A Pousadela em no seu projeto de Internacionalização que passa
QUARTO DE LOBOS - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS E pelo alcance de novos mercados para novos pontos do globo,
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL LDA
reforçando assim atividade internacional. O objetivo passa por
reforçar a capa
Entrada e consolidação da posição da Solíndigos em mercados
SOLÍNDIGOS, LDA
internacionais
Internacionalização, expansão, consolidação e dinamização dos
RMV - PRODUTOS HOSPITALARES, S.A.
mercados externos.

79%

TRAMEL - TRANSFORMADORA METALÚRGICA, S.A.

Expansão e inovação nos mercados internacionais

--

146.926,75

FEDER

66.117,04

79%

CASCA WINES - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE VINHOS, S.A.

Casca Wines no Mundo

--

325.000,64

FEDER

146.250,29

79%

ABSOLUTARGET - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Absolutarget e da sua marca

--

355.650,00

FEDER

160.042,50

79%

SANDOKAN , UNIPESSOAL LDA

Sandokan - Geradores Made in Portugal

--

189.557,50

FEDER

85.300,88

79%

CROMA, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LDA

Investimentos na Internacionalização da empresa, Estudos de
Mercado, participação em Feiras Internacionais, Relaização de
Catalogos, Visitas de prospeção de mercado e investimentos em
Tecnologias da I

--

244.990,00

FEDER

110.245,50

79%

ADÃO DA FONSECA - ENGENHEIROS CONSULTORES,
Implementação de Projecto de Internacionalização
LDA

--

246.230,84

FEDER

110.803,88

79%

METALURGICA CENTRAL DA TROFA LDA

Entrada e reforço dos Mercados Internacionais

--

117.775,63

FEDER

52.999,03

79%

CARLOS CASTELO DUARTE & FILHOS LDA

Internacionalização Castelomóveis - Novas Ações de Promoção
Internacional

--

159.068,13

FEDER

71.580,66

79%

PLANETWISHES CONSULTORIA LDA

PWS - Internacionalização rumo a recentes e futuros membros UE

--

129.200,00

FEDER

58.140,00

79%

ADRENALINE DRAGON - UNIPESSOAL, LDA

Internacionalização - Juno

--

415.358,00

FEDER

186.911,10

Internacionalização da marca Açafrão e Luzangulo

--

195.745,47

FEDER

88.085,46

Internacionalização SAMSYS

--

675.730,00

FEDER

304.078,50

79%
79%

CASA GOURMET - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E BEBIDAS LDA
SAMSYS - CONSULTORIA E SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, LDA

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/10/31

2018/10/30

Portugal

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

2017/03/31

2019/03/29

Portugal

2017/01/31

2019/01/30

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2017/01/04

2019/01/03

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/01/12

2019/01/11

Portugal

2016/05/25

2018/05/24

Portugal

2016/09/20

2018/09/19

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2017/01/10

2019/01/09

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/06/14

2018/06/13

Portugal

2017/04/04

2019/04/03

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2017/04/29

2019/04/04

Portugal

2016/05/30

2018/05/29

Portugal

2016/10/25

2018/06/11

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2017/05/04

2019/05/03

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2017/01/22

2019/01/11

Portugal

2017/01/30

2019/01/29

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

79%

OPIECO - REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL LDA.

Internacionalização de tecnologias ambientais portuguesas

--

281.987,50

FEDER

126.894,38

79%

IMOBILIARIA-FALANCES & FONTES LDA

ART HOTEL SANTA LUZIA

--

172.337,50

FEDER

77.551,88

79%

PG & LT - PORTUGAL GOLF & LUXURY TOURISM,
LDA

Entrada e consolidação do posicionamento da PG & LT nos
mercados internacionais

A PG & LT - Portugal Golf & Luxury Tourism é uma empresa portuguesa, com orientação
fundamentalmente internacional, que proporciona aos seus clientes experiencias únicas
no âmbito do turismo de golfe, gastronomia e cultura, de luxo.

110.205,50

FEDER

49.592,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

DocWorld fora de portas

A DocWorld pretende promover os seus produtos farmacêuticos no exterior, para obter
reconhecimento internacional. A empresa tem vingado a nível nacional, e pretende
subir para o patamar internacional e dar a conhecer a potenciais clientes estrangeiros
os seus produtos únicos e diferenciados.

188.830,00

FEDER

84.973,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

A Elisabete Martins, Lda - EM - é uma empresa recentemente constituída e está
associada à produção de sapatos e carteiras de extrema qualidade e posicionados num
segmento de luxo.O objectivo deste projecto de investimento é a afirmação da marca
EM - Elisabet Moments, em mercados internacionais.

230.881,26

FEDER

103.896,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

959.410,10

FEDER

431.734,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/03/30

Portugal

818.900,74

FEDER

368.505,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/20

2018/09/19

Portugal

143.573,00

FEDER

64.607,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/27

2018/09/26

Portugal

167.948,89

FEDER

75.577,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

77.978,13

FEDER

35.090,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

124.032,50

FEDER

55.814,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

79%

DOCWORLD, LDA

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MOMEM - COMÉRCIO ELECTRÓNICO
INTERNACIONAL, LDA

Elisabeth Moments EM

NORTE-02-0752-FEDER-022434

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LABORCOMPATÍVEL, S.A.

Reforço da capacidade da Laborcompativel para a
internacionalização

NORTE-02-0752-FEDER-022807

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CARM - CASA AGRÍCOLA ROBOREDO MADEIRA S.A.

Internacionação da CARM

NORTE-02-0752-FEDER-023172

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

QUINTA DO INFANTADO - VINHOS DO PRODUTOR
LDA

A Internacionalização da Quinta do Infantado

NORTE-02-0752-FEDER-023636

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ELECTRUMTROFA - ILUMINAÇÃO, LDA

Projeto de Internacionalização da ElectrumTrofa

NORTE-02-0752-FEDER-023843

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RAITEC3D - RAINHA TECHNOLOGIES 3D,
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da RAITEC 3D

NORTE-02-0752-FEDER-024304

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SOUVENIRS SPLENDOR - UNIPESSOAL LDA

Brindes from Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024387

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COMPETEMAIS, UNIPESSOAL LDA

COMPETEMAIS - INTERNACIONALIZAÇÃO

Exportação:Comercialização de proteses humanas, concebidas e desenvolvidas no seio
da Empresa, adequadas e ultrapassando as expectativas dos mercados internacionais.

213.975,00

FEDER

96.288,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Galeiras - International goldsmith industry

A Ilídio dos Santos Galeiras & Cª Lda apresenta o projeto GALEIRAS - International
Goldsmith Industry que concretiza a sua visão de consolidação no mercado
internacional e de um renovado modelo de negócio. As palavras-chave são:
internacionalização; inovação; digitalização e qualificação.

322.450,00

FEDER

145.102,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024404

79%

ILIDIO DOS SANTOS GALEIRAS & CA LDA

Este projecto visa a capacitação da LABORCOMPATIVEL para o reforço da sua
capacitação em termos de internacionalização. Pretende igualmente aumentar a
qualificação dos seus activos
A CARM com a implementação deste projecto, vai dar continuidade ao processo de
internacionalização, diversificando mercados e produtos adaptados aos mercados onde
está presente.
A Q.Infantado pretende transpor para um leque cada vez mais alargado de mercados,
os seus melhores vinhos, com enfoque no Vinho do Porto e Douro. A empresa adota
uma estratégia de internacionalização no sentido de captar potenciais clientes e
distribuidores, com ações personalizadas e inovadoras.
Com o presente projeto de internacionalização, a Electrumtrofa ? Iluminação, Lda.
pretende capacitar-se no sentido de reforçar a sua competitividade e presença no
mercado global de modo a aumentar o seu volume de negócios internacional.
O projeto da RAITEC 3D é uma aposta clara da empresa na sua internacionalização, a
empresa pretende fundamentalmente nunir-se de informação relevante sobre os
mercados e definir a melhor forma de abordagem a cada um deles e quais as atividades
de marketing que mais se adequam.
Este projeto tem como objetivo apoiar a empresa nos investimentos necessários para
uma internacionalização bem-sucedida, nomeadamente: presença na Web e prospeção
e conhecimento dos mercados externos.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

NORTE-02-0752-FEDER-024426

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-024464

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ALLONFLAT - GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA

Internacionalização Allonflat

NORTE-02-0752-FEDER-024485

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BILION - MÁQUINAS FERRAMENTAS E PLÁSTICOS,
UNIPESSOAL LDA

Crescimento da empresa fruto da entrada direta nos mercados
internacionais

NORTE-02-0752-FEDER-024496

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MAJESFRAPE-MAQUINAS,FERRAMENTAS E
REPRESENTAÇÕES S.A.

MAJESFRAPE PELO MUNDO

NORTE-02-0752-FEDER-024511

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LA - PRODUTOS LÁCTEOS, UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024528

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-024547

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-024550

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-024555

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-024556

Resumo | Summary

A carpintaria pertencendo a um setor assumidamente em crise, pretende se
internacionalizar para a europa, no entanto para crescer e aumentar a sua
competitividade é necessário aumentar a sua capacidade produtiva, investindo em
equipamento inovador, recursos humanos e internacionalização.
O projecto de internacionalização da Allonflat irá promover a empresa em mercados
externos, através de acções de prospecção e promoção intensiva nos mercados alvo,
nomeadamente nas plataformas online.
Este projeto tem em vista dotar a única fabricante nacional de certas peças para portas
secionadas das ferramentas organizacionais e de marketing que lhe permitirão entrar,
pela primeira vez, diretamente nos mercados internacionais, os quais abrirão novas
oportunidades de crescimento.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

121.165,00

FEDER

54.524,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

441.850,32

FEDER

198.832,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/24

2019/05/23

Portugal

76.187,75

FEDER

34.284,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/17

2018/10/16

Portugal

O objetivo do projeto é o reforço da capacitação da empresa para a internacionalização,
através do aumento ou melhoria dos seus recursos físicos, tecnológicos e humanos,
com o propósito final de incrementar o volume de negócios internacional da empresa.

215.978,10

FEDER

97.190,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/22

2019/05/21

Portugal

Internacionalização de industria de laticinios portuguesa

Internacionalização de produtos lacteos MADE IN PORTUGAL com marca própria

519.245,00

FEDER

233.660,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

URNAS MACEDO, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Urnas Macedo

O projecto de internacionalização da Urnas Macedo irá promover a empresa em
mercados externos, através de acções de prospecção, feiras da especialidade e
promoção intensiva nos mercados alvo, nomeadamente nas plataformas online.

481.800,00

FEDER

216.810,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

RUI MIGUEL FIGUEIREDO, UNIPESSOAL LDA

Cozinca Internacionaliza a sua atividade

Internacionalização orientada e sustentada da atividade da Cozinca.

63.915,90

FEDER

28.762,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/19

2018/10/18

Portugal

79%

CASA DA MALHA - C5M, LDA

Desenvolvimento de um Plano de Ação para a Internacionalização
apoiado em sofisticadas ferramentas comunicacionais e de
Marketing

414.083,75

FEDER

186.337,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/15

2019/08/13

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GRUPO BALDAIA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, LDA

Criação de ferramentas de marketing e realização de missões
empresariais para a eficaz internacionalização da Grupo Baldaia

122.142,17

FEDER

54.963,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/05

2019/06/04

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CILFERCELOS - CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LDA

Cilfercelos - Têxteis com qualidade e design, nova abordagem aos
mercados externos

159.870,00

FEDER

71.941,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024582

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ROSACEL - TÊXTEIS, UNIPESSOAL LDA

Rosacel ? Estruturando diferenciais competitivos para o seu
sucesso no mercado global

308.723,75

FEDER

138.925,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/14

2019/06/12

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024592

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CAVES CAMPELO, S.A.

Campelo no Mercado Global

486.140,63

FEDER

218.763,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/21

2018/10/20

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024611

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Privado

218.315,31

FEDER

98.241,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/15

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024617

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ARQUATI PORTUGAL - IMPORT. E EXPORT. DE
ARTIGOS DE DECORAÇÃO, LDA

351.455,00

FEDER

158.154,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024626

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PEDRO MAIA RAMOS, LDA

144.004,04

FEDER

64.801,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024646

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TELADE - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES
LDA

223.300,00

FEDER

100.485,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/11/11

2019/11/10

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024652

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CUBO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES, S.A.

419.025,00

FEDER

188.561,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024664

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

QVINTO COLLECTIVE, LDA

323.202,00

FEDER

145.440,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/14

2019/09/13

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024667

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PEDRO SENDIM LDA

233.580,00

FEDER

105.111,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024672

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FEET - COMÉRCIO DE TÊXTEIS E CALÇADO, LDA

111.201,44

FEDER

50.040,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/28

2019/08/23

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024680

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WETEK - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, S.A.

Internacionalização da WETEK no mercado Global, com produtos e Internacionalização da WETEK no mercado Global, com produtos e serviços de alta
serviços de alta tecnologia para o setor multimédia B2C e B2B
tecnologia para o setor multimédia B2C e B2B

1.176.703,50

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024708

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CRIAMKNOWLEDGE, LDA

CRIAM ? Internacionalização de um novo dispositivo médico

A CRIAM pretende fornecer análises ao tipo de sangue que sejam mais acessíveis,
rápidas e que tenham a particularidade de serem realizadas no local, capacitando assim
as pessoas de informação instantânea relativamente ao seu bem-estar e saúde.

344.905,00

FEDER

155.207,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024713

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BIGBIZZ - EXPORTAÇÃO DE CERÂMICAS,
UNIPESSOAL LDA

Reforço do processo de internacionalização da empresa com aposta na diversificação de
Internacionalização com aposta na diversificação de mercados e na
mercados e na inovação de marketing, reforço dos quadros altamente qualificados e da
inovação de marketing e organizacional
formação profissional.

104.750,00

FEDER

47.137,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024714

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PIPE MASTERS - SERVIÇOS DE SOLDADURA E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA

Pipe Masters - Promoção internacional

A empresa pretende, através do presente projeto, exponenciar ao máximo a sua
capacidade exportadora, através da realização de uma série de ações internacionais,
prevendo atingir no pós projeto uma taxa de exportação superior 70% .

162.660,00

FEDER

73.197,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024719

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SPICEFUSION, S. A.

Internacionalização Shikan

O projecto de internacionalização do Shikan irá promover a empresa em mercados
externos, através de acções de prospecção e promoção intensiva nos mercados alvo,
nomeadamente nas plataformas online (website, redes sociais, entre outros).

163.102,50

FEDER

73.396,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024720

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INDUSTEEL, LDA

210.005,00

FEDER

94.502,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024725

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SUBLIME TOGETHER DOURO LDA

109.850,00

FEDER

49.432,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/27

2018/10/26

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024739

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GRÕWANCORK - ESTRUTURAS ISOLADAS COM
CORTIÇA, LDA

99.673,44

FEDER

44.853,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024747

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ALWAYSNET CONSULTING LDA

ALWAYS SWEET HOME

A ALWAYS pretende melhorar a sua estratégia de atuação no mercado internacional, o
que implica investir fortemente em imagem, I&D, recursos humanos, feiras, prospeção
de mercado e qualificação, com o objetivo de criar fatores diferenciadores para uma
parcela de mercado com especificidades comuns.

197.631,00

FEDER

88.933,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/02

2019/05/01

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024749

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LAST2TICKET, LDA

Internacionalização Last2Ticket

A Last2Ticket pretende internacionalizar-se nos mercados Tailândia, Camboka e
Vietname na área de prestação de serviços de suporte à atividade e ações diversas
relacionadas com eventos, venda online de bilhetes e ingressos.

133.587,48

FEDER

60.114,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/27

2018/10/26

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024751

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AFICOR - FERRAMENTAS DE CORTE, LDA

O presente projecto pretende garantir o sucesso do processo de internacionalização da
Internacionalização Sustentada de Ferramentas de Corte da Marca AFICOR uma vez dotada de nova tecnologia capaz de uma carteira de produtos
AFICOR
inovadora e diversificada com cada vez mais sectores de actividade como mercado alvo
e com produtos de cada vez maior valor acrescentado.

614.425,00

FEDER

276.491,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/28

2019/02/26

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024763

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ORCHIDMOMENT - LDA

Orchid Go Global

895.220,00

FEDER

402.849,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024771

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

KNETIK, LDA

Knetik em expansão internacional

138.685,00

FEDER

62.408,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024772

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

YUMA - TRANSPORTES, LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 2017/2018_YUMA

174.834,69

FEDER

78.675,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024775

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JRPT, UNIPESSOAL LDA

Cappelli - Accessories

292.341,03

FEDER

131.553,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/10

2019/07/07

Portugal

79%

CARPINTARIA C. SILVA LDA

Visão futura da Carpintaria: a Internacionalização

O projeto apresenta investimentos que visa a inovação de marketing, através da
realização de um Plano para a Internacionalização, desmaterializado em ações
específicas, alinhadas com a estratégia da empresa que visam o seu crescimento
sustentado através da entrada em mercados internacionais.
O presente projeto contempla diversos investimentos ao nível do Marketing,
dinamizando, através de inovações de domínio material e imaterial, o seu modelo de
negócio, de forma a estruturar diferenciais competitivos para o sucesso da Grupo
Baldaia no mercado global.
Cilfercelos, Lda. empresa maioritariamente exportadora pretende com o presente
projeto conquistar dois novos mercados e consolidar presença nos atuais 10 mercados
onde já tem vendas efetivas. Irá pela primeira vez participar em feiras e trabalhar a
imagem da empresa.
O presente projeto contempla diversos investimentos ao nível do Marketing e a nível
Organizacional, dinamizando, através de inovações de domínio material e imaterial, o
seu modelo de negócio, de forma a estruturar diferenciais competitivos para o sucesso
da Rosacel no mercado global.
Crescer por via da internacionalização, da conquista de novos mercados e clientes, da
aposta na promoção e na comunicação de marca e da penetração da Caves Campelo no
universo digital, são os grandes objetivos do projeto que aqui se apresenta.

O principal objetivo do investimento é o de promover o aumento das exportações do
Promotor nos mercados internacionais, assente nos seguintes factores dinâmicos de
Reforço da capacidade exportadora dos Vinhos Alves de Sousa.
competitividade: Prestígio das suas marcas, Qualidade, Terroir, Região do Douro, Castas
nacionais, originalidade (dos vinhos) e Preço.
O projecto de internacionalização da Arquati irá promover a empresa em mercados
Internacionalização Arquati
externos, através de acções de prospecção, feiras da especialidade e promoção
intensiva nos mercados alvo, nomeadamente nas plataformas online.
A Pedro Maia Ramos pretende continuar o crescimento sustentado da sua actividade,
para tal está a certificar-se pela ISO 9001:2015 e deseja alargar os mercados de
Projecto de Internacionalização da PMR
actuação, realizando um conjunto de investimentos de forma a aumentar a sua
notoriedade no mercado global.
A Telade, Lda. pretende conquistar 4 novos mercados (3 sul-americanos e 1 africano)
para aumentar a sua taxa de exportações. Para tal o presente projeto engloba
Telade - em busca de parceiros internacionais
investimentos na área de marketing, como de presença em mercados internacionais e
ainda aquisição de softwares de apoio à gestão.
A CUBO desenvolve ETA's e ETAR's com tecnologia inovadora, contentorizadas e
modulares, faceis de transportar, com baixos custos de instalação e manutenção.
Fonte da Vida
Pretende-se dar a conhecer o produto a nível internacional e concretizar negócios com
associações e entidades governamentais.
Este projeto via criar as condições para que uma empresa recentemente criada e
inserida no setor do vestuário possa conquistar os mercados externos através do
Conquista do mercado via internacionalização da QVINTO
lançamento de coleções inovadoras e diferenciadoras, alicerçadas numa marca própria
fortemente internacional.
A Pedro Sendim, tendo submetido um projeto de Inovação Produtiva, pretende criar na
Promoção de fatores imateriais de competitividade organizacional empresa um ambiente de inovação organizacional e de marketing que promova a sua
e de marketing
entrada nos mercados externos, através da promoção de fatores imateriais de inovação
e competitividade, potenciando os produtivos.
A FEET é uma empresa de serviços na área do comércio têxtil.É uma empresa
especializada na venda de couros, atuando na transformação e comercialização de
Projeto de Internacionalização FEET
produtos.A operar num setor tradicional da economia portuguesa,com foco na venda
ao mercado industrial e com um foco no mercado da exportação

Pretende exportar para 8 novos paises, com 2 novos produtos a produzir nesta nova
Criação de nova empresa, tecnológicamente evoluida no sector dos industria de moldes de forma a optimizar a funcionalidade dos produtos e dos
moldes vocacionada para mercados externos
processos de fabrico, integrando o molde numa cadeia alargada de serviços de
engenharia alargado ampliando assim a cadeia de valor.
Operacionalizar o arranque da sua estratégia de penetração internacional e direcionar
Internacionalização Sublime Douro Together
os seus produtos inovadores no mercado turístico mundial, nomeadamente na área do
turismo de experiências e náutico.
Estratégia internacional de divulgação dos produtos resultantes de um novo processo
de fabrico, chassis isolados com aglomerado de cortiça expandida revestidos com
GRÕWANCORK
chapas metálicas, em substituição dos atuais tradicionalmente injetados com
poliuretano.

Internacionalização de um dispositivo inovador novo para o Mundo e respetivas
cápsulas oferecendo ao consumidor 2.0 uma solução prática e acessível no domínio dos
cosméticos personalizados e sustentáveis
O presente projeto é fruto da constante aposta da Knetik na internacionalização e
conquista de novos mercados. Somos uma empresa quase 100% exportadora e
pretendemos continuar a crescer. Para tal pretendemos pela primeira vez expor em
duas feiras muito prestigiadas no setor.
Com o projeto a YUMA pretende apostar nas áreas de competitividade criticas e
promover a internacionalização com a progressão na cadeia de valor para novos
segmentos de mercado de maior valor acrescentado.
A JRPT, é uma empresa recém constituída, que pretende comercializar através de loja
online e de contactos personalizados, um produto inovador inexistente a nível
internacional. A internacionalização, a marca e o segmento de luxo é o seu foco
principal.
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

NORTE-02-0752-FEDER-024794

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-024804

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

HIDMA - HIDRÁULICA E AUTOMAÇÃO, S.A.

HIDMA - Manutenção Global

NORTE-02-0752-FEDER-024806

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TECLAPROEZA - LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Projeto de Internacionalização da Teclaproeza

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

IBERO MASSA FLORESTAL, S.A.

Implementação de processo de internacionalização sustentada e
reforço da competitividade e capacitação da empresa para atuar
nos mercados internacionais

NORTE-02-0752-FEDER-024811

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LIKE A PEARL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024813

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

KONCEPTEVIDENCE COMÉRCIO VIA INTERNET LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024821

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JORGE BRANDÃO GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024823

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FRANCISCO DA CUNHA E SOUSA, UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024827

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PARADISEFORMULA - UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da Paradiseformula

NORTE-02-0752-FEDER-024845

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

OSM-OFICINAS DE METALOMECANICA LDA

OSM - Internacionalização

NORTE-02-0752-FEDER-024853

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

IVO RIBEIRO, UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024854

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JSCRAMBLER, S.A.

NORTE-02-0752-FEDER-024883

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SKPRO LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024888

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COSTAS & DUARTE LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024890

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

QUINTA DOS AVIDAGOS, S.A.

NORTE-02-0752-FEDER-024896

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-024901

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-024902

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-024907

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-024808

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Resumo | Summary

Pretende-se o lançamento da empresa para novos mercados de exportação (Espanha,
França, Alemanha e Itália) e consolidar a sua presença nos atuais, recorrendo à
economia digital, a ações de marketing internacional e ações de prospeção e promoção
da empresa nesses mercados
O presente projeto é fruto de um projeto de inovação aprovado (nº 18161), que nos irá
capacitar em 2017 de ferramentas para iniciar a laboração em mercados externos pelo
aumento da capacidade produtiva. Assim sendo temos que trabalhar a
internacionalização da empresa e contratar novos colaboradores.
O presente projeto é essencial para que o plano estratégico de internacionalização seja
implementado com sucesso. A empresa espera alargar o seu mercado potencial, abrir
horizontes, alargar o seu raio de atuação internacional bem como promover as suas
marcas próprias.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

247.170,00

FEDER

111.226,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

175.650,00

FEDER

79.042,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/15

2019/09/14

Portugal

105.740,00

FEDER

47.583,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/22

2019/05/21

Portugal

695.025,00

FEDER

312.761,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/13

2019/07/12

Portugal

249.075,00

FEDER

112.083,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/13

2019/09/12

Portugal

118.054,00

FEDER

53.124,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/14

2019/06/12

Portugal

246.150,00

FEDER

110.767,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/13

2019/07/12

Portugal

179.835,00

FEDER

80.925,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

Com o projeto de internacionalização a Paradiseformula tem em vista o reforço da
competitividade através do alcance de novos mercados e do reforço dos existentes.

140.420,00

FEDER

63.189,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/03

2019/04/01

Portugal

O presente projeto centra-se no reforço da presença internacional da OSM,
promovendo a sua competitividade e potenciando a visiblidade em novos mercados
externos e fortalecendo a sua posição nos mercados onde atua atualmente.

602.092,50

FEDER

270.941,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

569.675,00

FEDER

256.353,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

490.453,00

FEDER

220.703,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

103.190,97

FEDER

46.435,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/15

2019/05/14

Portugal

125.200,00

FEDER

56.340,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

97.620,00

FEDER

43.929,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/02

2018/10/31

Portugal

O presente projeto visa a expansão da atividade internacional da PARSEC, promovendo
PARSEC - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTROLO, Expansão Internacional da PARSEC com diversificação de clientes e
a entrada em novos mercados internacionais e, consequentemente a diversificação de
S.A.
de mercados geográficos
clientes, incrementando as condições de sustentabilidade da empresa no longo prazo

225.602,50

FEDER

101.521,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

79%

SURPRESA COM ESTILO - MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL
Ronfe Classic ? capacitação para a internacionalização
LDA

O projeto incorpora uma intervenção abrangente e transversal e inclui ações
diferenciadoras que permitirão à empresa desenvolver o seu potencial exportador, com
o objetivo de reforçar o seu posicionamento no mercado externo, o aumento da
carteira de clientes e do Volume de Negócios Internacional.

769.995,00

FEDER

346.497,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

79%

EDITORIAL NOVEMBRO - EDIÇÕES CÃO MENOR,
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Editorial Novembro

O presente projeto de Internacionalização da Editorial Novembro, ultima uma aposta na
dinamização de eventos culturais nos países Africanos.

393.905,00

FEDER

177.257,25

2019/05/31

Portugal

ABOTOA, S.A.

Projeto de Expansão Internacional Abotoa S.A.

Projeto de Expansão Internacional Abotoa S.A.

643.463,00

FEDER

289.558,35

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

ETERNO VISUAL - UNIPESSOAL LDA

Eterno Visual ? inovação e diferenciação na conquista da
internacionalização

O projeto incorpora uma intervenção abrangente e transversal e inclui ações
diferenciadoras que permitirão à empresa desenvolver o seu potencial exportador, com
o objetivo de reforçar o seu posicionamento no mercado externo, o aumento da
carteira de clientes e do Volume de Negócios Internacional.

487.862,50

FEDER

219.538,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

222.502,00

FEDER

100.125,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

344.277,50

FEDER

154.924,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

155.365,00

FEDER

69.914,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

109.502,42

FEDER

49.276,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/14

2019/06/13

Portugal

105.320,00

FEDER

47.394,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

127.045,00

FEDER

57.170,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

168.187,50

FEDER

75.684,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

46.574,38

FEDER

20.958,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

350.040,00

FEDER

157.518,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

328.750,00

FEDER

147.937,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

115.956,26

FEDER

52.180,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/15

2018/11/14

Portugal

79%

MANUEL GUEDES, UNIPESSOAL LDA

Crescer sustentadamente nos mercados Internacionais

79%

Implementação de processo de internacionalização sustentada, contemplando um
conjunto de ações no domínio da participção em feiras internacionais, desenvolvimento
de ações de prospecção, mostras promocionais, desenvolvimento de marca e
implementação de outros factores de competitividade.

Reforço da competitividade e orientação para mercados internacionais, através da
Like a Pearl ? Reforço da orientação e competitividade
aposta em fatores imateriais (Design, Inovação, Qualidade, Marca, Marketing e
internacional e lançamento de produtos com marca própria para os
Certificação), incluindo a inovação relativa ao lançamento em mercados externos de
mercados externos
coleções de moda high-end contemporânea com marca própria.
Este projeto enquadra-se no aviso n.º 17/SI/2016 uma vez que estão contempladas
ações que reforçam a qualificação e capacitação empresarial com vista a
Internacionaliza Konceptevidence
internacionalização e a presença efetiva nos mercados externos da Alemanha,
Dinamarca, Itália e Espanha.
Este projeto Internacionalizar - Kappiton tem como principal objetivo expandir a
empresa a novos mercados externos e capacitá-la através da implementação de novas
Internacionalizar Kappiton
ferramentas ao nível organizacional e de marketing, impulsionando a região Norte no
setor do mobiliário além-fronteiras.
Projeto de Internacionalização da Francisco da Cunha e Sousa - Unipessoal, Lda.,
Estratégia de Internacionalização de novos produtos sob marca
empresa atualmente prestadora de serviços de corte e costura de calçado
própria
exclusivamente no mercado nacional, que passará a vender Produto Acabado através
de marca própria diretamente em diversos mercados externos.

Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da Eletroinstal através
da entrada nos mercados de Moçambique, Dubai, Colômbia, França, Espanha e
ElectroInstal Global
Itália.Para tal irá apostar em politicas de fidelização do cliente e na melhoria da
qualificação dos processos administrativos.
A Jscrambler assume no mercado uma postura de pioneirismo que lhe confere o lugar
de líder tecnológico a nível internacional nos últimos anos, em técnicas de proteção de
JSCRAMBLER WORLDWIDE ? Aposta na Internacionalização
código de aplicações Web, pretendendo reforçar o seu posicionamento estratégico
internacionalmente.
Investimento em inovação de marketing e inovação organizacional com vista a reforçar
SKPro - Processo de Internacionalização
a capacitação empresarial orientada para a internacionalização.
Desenvolvimento de processo de internacionalização sustentada através da
Implementação de processo de internacionalização sustentada
implementação de um conjunto de ações de presença e prospeção de mercados
através do investimento em inovadores fatores de competitividade internacionais para captação de novos clientes, ações promocionais e de marketing,
reforçando a capacidade competitiva no mercado internacional.
A Quinta dos Avidagos pretende um reforço do seu posicionamento nos mercados
Reforço da estratégia de internacionalização da Quinta dos
externos, para isso apostará em investimentos no conhecimento dos mercados, na
Avidagos
presença internacional e no marketing, que a tornarão mais preparada para atuar nos
mercados e mais competitiva.

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-024917

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ARTIBORDA, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024919

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TRAÇOS SINGELOS LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024921

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TRADIÇÕES D'OUTRORA LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024925

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SÉRGIO CABREIRA, UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024943

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MOURA & MOURA - FABRICAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024948

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SABORES COM DISTINÇÃO - LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024950

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FASQUIA VIRTUAL CORTE PARA CALÇADO
UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024954

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CATARINA RIBEIRO CARVALHO, UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024957

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ALBUQUERQUE SOUSA, AGUIAR & SOUSA, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024959

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TELA'S DESIGN LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024963

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AUGUSTO, DANIEL & ANDRÉ COSTA, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-024983

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

REVIVE - DISTRIBUIÇÃO DE MODA, LDA

REVIVE no Mercado Global

Internacionalização da REVIVE- Distribuição de Moda no Mercado Global

310.835,00

FEDER

139.875,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024994

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

5D, UNIPESSOAL LDA

Projeto de internacionalização da empresa

O presente projeto de investimento visa potenciar a internacionalização de produtos de
elevada qualidade na área da moda, nomeadamente de produtos de vestuário denim.

174.102,50

FEDER

78.346,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025000

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MURILO GABRIEL, UNIPESSOAL LDA

MG CONSULTING - INTERNACIONALIZAÇÃO

388.783,00

FEDER

174.952,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025005

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CACAO EQUADOR - ROÇA DE SANTO ANTÓNIO, LDA Internacionalização da Cacao Equador no mercado global

257.415,00

FEDER

115.836,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025018

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TELLUS MATER, SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.

Reforço e Expansão Internacional da TELLUS MATTER

353.799,25

FEDER

159.209,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025019

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TRAÇO ALTERNATIVO, ARQUITECTOS ASSOCIADOS
LDA

Traço Alternativo - Internacionalizar a Arquitetura

297.390,00

FEDER

133.825,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-024911

79%

Com o projecto a Artiborda pretende reforçar o seu processo de internacionalização de
forma a aumentar sua capacidade exportadora. Para tal irá contratar recursos humanos
Reforço da capacidade de exportação da Artiborda.
qualificados, participar em feiras internacionais, efectuar viagens de prospecção,
apostar no marketing e criar novas colecções.
Com o presente projeto, a Traços singelos, pretende materializar a sua estratégia de
crescimento e sustentabilidade futura da empresa, com a prossecução de um
Internacionalização
investimento que se caracteriza por:?Participar em feiras;?Criação de uma
marca?Economia digital
Satisfazer as necessidades de valorização cultural de turistas maduros que apreciam um
Disponibilizar tours experienciais modeláveis e personalizáveis para
turismo de imersão cultural e à escala humana, propondo serviços modeláveis e
turistas maduros na região do PNP
personalizáveis às preferências do turista.
Promover a empresa e divulgar os seus serviços nos mercados externos, de forma a
Projeto de Internacionalização Rêve d'Or
potenciar o aumento das exportações.
Reforço da capacidade da MOURA&MOURA para a internacionalização, através da
MMcuisines Internacional
valorização de fatores imateriais de competitividade (feiras, marca, divulgação, ecommerce, etc.) e com reflexo no aumento das exportações.
A Sabores com Distinção tem como objetivo reforçar a sua capacidade de negócio para
International food innovation
a comercialização dos seus produtos ao nível internacional, apostando em novos
mercados externos e promovendo a exportação.
Desenvolvimento dos processos de qualificação para a internacionalização, através da
promoção internacional da marca Torsh Shoes, sobretudo nos mercados francês,
Torsh Shoes: Confortable Shoes Worldwide
Italiano, Japonês e Colombiano. A coleção de marca própria diferencia-se pela valência
de conforto extra.
Com a presente candidatura, a Catarina Ribeiro Carvalho, Unipessoal Lda. pretende
criar competências ao nível da internacionalização, posicionando-se nos mercados
Promoção de Fatores Imateriais de Competitividade
como marca 100% portuguesa e de elevada capacidade de inovação e desenvolvimento
de oferta de home fashion objects.
Promover a empresa e divulgar os seus serviços nos mercados externos, de forma a
Projeto de Internacionalização AiReclaim
potenciar o aumento das exportações.
O projeto Internacionalização da TELAS?S DESIGN pretende dotar a empresa de meios e
Internacionalização da TELAS?S DESIGN
condições de abordar osmercados internacionais divulgando os serviços de desenhos
técnicos, de forma ganhar notoriedade no mercado.
A empresa atua no segmento de calaçdo ortopédico com leitura biométrica e com este
ADAC INTERNACIONALIZAÇÃO
investimento vai qualificar, contratando 2 qtes, vai recorrer as TIC, com presença na
net, e vai internacionalizar a sua produção.

Consultoria & Coaching Sector Empresarial para desenvolvimento e recuperação de
Empresas.
O projeto visa reforçar a capacidade empresarial da Cacao Equador para a
internacionalização, promovendo o aumento das exportações na Europa, África, Ásia e
América do Norte de chocolates tree-to-bar, bean-to-bar e sem adição de açúcar ou
glúten, transacionáveis e internacionalizáveis.
O objetivo claro deste projeto resume-se a uma intensificação e alargamento da base
comercial da empresa, apostando em novos mercados e reforçando alguns mercados
onde já opera mas onde existe ainda uma quantidade enorme de oportunidades para
aproveitar. Queremos inovar e exportar!
Pretende-se o lançamento da empresa para novos mercados de exportação (Bélgica,
França, EUA, Angola e Moçambique) e consolidar a sua presença nos atuais, recorrendo
à economia digital, a ações de marketing internacional e ações de prospeção e
promoção da empresa nesses mercados
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025041

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NÚMERO DE ESPÉCIE, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025052

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PTA GROUP, S.A.

NORTE-02-0752-FEDER-025055

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DOURODECK, LDA.

NORTE-02-0752-FEDER-025062

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RESIWAY - SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025069

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CIVIL NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025080

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JOÃO & FELICIANO S.A.

JF - Internacionalização e Marca

NORTE-02-0752-FEDER-025088

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ISW - INTELLIGENT SERVICES AND WORKS, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025091

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TOPTUXEDO, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025096

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SATBYTE, LIMITADA

SATBYTE Internacionalização

NORTE-02-0752-FEDER-025102

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VIANA BLUE - FILIGRANA, DESIGN E CONCEPÇÃO,
LDA

Viana Blue

NORTE-02-0752-FEDER-025105

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CLOTHIUS - TECELAGEM, LDA

SMART CLOTHIUS INTERNATIONAL

NORTE-02-0752-FEDER-025107

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CARLOS REIS & ANTÓNIO REIS, LDA

Participação em feiras com vista a alargar o seu horizonte de
volume de vendas

NORTE-02-0752-FEDER-025109

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MARMORES E CANTARIAS DO CORONADO LDA

Internacionalização Mármores e Cantarias do Coronado

NORTE-02-0752-FEDER-025111

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

QUARPOR, MINAS E MINERAIS, S.A.

Internacionalização de Quartzo de Alta Pureza

NORTE-02-0752-FEDER-025114

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ISABEL MARIA TORRES, UNIPESSOAL LDA

Belartfune Internacional

NORTE-02-0752-FEDER-025117

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RICH COMPANY, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Rich Company.

NORTE-02-0752-FEDER-025121

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CIDADE ÉBANO - UNIPESSOAL LDA

MMOREIRA - Rumo à Internacionalização

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025142

NORTE-02-0752-FEDER-025143

NORTE-02-0752-FEDER-025022

79%

DUDE TEX, LDA

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

177.840,00

FEDER

80.028,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

210.115,00

FEDER

94.551,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/28

2019/07/27

Portugal

721.490,00

FEDER

324.670,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/12/11

2019/12/09

Portugal

186.600,00

FEDER

83.970,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

340.576,44

FEDER

153.259,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/15

2019/08/13

Portugal

229.105,00

FEDER

103.097,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/02

2019/10/01

Portugal

Reforço da capacidade exportação da João & Feliciano e maior qualificação dos seus
ativos através da valorização de fatores imateriais de competitividade (feiras,
prospeções, marca, divulgação, e-commerce, etc) e da inovação do artigo têxtil lar.

292.970,00

FEDER

131.836,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

ISW Internacional

A ISW pretende iniciar a sua exportação direta através da aposta na presença em vários
mercados.

281.035,00

FEDER

126.465,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/21

2019/04/23

Portugal

VN: 1,9 milhões

A TOPTUXEDO com a candidatura apresentada pretendeu criar condições para alcançar
um volume de faturação próximo dos 1,9 milhões, através do reforço das ações de
promoção direcionada para os mercados mais sofisticas e de maior poder de compra.

88.600,00

FEDER

39.870,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

54.050,00

FEDER

24.322,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/15

2019/08/14

Portugal

1.025.227,83

FEDER

461.352,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

309.055,00

FEDER

139.074,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

169.350,00

FEDER

76.207,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

324.002,50

FEDER

145.801,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

248.700,00

FEDER

111.915,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

176.885,00

FEDER

79.598,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

532.105,00

FEDER

239.447,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

191.520,00

FEDER

86.184,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

359.861,87

FEDER

161.937,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/20

2018/11/15

Portugal

Internacionalização da atividade da empresa.

Internacionalização da atividade da empresa.

O projeto visa potenciar a internacionalização da Número de Espécie e suas soluções de
mobiliário português, funcional e inovador, acompanhando as tendências de design,
SI Internacionalização | CA
com os mais altos padrões de qualidade, com especial enfoque na exportação para
países da Benelux, Alemanha e Estados Unidos.
O projeto contempla investimentos nas vertentes organizacional e marketing, com vista
PTA - Estruturando diferenciais competitivos para o seu sucesso no à internacionalização da PTA, divulgando a empresa/produtos a uma escala global e
mercado global
levando à exportação dos acessórios destinados ao setor do calçado e têxtil que
produzirá.
Reforço da capacidade da DOURODECK para a internacionalização, através da
DDFLOORING IN THE WORLD
valorização de fatores imateriais de competitividade (feiras, marca, divulgação, ecommerce, etc.) e com reflexo no aumento das exportações.
O projeto consiste na realização de um conjunto de atividades de inovação de
marketing e organizacionais, críticas para que esta possa capturar o valor potencial
FOG Recovery Solutions Export
existente num conjunto de mercados alvo, no domínio das soluções para tratamento e
valorização de resíduos com frações de óleos e gorduras
A CIVIL NORTE pretende capacitar-se, através do investimento em fatores imateriais de
competitividade, no sentido de dar início ao seu processo de internacionalização, tendo
Internacionalização da CIVIL NORTE
como objetivo tornar-se numa referência no mercado global da construção e
reabilitação urbana.

Atualmente a SATBYTE tem desenvolvidos e no mercado, 2 softwares empresariais,
sendo um na área financeira, o ENTERPRISEXCHANGE, e outro na área comercial, o
ENTERPRISE ERP. A Internacionalização de tais produtos é o próximo passo que surge na
estratégia de crescimento da empresa.
Viana Blue é um projeto dedicado à promoção do design, produção e exportação de
peças de joalharia com inspiração na técnica da filigrana, tradicional do Norte de
Portugal, oferendo peças contemporâneas, de elevada qualidade, com conceção, design
e produção 100% portuguesa.
Aposta na internacionalização da CLOTHIUS e qualificação dos seus ativos através da
valorização de fatores imateriais de competitividade (feiras, prospeções, marca,
divulgação, e-commerce, etc) e com reflexo no aumento das exportações.
O projeto de internacionalização tem como objetivo a participação em feiras e
exposições para apresentação das folha de madeira destinada a empresas que vendem
para os setores de luxo e marcas de alta-gama, (automóvel, náutica, aeronáutica,
decoração) derivada da transformação de matéria florestal.
O projecto de internacionalização da Mármores e Cantarias do Coronado irá promover a
empresa em mercados externos, através de acções de prospecção, feiras da
especialidade e promoção intensiva nos mercados alvo, nomeadamente nas
plataformas online.
Este projeto visa a internacionalização da empresa participando em feiras
internacionais. A ABB definiu como mercados alvo: Japão, Alemanha, Espanha e Itália
pelos vários contatos estabelecidos, sendo estes países grandes importadores de
Quartzo para utilização nas industrias de alta tecnologia.
A Belartfune pretende com este projeto aumentar a sua notoriedade no mercado
através da oferta de produtos funerários altamente diferenciadores, tendo como
objetivo chegar a um volume de vendas no exterior de 36% do total.
A Rich Company pretende iniciar o seu processo de internacionalização. Para tal irá
investir na contratação de recursos humanos qualificados, na participação em feiras e
viagens de prospecção de mercado internacional, bem como uma forte aposta no
marketing e na criação de novas colecções.
Reforço da capacidade da CIDADE ÉBANO para a internacionalização, através da
valorização de fatores imateriais de competitividade (feiras, marca, divulgação, ecommerce, etc.) e com reflexo no aumento das exportações.

79%

MJSP FACILITY SERVICES, UNIPESSOAL LDA

BERUSK INTERNACIONALIZAÇÃO

A MJSP, CRIA, DESENHA, E CONCEBE SOLUÇÕES COM GARANTIA PARA A INDÚSTRIA DO
MOBILIÁRIO, A INTERNACINALIZAÇÃO VAI PERMITIR, LEVAR A MARCA MAIS LONGE,
PERMITA A CRAIÇÃO DE PT, 2 QTES COMERCIO INTERNACIONAL E PERMITE
TRABALHAR COM OS MAIORES PLAYERS MUNDIAIS DO SETOR.

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CAVES DO CASALINHO - SOCIEDADE AGRÍCOLA E
COMERCIAL, LDA

Consolidação e reforço das exportações através do investimento
em inovadores fatores de competitivdade

Consolidação e reforço das exportações da empresa nos mercados internacionais onde
já está presente e entrada sustentada em novos mercados internacionais são os
objetivos do projeto que contempla o investimento em inovadores métodos de
marketing e organizacionais.

277.500,00

FEDER

124.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LADO INCÓGNITO, UNIPESSOAL LDA

+351 Internacional

O projeto +351 Internacional pretende criar as condições necessárias à
internacionalização da marca de vestuário +351 dotando a empresa de um conjunto de
recursos e ferramentas que possibilitem a concretização desse objetivo com sucesso.

151.562,50

FEDER

68.203,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

BK5 GLOBAL, UNIPESSOAL LDA

A proposta da empresa ?BK5 Global, Unipessoal, Lda? passa pela
expansão do seu mercado de atuação para novos pontos do globo,
iniciando assim a sua atividade internacional. O objetivo passa pela
prest

A proposta da empresa ?BK5 Global, Unipessoal, Lda? passa pela expansão para novos
pontos do globo, iniciando a sua atividade internacional. O objetivo passa pela
prestação de serviços na área da construção/reabilitação em: Cuba, França, Espanha,
China, Holanda, Guiné Equatorial e Argélia.

513.025,00

FEDER

230.861,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025150

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

OLIVEIRA, FERNANDES & PEIXOTO LDA

EM BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO NOS MERCADOS EXTERNOS

O projeto visa o aumento de capacidade produtiva e a exportação de bens
transaccionáveis e internacionalizáveis, apostando em tecnologia avançada e software
indutor de aumentos de produtividade, contratando técnicos especializados e serviços
para uma aproximação a novos mercados internacionais

351.300,00

FEDER

158.085,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025155

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SIMÃO & OLGANDO S. A.

+ INTERNACIONALIZACAO + EXPORTACAO

328.050,00

FEDER

147.622,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025157

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LGDAP - AMPHIBIOUS TOURS, S.A.

LGDAP Amphibious Tours Experience - Internacionalização

279.450,00

FEDER

125.752,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/11/11

2019/11/10

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025160

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BAIRRO DESIGN, LDA

Internacionalização da Bairro Design.

621.181,26

FEDER

279.531,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025161

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PRIMALYNX - SUSTAINABLE SOLUTIONS, LDA

YogurtNest

136.023,75

FEDER

61.210,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025164

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VIARCO-INDUSTRIA DE LAPIS LDA

VIARCO INTERNACIONALIZAÇÂO

198.068,75

FEDER

89.130,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

AMAZING TERRACE - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização de Plataforma Revolucionário ao Nível do
Negócio de Arrendamento de Imóvel Durante a Vida Académida

603.925,00

FEDER

271.766,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/14

2019/06/12

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025166

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FULL NUMBER, LDA

Full Number Internacionalização

330.634,00

FEDER

148.785,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2018/01/07

2020/01/06

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025170

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RABISCOS E DIAGONAIS - ARQUITECTURA E
CONSTRUÇÃO LDA

Internacionalização Rabiscos e Diagonais

211.510,00

FEDER

95.179,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INOUTBUILD - ARQUITETURA, ENGENHARIA &
CONSTRUÇÃO, LDA

Internacionalização da Inoutbuild.

538.115,40

FEDER

242.151,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025174

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LABELANDPACK, LDA

Criação de nova empresa direcionada para industrias criativas com
processo produtivo inovador, novo produto, direcionada para
mercados internacionais e aposta em tecnologias de ponta e
sistemas multim

279.850,00

FEDER

125.932,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025177

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FERNANDES PIRES & IRMÃO LDA

96.867,50

FEDER

43.590,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/12

2019/10/11

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025184

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MÁQUINAS INDUSTRIAIS SÃO MARCOS LDA

79.541,65

FEDER

35.793,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025131

NORTE-02-0752-FEDER-025149

NORTE-02-0752-FEDER-025165

NORTE-02-0752-FEDER-025171

79%

79%

O desenvolvimento e aplicação de um novo modelos empresarial, especialmente no que
respeita à internacionalização.
A LGDAP Amphibious Tours, empresa especializada na realização de percursos turísticos
temáticos e inovadores em veículos anfíbios com recurso à realidade aumentada
pretende internacionalizar o seu produto nos canais de distribuição especializados e nos
mercados alvo selecionados.
Com o projecto a Bairro Design pretende iniciar o seu processo de internacionalização
através da qualificação e contratação de recursos humanos qualificados, participação
em feiras internacionais, viagens de prospecção de mercado e uma forte aposta em
marketing e criação de novas colecções.
Solução inovadora na produção de iogurts, utilizando matérias-primas naturais, com
baixa pegada de carbono na sua transformação.
O projeto concretiza a estratégia da Viarco de apostar nos mercados internacionais
como caminho para um crescimento sustentado. O investimento, ambicioso mas
realista, vem reforçar a presença da marca no exterior e torná-la uma referência
mundial no fabrico de lápis e ferramentas de desenho.
O presente projecto pretende garantir o sucesso do processo de internacionalização da
ROOMTRACK: uma plataforma inovadora na área do aluguer imobiliário direccionado
para o segmento do estudante deslocado do seu país de origem ao mesmo tempo que
satisfaz as necessidades do arrendatário directo.
Internacionalização da Full Number, empresa especializada no fornecimento de
ferramentas para registo e identificação de equipamentos com o objetivo de manter a
sua rastreabilidade desde a sua produção até ao consumidor final de forma a
desencorajar e prevenir o seu roubo e furto.
Internacionalização de uma empresa portuguesa que tem por base serviços de
arquitetura
Com o projecto a Inoutbuild pretende iniciar o seu processo de internacionalização de
forma a reforçar a sua capacidade exportadora, investindo em acções de marketing
internacional, contratação de recursos humanos e viagens de prospecção, de modo a
obter novos clientes e novos mercados.

A LK pretende ser exportadora e define como core-business a oferta de produtos no
domínio da impressão digital de elevada resolução, para o mercado de labelling e
embalagem rígida/flexível e visa configurar-se c/ uma resposta às necessidades
mercado detectadas e para as quais não existem respostas.
Pretende-se desenvolver e implementar a estratégia de internacionalização da vertente
turística da empresa Fernandes Pires & Irmão, Lda, que possui as Casas de Campo Cimo
Casas de Campo Mirandesas Cimo da Quinta - Internacionalização
da Quinta localizadas em Miranda do Douro, fundamentais para o sucesso futuro do
seu empreendimento turístico.
A empresa Máquinas São Marcos pretende reforçar a sua capacidade empresarial para
Máquinas são Marcos expansão dos mercados internacionais
a internacionalização, aumentando as suas exportações.
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NORTE-02-0752-FEDER-025194

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025204

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

KEYVALUE - SOLUÇÕES DE GESTÃO LDA

Projeto de Internacionalização da empresa

NORTE-02-0752-FEDER-025209

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

KORFUCHSIA, S.A.

Calçado Nacional para o Mundo

NORTE-02-0752-FEDER-025210

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VALLEGRE, VINHOS DO PORTO, S.A.

VALLEGRE 2017-2018

NORTE-02-0752-FEDER-025212

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VECTOMATRIZ LDA

Projeto de Internacionalização Vectomatriz

NORTE-02-0752-FEDER-025214

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

THINK STRATEGIC, LDA

Internacionalização ThinkStrategic

NORTE-02-0752-FEDER-025217

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LEICIL-MALHAS E CONFECÇÕES LDA

IQI - Inovar, qualificar e internacionalizar

NORTE-02-0752-FEDER-025222

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BRAVE - REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, UNIPESSOAL
LDA

BRAVE - 2016-2018

NORTE-02-0752-FEDER-025223

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ESTUDIGAIA, LDA

EstudiGlobal

NORTE-02-0752-FEDER-025224

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AMERTRADE - TÊXTEIS LDA

Desenvolvimento dos Texteis em novos mercados

NORTE-02-0752-FEDER-025228

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COZY & SUITABLE - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA Cozy & Suitablex ? rumo a uma internacionalização sustentada

NORTE-02-0752-FEDER-025229

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MYOWNWAY, LDA

Internacionalização Arte Funcional

NORTE-02-0752-FEDER-025238

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ATITUDES D`ÉPOCA - LDA

Internacionalização para os mercados europeus

NORTE-02-0752-FEDER-025241

Programa Operacional Regional do Norte

79%

GABRIEL PEREIRA MARTINS LDA

Atração de clientes externos para o restaurante

NORTE-02-0752-FEDER-025245

Programa Operacional Regional do Norte

79%

OCRE & VERDE - ESTAMPARIA E CONFECÇÃO TÊXTIL,
Internacionalização da atividade da empresa.
UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025254

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LIAGO - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CALÇADO, S.A.

Internacionalização da nova marca própria KOEL4KIDS, destinada
ao segmento médio/alto de calçado de criança

NORTE-02-0752-FEDER-025263

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

100HECTARES SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

100HECTARES inicia volta ao mundo

NORTE-02-0752-FEDER-025269

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TAPETEVOADOR, UNIPESSOAL LDA

Tapete Voador

NORTE-02-0752-FEDER-025273

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025277

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TEXMAJOLUSO - EMPRESA TÊXTIL, S.A.

NORTE-02-0752-FEDER-025278

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025284

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025286

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025295

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025296

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025301

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025304

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025319

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025324

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025325

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025327

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025332

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025334

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025347

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ADEGA COOPERATIVA DE SABROSA, CRL

Projeto de Internacionalização da Adega Cooperativa de Sabrosa

NORTE-02-0752-FEDER-025355

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

HARDY, LDA

HARDY GLOBAL

NORTE-02-0752-FEDER-025276

NORTE-02-0752-FEDER-025291

NORTE-02-0752-FEDER-025292

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AQUAJET - EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LDA

Qualificação internacional dos serviços marítimo-turísticos

Resumo | Summary

Qualificação internacional dos serviços marítimo-turísticos da Aquajet reforçando a sua
presença externa e alavancando os seus resultados, apostando na exportação em 6
mercados (3 europeus e 3 Palops), e no desenvolvimento de ofertas turísticas
diferenciadas e únicas junto de públicos sofisticados.
O presente projeto de investimento visa potenciar a internacionalização de produtos e
serviços de elevada qualidade na área tecnológica, nomeadamente na área das
tecnologias de informação e comunicação.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

107.155,00

FEDER

48.219,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

213.105,00

FEDER

95.897,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Especialização de sourcing integrado no setor do calçado a nível internacional.

331.360,00

FEDER

149.112,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

O presente projeto pretende dar um novo fôlego ao processo de internacionalização da
empresa contemplando uma nova redistribuição geográfica do seu volume de negócios.

207.985,99

FEDER

93.593,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/30

2019/01/29

Portugal

158.625,00

FEDER

71.381,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/28

2019/08/27

Portugal

208.525,00

FEDER

93.836,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

215.912,38

FEDER

97.160,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

167.712,50

FEDER

75.470,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

249.750,00

FEDER

112.387,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

102.300,00

FEDER

46.035,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

875.450,00

FEDER

393.952,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

205.017,50

FEDER

92.257,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

655.241,02

FEDER

294.858,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Atração de clientes externos para o restaurante

68.720,00

FEDER

30.924,00

2019/06/12

Portugal

310.105,00

FEDER

139.547,25

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.
02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/13

Internacionalização da atividade da empresa.

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

A LIAGO pretende apostar na internacionalização de uma nova marca própria, a
KOEL4KIDS, direcionada para o segmento de alta qualidade de calçado de criança,
aumentando o valor acrescentado dos seus produtos e subindo na cadeia de valor.

316.687,50

FEDER

142.509,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

A Vectomatriz é uma empresa de serviços no sector de comércio de peles.É uma
empresa especializada na venda de couro,atuando na transformação e comercialização
de produtos.A operar num setor tradicional da economia,com foco na venda ao
mercado industrial e com um foco no mercado da exportação.
A Thnik Strategic é uma empresa de execução de estudos e projectos de arquitectura,
especialidades e serviços de consultoria técnica, com especialização na concepção de
aeroportos internacionais, que pretende atingir uma diversificação e maior abrangência
geográfica da sua actividade.
A Leicil com a sua nova unidade produtiva tem como objetivo expandir as vendas dos
seus produtos, incrementar o leque de clientes e alargar a abordagem ao nível do
mercado internacional.
A BRAVE, VAI COM ESTE INVESTIMENTO INTERNCIONALIZAR A SUA ATIVIDADE NO
SETOR TEXTIL, VAI CONTRIBUIR PARA A FORÇA EXPORTADORA DA INDÚSTRIA
PORTUGUESA, E CRIA 2 QUADROS TÉCNICOS SUPERIORES.A PROSPEÇÃO DE
MERCADOS, PRESENÇA EM FEIRAS, E PRESENÇA NA ECONOMIA DIGITAL SAO AS
GRANDES APOSTAS BRAVE.
O projeto tem como principal objetivo apostar na internacionalização da empresa, para
crescer nos mercados onde está presente (França, Espanha, Reino Unido, China, Brasil)
e entrar em novos mercados (Alemanha, Itália, Canadá) afirmando-se como uma
empresa verdadeiramente global no setor do turismo.
O principal propósito deste projeto é a intensificação da internacionalização da
empresa,continuando o esforço de internacionalização dos últimos Apostará em novas
abordagens aos novos mercados, com prospeção aos Mercados Internacionais Alvo e
processos de comunicação inovadores.
O projeto incorpora investimentos que permitirão reforçar a capacitação empresarial da
Cozy para a internacionalização, com vista a promover o aumento das suas
exportações, e o aumento da qualificação dos seus ativos, relevantes para a estratégia
de inovação, internacionalização e modernização.
A MAMOA concebe, desenvolve e comercializa mobiliário num segmento de alta
qualidade para arquitetos e decoradores de interiores. Já iniciou o seu processo de
internacionalização e pretende com este projeto reforçar o mesmo e entrar em novos
mercados apostando em produtos diferenciados e inovadores.
Este projeto apresenta-se como um desenvolvimento do setor do desporto, onde
Portugal apresenta várias vantagens competitivas e conhecimentos, exportando esse
know-how para a europa, através de equipamentos utilizados essencialmente para o
crossfit.

74.117,00

FEDER

33.352,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/18

2019/04/17

Portugal

230.900,88

FEDER

103.905,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

DITAGOLD - COMPONENTES PARA CALÇADO, LDA

Internacionalização DitaGold

O presente projecto tem como ojectivo apoiar a internacionalização da actividade da
empresa através da abordagem ao mercado externo.
O presente projecto prevê investimentos que actuam directamente na promoção
internacional da actividade da Tapete Voador, indo de encontro com os objectivos do
presente aviso de candidaturas.
O projeto de internacionalização DITAGOLD visa promover a produção de solas
inovadoras para clientes internacionais.

256.975,00

FEDER

115.638,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

EUROGEIA - MOBILIÁRIO, LDA

Investimentos no processo de internacionalização da empresaO objetivo dos investimentos é incrementar o processo de internacionalização da
Estudos de mercado, Design e desenvolvimento de novos produtos,
empresa através da diversificação de produtos da empresa, que vai permitir penetrar
realização de catálogos, participação em feiras internacionais,
em novos mercados externos de forma direta.
visitas de

175.900,00

FEDER

79.155,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Projeto de Internacionalização Texmajoluso

A Texmajoluso-Empresa Têxtil S.A. é uma empresa industrial na área têxtil. Dotada de
uma secção de preparação de tecelagem,uma tecelagem com 12 teares com jacquards
eletrónicos.A operar num setor tradicional da economia,com foco na venda ao mercado
industrial e com um foco no mercado da exportação.

144.175,00

FEDER

64.878,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/24

2019/08/23

Portugal

CHERRYPAPAYA, UNIPESSOAL LDA

CHERRY on the way

O presente projecto visa apoiar a CHERRYPAPAYA na internacionalização da actividade
através de presença em feiras, divulgação na imprensa e marketing digital.

117.467,50

FEDER

52.860,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/26

2019/03/25

Portugal

79%

CODEONE - SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCESSAMENTO DE DADOS, LDA

CODEONE 2020

reforço da internacionalização

433.160,00

FEDER

194.922,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

79%

MOSANTO - CONFECÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Mosanto Internacional

A Mosanto é uma empresa têxtil que prima pela qualidade dos seus produtos e que
inicia com este projeto o seu plano de internacionalização, exportando o que de melhor
se faz no nosso país.

127.450,00

FEDER

57.352,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/11

2019/09/10

Portugal

WALK-ON-WIND LDA

WOW Go Global

No projeto WOW Go Global está contemplada toda a estratégia de internacionalização
da empresa Walk-On-Wind, Lda, no que à abordagem a novos mercados diz respeito. É
seu objetivo expandir para os mercados europeu e norte americano onde o setor da
naútica de turismo, desporto e lazer se destaca.

122.545,00

FEDER

55.145,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/05

2019/07/04

Portugal

GULA DEC' ARTE, UNIPESSOAL, LDA

A proposta da empresa ?Gula Dec?Arte, Unipessoal, Lda.? passa
pela captação de possíveis clientes nos diversos pontos do globo,
reforçando assim a sua atividade internacional. O objetivo passa
pela pr

A proposta da empresa ?Gula Dec?Arte, Unipessoal, Lda.? passa pela captação de
possíveis clientes nos diversos pontos do globo, reforçando assim a sua atividade
internacional.

343.375,63

FEDER

154.519,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

326.423,67

FEDER

146.890,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

54.500,00

FEDER

24.525,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

273.976,00

FEDER

123.289,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/31

2018/10/30

Portugal

947.601,50

FEDER

426.420,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

171.797,79

FEDER

77.309,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/15

2018/11/14

Portugal

598.420,00

FEDER

269.289,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

325.950,00

FEDER

146.677,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

125.505,46

FEDER

56.477,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

333.803,31

FEDER

150.211,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

980.810,00

FEDER

441.364,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

130.437,50

FEDER

58.696,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

105.950,00

FEDER

30.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

79%

79%

79%

O objetivo claro deste projeto resume-se a uma intensificação e alargamento da base
comercial da empresa, apostando em novos mercados e reforçando alguns mercados
WHITE TOWER, LDA
IT EXPORT 2017 - 2019
onde já opera mas onde existe ainda uma quantidade enorme de oportunidades para
aproveitar. Queremos inovar e exportar!
O principal propósito deste projeto é a intensificação da internacionalização da empresa
pela diversificação de mercados. Apostará em novas abordagens aos novos mercados,
COMBINED TEX - COMÉRCIO DE MALHAS LDA
CombinedTex Global
com prospeção aos Mercados Internacionais Alvo e processos de comunicação
inovadores.
O presente projecto visa apoiar a MDS Leilões a incrementar o volume de vendas
MARQUES DOS SANTOS - LEILÕES, UNIPESSOAL LDA MDS WORLDWIDE
internacionais, através da valorização de factores imateriasi de competitividade.
A JAH pretende com o presente projecto iniciar o seu processo de internacionalização.
Para tal irá investir em feiras e viagens de prospecção de mercado internacional, no
JAH METALTECHNIK, SERRALHARIA CIVIL, LDA
Internacionalização da JAH.
marketing e economia digital, bem como nos recursos humanos e outros meios de
qualificação da empresa.
Internacionalização da Nuancevidente e da sua gama de produtos de revestimentos de
NUANCEVIDENTE - UNIPESSOAL LDA
Nuance Vidente Internacionaliza
vanguarda
Expansão da atividade da empresa para novos mercados e reforço dos já existentes com
Expansão da empresa para mercados externos, utilização de
a criação marcas próprias, 2 nacionais e 2 europeias dos novos produtos de pavimentos
GEOMETRIKTARGET - LDA
TIC,certificação da empresa, criação 6 PT, realização de feiras para
desportivos e urbanos, inovadores, tendo por base na sua produção os 3Rs: Reduzir,
lançar os novos produtos com marcas próprias
Reutilizar e Reciclar.
O presente projeto, integrado no plano estratégico da SABORES DO NORTE, encontra-se
direcionado a áreas de competitividade críticas e objetiva expandir a presença
Privado
: Os Sabores do Norte rumam ao exterior!
internacional da empresa. A operação apresenta um timing estratégico pois acompanha
o lançamento de produtos biológicos certificados.
Com o presente projeto a empresa via a realização de investimentos na presença em
IBERWEB, LDA
Plano de internacionalização iberweb
feiras, prospeção e várias ações de marketing, no sentido de captar novos mercados
internacionais e sustentar o seu crescimento.
Posicionar internacionalmente e de modo diferenciado o projeto empresarial da Heto, a
Posicionar internacionalmente e de modo diferenciado o projeto
sua marca própria e os seus novos produtos máquinas-ferramenta nos principais
HETO - Manufacturing Technologies, SA
empresarial da Heto
mercados mundiais no setor dos moldes, apostando na capacitação transversal em
fatores críticos de competitividade
IRV - TÊXTIL, LDA

Alargamento e reforço da penetração nos mercados internacionais. Prospecção de mercados externos.
O presente projeto de investimento visa dotar a Adega Cooperativa de Sabrosa de
novas competências de marketing e organizacionais, que terão papel decisivo numa
correta implementação de uma nova estratégia de marketing e comunicação no
panorama nacional e, principalmente, internacional.
O projeto, HardyGlobal, tem como objetivo a internacionalização da empresa
Hardy,Lda., assim como dos seus produtos, através da realização de investimentos em
estudos de mercado, comunicação, prospeção de 6 mercados, deslocação a 5 feiras,
assim como a realização de missões inversas.
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O projecto de internacionalização da Amaralsteel irá promover a empresa em mercados
externos, através de acções de prospecção, feiras da especialidade e promoção
intensiva nos mercados alvo, nomeadamente nas plataformas online.
Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de uma
oferta de uma plataforma online inovadora e diferenciada,
plataforma online inovadora e diferenciada, apostando em fatores dinâmicos de
apostando em fatores dinâmicos de competitividade e em modelos competitividade e em modelos empresariais inovadores com vista a promover as
empresariais inov
exportações.
Graças aos novos Sócios, a Santos e Amador vai investir mais de 380 Mil euros em
Marketing Digital, feiras internacionais, contratação de R.H. especializado, entre outras
Santos e Amador - Proliferação Internacional
ações, por forma a relançar sucesso da empresa, via internacionalização, esperando
superar os 60% de taxa de exportação em 2019.
A SERCHLINE, DEDICA-SE AO MERCADO DE REPRESENTAÇÕES DE CALÇADO,
ACOMPANHANDO O CLIENTE, EM TODA A COLOCAÇÃO DA PRODUÇÃO E
Internacinalização da Searchline
RESPONSABILIZANDO-SE PELA QUALIDADE E PRAZO DE ENTREGA,COM ESTE PROJETO,
A EMPRESA ACRESCE UMA NOVA ÁREA A MARCA PROPRIA E COLEÇÃO PROPRIA PARA
MERCADO EXTERNO 100%.
A BSD com este projeto pretende promover a sua capacidade exportadora, potenciando
BSD INOVA
assim o aumento da sua atuação nos mercados internacionais.
A WDN centra a sua atividade na implementação e gestão de uma cadeia de descontos
interligada entre produtor e consumidor final no sector dos vinhos. Tem como objectivo
WDN ? Internacionalização
criar uma rede de clientes à escala mundial gerida por uma plataforma digital online
inovadora. A sua internacionalização urge!
A empresa derivado do potencial do Software que desenvolve para a indústria gráfica
Internacionalização da empresa em varios mercados
vai começar a sua nova estratégia de internacionalização para uma serie de mercados
onde a indústria gráfica e muito forte e relevante.

NORTE-02-0752-FEDER-025358

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AMARALSTEEL, UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025362

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SWONKIE, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025363

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SANTOS & AMADOR - QUADROS ELÉCTRICOS LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025366

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SEARCHLINE REPRESENTAÇÕES LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025373

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BSD - THE BEST SOLUTION DESIGN, S.A.

NORTE-02-0752-FEDER-025384

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WDN - WORLD DISCOUNT NETWORK, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025395

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BEANSTALK, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025408

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MJARC - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA

Internacionalização da empresa MJARC

NORTE-02-0752-FEDER-025409

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RUNPORTO.COM - ORGANIZAÇÃO EVENTOS
DESPORTIVOS LDA

Internacionalizar eventos de atletismo Runporto potenciando o
Turismo de desporto internacional em Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025415

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DUPLO PR - SERVIÇOS DE ENOLOGIA LDA

Duplo PR - Processo de internacionalização 2017/2018

NORTE-02-0752-FEDER-025425

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MOVIMENTO 180º, CONSULTORES, LDA

Internacionalização e Qualificação da MOVIMENTO 180 para o
Mercado Global.

NORTE-02-0752-FEDER-025430

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

HERMESGOLD - BUSINESS COMPANY, LDA

Internacionalização Hermes

NORTE-02-0752-FEDER-025433

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FITOR FIBRAS, LDA

FITOR - Reforço das capacidades comerciais e de
internacionalização e qualificação de ativos

NORTE-02-0752-FEDER-025445

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RUI RIGUEIRA, UNIPESSOAL LDA

Promoção internacional da Eco-Rota

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025455

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025462

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-025465

NORTE-02-0752-FEDER-025403

NORTE-02-0752-FEDER-025447

NORTE-02-0752-FEDER-025453

79%

79%

PENSARCRÍTICO - UNIPESSOAL LDA

DESFRUTA-COMÉRCIO DE FRUTAS, S.A.

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

332.852,50

FEDER

149.783,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

633.684,00

FEDER

285.157,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

367.052,50

FEDER

165.173,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

278.362,50

FEDER

125.263,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/15

2018/10/30

Portugal

143.620,00

FEDER

64.629,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

387.955,00

FEDER

174.579,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

532.575,00

FEDER

239.658,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

196.237,50

FEDER

88.306,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

145.360,29

FEDER

65.412,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/14

2019/05/13

Portugal

303.900,00

FEDER

136.755,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

63.000,00

FEDER

28.350,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

56.082,00

FEDER

25.236,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

462.310,00

FEDER

208.039,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

192.450,00

FEDER

86.602,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/11

2019/09/10

Portugal

70.080,00

FEDER

31.536,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Processo de Internacionalização da Empresa Desfruta.

O projeto proposto nesta candidatura pela DESFRUTA tem como objetivo o
desenvolvimento do processo de internacionalização através de ações de prospeção e
de marketing tendo em vista a promoção e a venda de ?Maçã de Montanha?, de
qualidade ímpar e única, produzida na região demarcada Douro Sul.

229.806,25

FEDER

103.412,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/14

2019/06/13

Portugal

OF - WOW

O presente projeto pretende iniciar a exportação de mobiliário de alto-luxo para
mercados com elevado poder de compra onde as soluções sejam valorizadas. Assim
realizará açoes de incremento notoriedade e promoção internacional para alcançar taxa
exportação de 70%.

965.847,00

FEDER

434.631,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

Internacionalização Amaralsteel

PENSARCRÍTICO ? Serviços de Consultoria diferenciados e
diversificados com potencial de internacionalização

A PensarCrítico pretende internacionalizar a sua atividade de Consultoria
Desenvolvimento Negócios e prestação Serviços de Gestão Marketing/Comunicação,
concentrando-se em países com forte ligação a Portugal ou com forte potencial
desenvolvimento, concretamente Colômbia, Brasil, Angola e França.
Este projeto de investimento pretende alavancar a empresa MJARC para a prestação de
serviços de arquitetura, engenharia, decoração e design e ainda a venda de uma linha
de móveis da sua autoria em mercados internacionais com maior poder de compra e
mais oportunidades.
Reforço do processo de internacionalização da empresa com aposta na diversificação de
mercados e na inovação de marketing, reforço dos quadros altamente qualificados e da
formação profissional.
A Duplo PR pretende tornar-se numa Empresa de referência na comercialização de
vinho dos segmentos premium e super premium, em mercados altamente exigentes.
Internacionalizar a Movimento 180º Consultores num quadro de desenvolvimento e
melhoria competitiva em termos globais, na prestação de serviços em áreas de
planeamento e consultoria que cobrem os principais desafios societários
interdisciplinares e relacionados com o Território.
Lançamento de uma coleções exclusivas de sapatos para homem no segmento de luxo
para os mercados internacionais.
O presente projeto visa dotar a FITOR de todos os meios, humanos e técnicos,
necessários com o objetivo de incrementar o volume de vendas internacionais, através
da promoção e do reforço da sua capacidade de internacionalização e do aumento da
qualificação específica dos seus ativos.
Projecto de promoção internacionalização da Eco-Rota, tem como objectivo
disponibilizar as turistas que visitam a Rota do Românico do Tâmega-Sousa um serviço
de mobilidade assente em viaturas movidas a electricidade que disponibilizam audiodescrição dos pontos de interesse turístico e GPS.

79%

O & FURNITURE, LDA

79%

Entrada no mercado internacional e reforço da estratégia de
ALBERTINA SOUSA- TÊXTEIS LAR, UNIPESSOAL, LDA
marketing

Este projeto demonstra a estratégia de internacionalização da empresa que tem por
objetivo promover-se a si e aos seus produtos nos principais mercados europeus. O
registo da marca e do design dos seus produtos, totalmente concebidos/produzidos em
Portugal, fazem parte desta estratégia de abordagem.

138.080,00

FEDER

62.136,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/27

2019/07/26

Portugal

79%

PEDRO MATA ROSSA, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização ONE CORPORATE I-TELECOM

Este projeto de investimento que se apresenta tem por base um plano de
internacionalização bem estruturado para a empresa Pedro Mata Rossa, Unipessoal
LDA (ONE) e com o qual se visa o desenvolvimento de várias ações com o objetivo de
consolidar e expandir os serviços e a marca ONE no mercado externo

613.672,19

FEDER

276.152,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PPNATUR-AGRICULTURA E TURISMO, LDA

Internacionalização da empresa PP Natur

Internacionalização da PP Natur em 4 países alvo com os seus azeites de elevada
qualidade.

99.639,90

FEDER

44.837,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PARADINHACOOP - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CRL

Internacionalização da ParadinhaCoop

A Paradinha Coop pretende iniciar o processo de exportação dos seus produtos core,
castanha e azeite, para mercados internacionais com elevado potencial de crescimento.

522.884,30

FEDER

235.297,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Internacionalização The Huub

A HUUB é uma start-up Portuguesa que está a revolucionar o comércio internacional.
Desenhamos soluções numa lógica plug & play que visam satisfazer necessidades de um
leque abrangente de clientes. O nosso objetivo é estabelecer uma ligação entre o que é
físico e o que são os dados de uma operação.

208.845,00

FEDER

93.980,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025473

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SOUND LEVEL - MOBILIÁRIO, S.A.

181.150,00

FEDER

81.517,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025479

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FREDDIES 85 - FEFR, LDA

31.581,25

FEDER

14.211,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/04/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025482

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WASE - ENERGIA SOLAR AFRICA, LDA

153.602,50

FEDER

69.121,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/14

2018/12/13

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025494

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

YGREGO TÊXTIL LDA

192.255,00

FEDER

86.514,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/29

2018/11/28

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025495

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FILAMENTS - TEXTILE EXPERTS, LDA

Expansão de Mercados

211.556,25

FEDER

95.200,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025499

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WINETIE, UNIPESSOAL, LDA.

Promoção de Fatores Imateriais de Competitividade

195.475,00

FEDER

87.963,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025505

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ENC POWER, LDA

WTE Maroc

178.241,26

FEDER

80.208,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025506

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

40SYSTEMS - INNOVATION FOR BUSINESS
PERFORMANCE, LDA

4ShopAudit 2020 GLOBAL MARKET

367.168,75

FEDER

165.225,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/12

2019/10/11

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025512

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VFPLÁS - MATERIAIS PLÁSTICOS E AFINS,
UNIPESSOAL LDA

VF INTERNACIONAL

Candidatura com vista ao apoio da internacionalização da empresa

98.095,00

FEDER

44.142,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/14

2019/09/13

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Internacionalização Ambimaia

A Ambimaia - Tratamento de Águas, Lda. pretende com este projeto de
internacionalização crescer e desenvolver a sua atividade e captar novos clientes,
através da prospeção de vários mercados alvo internacionais, aumentar o volume de
negócios internacional e agregar valor à sua marca/empresa.

124.702,50

FEDER

56.116,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

POMBO Global

Denominamos este projecto de POMBO Global, com o objectivo reforçar a capacidade
da empresa através do desenvolvimento dos seus processos de qualificação para a
internacionalização valorizando os factores imateriais de competitividade, para
aumentar o peso das exportações no volume de negócios.

71.604,00

FEDER

32.221,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/13

2019/02/08

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025530

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FÓRMULA CONCISA - UNIPESSOAL LDA

537.562,50

FEDER

241.903,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025535

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WALKCHALLENGE - LDA

478.607,20

FEDER

215.373,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025540

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GUIMALUSO - METALOMECÂNICA UNIPESSOAL, LDA Internacionalização da atividade da empresa.

169.450,00

FEDER

76.252,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025454

NORTE-02-0752-FEDER-025469

NORTE-02-0752-FEDER-025513

NORTE-02-0752-FEDER-025526

79%

79%

79%

AGGREGATOMORROW - CONSULTING LDA

AMBIMAIA - TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA

POMBO - INDÚSTRIA METALÚRGICA LDA

A Best Sofá é uma marca nacional de referência na produção de uma vasta gama de
estofos (peles, sintéticos e tecidos), sofás, poltronas e camas e que com o presente
Global Best Sofá
projeto irá alargar a sua atuação para três novos mercados, exportando o que de
melhor se faz neste sector no nosso país.
Projeto de expansão internacional dos blazers Freddies 85, produto made in Portugal
Freddies 85 road to Europe
com elevada qualidade e preços competitivos, para os mercados da Europa Central (8
países) e Escandinávia (3 países).
O projeto visa reforçar a capacidade empresarial da WASE ? Energia Solar África para a
Reforço da capacidade empresarial da WASE - Energia Solar África
internacionalização na África Ocidental e Central, no âmbito da realização de parques
para a internacionalização
solares fotovoltaicos.
Foursoul - Internacionalização

A empresa pretende reforçar a sua capacitação empresarial com vista a promover a
marca Foursoul a nível internacional e assim iniciar as suas exportações.
Este projeto visa a disseminação, para mercados de luxo, de 2 vertentes comerciais: A Comércio de moda; B - Serviços de agenciamento têxtil.Esta ação é sustida pela
oportunidade previamente criada com contactos estratégicos nas Embaixadas que
possibilitam a abertura destes mercados à Filaments.
Potenciar o negócio (nacional e internacional) de uma empresa nascente e um produto
internacionalizável, utilizando estratégias para aumento da competitividade,
desenvolvendo canais de distribuição existentes e criando novos, com incorporação de
valor acrescentado e contratação de RH qualificados.
O projecto WTE Maroc visa a exportação de soluções e tecnologias para o tratamento e
valorização energética de biogás de aterro.
O presente projecto tem como objectivo principal a capacitação organizacional e de
marketing internacional da empresa tendo em vista a actuação nos mercados externos,
âmbito geográfico natural para o seu desenvolvimento sustentado.

A Fórmula Concisa apresenta um plano de investimento coerente, tendo em vista a sua
Fórmula Concisa: a fórmula certa para uma internacionalização de capacitação, para a internacionalização. Através de fatores dinâmicos de
sucesso.
competitividade, prevê assegurar ganhos mais rápidos em termos de uma maior
orientação para os mercados externos.
A WALKCHALENGE pretende destacar-se seguintes áreas: MÓVEIS e SOFÁS.A
REFORÇO DA CAPACIDADE DA WALKCHALLENGE PARA A
WALKCHALENGE pretende desenvolver com o projecto uma rede de comercialização
INTERNACIONALIZAÇÃO
das suas marcas próprias em todos os países onde esta presente.
Internacionalização da atividade da empresa.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

NORTE-02-0752-FEDER-025561

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025562

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FRENETIKMOVE LDA

FrenetikGlobal

NORTE-02-0752-FEDER-025570

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DOSAPAC SCIENTIA, LDA

DOSAPAC SCIENTIA Internacionalização

NORTE-02-0752-FEDER-025571

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SOBELSE-SOCIEDADE DE MONTAGENS INDUSTRIAIS
Reforço e expansão para mercados internacionais
LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025583

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DCMJ, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025588

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PERFIL INOVADOR - SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, LDA Perfil com Vedante

NORTE-02-0752-FEDER-025591

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FERNANDO MOREIRA TEIXEIRA, LDA

Internacionalização da marca Mundo Clássico

NORTE-02-0752-FEDER-025595

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CASA DOS RECLAMOS, IMPRIMIMOS CONFIANÇA,
LDA

Internacionalização Casa dos Reclamos

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025602

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RODRIGO LEITE-INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA PRÓPRIA PAULO BRANDÃO

NORTE-02-0752-FEDER-025608

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BOCCASBALLS, UNIPESSOAL LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO BOCCASBALLS

NORTE-02-0752-FEDER-025609

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BLUEMATER, S.A.

Internacionalização Bluemater

NORTE-02-0752-FEDER-025639

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PBP & FERREIRA, LDA

Promoção de Fatores Imateriais de Competitividade

NORTE-02-0752-FEDER-025641

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ADRIANA FLORET - ARQUITECTURA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Processo de Internacionalização - Floret Arquitetura

NORTE-02-0752-FEDER-025645

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DIÁLOGOS PIONEIROS - UNIPESSOAL LDA

Reforço da capacidade exportadora, através do posicionamento
em segmentos de maior valor acrescentado

NORTE-02-0752-FEDER-025648

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PEDRO COSTA MONTEIRO - SERVIÇOS MÉDICOS,
LDA

b.Pcm.education

NORTE-02-0752-FEDER-025650

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MELO & SERPA LDA

+II | Inovação e Internacionalização M&S

NORTE-02-0752-FEDER-025655

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DEVSCOPE - SOLUÇÕES DE SISTEMAS E
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A.

DevScope - International Growth Strategy for 2017-2018

NORTE-02-0752-FEDER-025663

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FACESTORE - E-COMMERCE SOLUTIONS, LDA

Facestore goes Worldwide

NORTE-02-0752-FEDER-025669

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

KATTY XIOMARA LDA

?Roadmap to Success?

NORTE-02-0752-FEDER-025672

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CRIVART - GENUINE SOUL, LDA

Crivart - Internacionalização

NORTE-02-0752-FEDER-025674

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ETIPRINT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS,
ETIPRINT Á CONQUISTA DO MERCADO EUROPEU
UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025683

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MAIAPLÁS - PLÁSTICOS TÉCNICOS, LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MAIAPLAS- PLÁSTICOS
TÉCNICOS, UNIPESSOAL, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025691

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GONÇALVES, CANHA & HENRIQUE, LDA

Rocket Pear

NORTE-02-0752-FEDER-025696

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DENIMBLUE, UNIPESSOAL LDA

Denim Blue - Internacionalização

NORTE-02-0752-FEDER-025707

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VINKO - COMPANHIA DE VINHOS LDA

VINKO - Projeto de Internacionalização

NORTE-02-0752-FEDER-025708

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

KRUDER, S.A.

BRIEL - On the way for the perfect espresso

NORTE-02-0752-FEDER-025709

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LUÍS FERREIRA & FERREIRA S.A.

Internacionalização - Luís Ferreira & Ferreira

NORTE-02-0752-FEDER-025717

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DPFS VIAGENS, LDA

Internacionalização DPFS Viagens, Lda.

NORTE-02-0752-FEDER-025721

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MASTERMINDS PEOPLE, LDA

MASTERMINDS PEOPLE - INTERNACIONALIZAÇÃO

NORTE-02-0752-FEDER-025727

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BE STITCH - INDÚSTRIA TÊXTIL LDA

Internacionalização 2.0 da Be Stitch

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

ALDOAR - EMPRESA DE CONFECÇÕES LDA

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VALDEMAR FERNANDES DA SILVA, S.A.

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BIG MAQ - SERVIÇOS DE MAQUINAÇÃO DE
MOLDES, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025601

NORTE-02-0752-FEDER-025730

NORTE-02-0752-FEDER-025731

NORTE-02-0752-FEDER-025742

79%

SOCIEDADE INDUSTRIAL UTENSILIOS LAR QUEIRÓS,
Processo de Internacionalização
UNIPESSOAL LDA

79%

79%

MEEVO - TRADING E REPRESENTAÇÕES, LDA

Resumo | Summary

O projeto apresentado tem o propósito de iniciar o processo de internacionalização da
SIULQ, através da execução de um conjunto de operações que têm em vista a
adaptação e capacitação interna, divulgação da marca a nível internacional e
participação em eventos profissionais do setor.
Apostar na internacionalização da Frenetikmove e das suas marcas, para crescer nos
mercados onde está presente e entrar em novos mercados afirmando-se como uma
empresa verdadeiramente global no setor da comercialização de produtos desportivos
aquáticos, tendas, insufláveis e parques infantis.
A DOSAPAC SCIENTIA, com o presente projeto, pretende dotar-se de meios e recursos
que lhe permitam potenciar o seu processo de internacionalização, garantindo um
crescimento sustentável para a empresa.
Expansão da empresa para o mercado internacional, com particular destaque para o
mercado holandês e alemão, permitindo atingir uma quota de 70% das vendas para o
mercado externo em 5 anos.
Internacionalização da Marca própria AZEITE OLIVAL nos mercados externos,
dinamizando os produtos nacionais de origem agrícola nos mercados externos e
promovendo o crescimento do seu Volume de Negócios e das Exportações.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

70.000,00

FEDER

31.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

234.995,00

FEDER

105.747,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

418.650,00

FEDER

188.392,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

236.475,00

FEDER

106.413,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

184.200,00

FEDER

82.890,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

362.975,00

FEDER

163.338,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

226.152,50

FEDER

101.768,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

401.280,00

FEDER

180.576,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

271.642,50

FEDER

122.239,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

187.050,00

FEDER

84.172,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

82.970,00

FEDER

37.336,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/17

2019/07/16

Portugal

305.588,07

FEDER

137.514,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/15

2019/02/14

Portugal

120.470,00

FEDER

54.211,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/02

2019/03/01

Portugal

212.970,00

FEDER

95.836,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

270.900,64

FEDER

121.905,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

195.980,00

FEDER

88.191,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

82.210,40

FEDER

36.994,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

371.864,86

FEDER

167.339,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

730.385,13

FEDER

328.673,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/02

2019/07/31

Portugal

432.900,00

FEDER

194.805,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/25

2018/11/24

Portugal

152.137,50

FEDER

68.461,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

150.500,00

FEDER

67.725,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

88.614,37

FEDER

39.876,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

88.002,34

FEDER

39.601,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/09

2019/01/08

Portugal

158.785,00

FEDER

71.453,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

122.138,99

FEDER

54.962,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/10

2019/04/09

Portugal

469.160,95

FEDER

211.122,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

108.880,00

FEDER

48.996,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

69.774,37

FEDER

31.398,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

148.975,00

FEDER

67.038,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Internacionalização 2.0 da Be Stitch.

584.001,24

FEDER

262.800,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Effusive European market

O projeto ?Effusive European market? assenta na estratégia de desenvolvimento da
Aldoar no sentido de reforçar a implementação da sua marca própria Effusive e posição
da empresa nos mercados externos, nomeadamente nos mercados Italiano, Alemão e
Dinamarquês.

90.996,00

FEDER

40.948,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/20

2019/06/19

Portugal

Implementação de um plano de prospecção e promoção
internacional para a diversificação de mercados.

A forte aposta da VALDEMAR FERNANDES DA SILVA,S.A. no mercado internacional leva
à necessidade de se adaptar e responder eficazmente às solicitações geradas por esses
mesmos mercados, nomeadamente ao nível do marketing internacional. É neste ponto
que a implementação deste projecto se torna crucial.

232.675,00

FEDER

104.703,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

Expansão internacional de moldes portugueses

Este projeto visa dotar esta empresa de moldes para a indústria automóvel e
aeronáutica das ferramentas organizacionais e de marketing que lhe permitirão entrar,
pela primeira vez em alguns mercados e consolidar outros em mercados internacionais,
os quais abrirão novas oportunidades de crescimento.

320.973,12

FEDER

144.437,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Reforço da Internacionalização da Marca Própria AZEITE OLIVAL

Internacionalização e Marca Própria - MEEVO2020

Aquisição das competências necessárias à internacionalização da empresa através da
fabricação de um produto novo a nível mundial - conduta com vedante incorporado.
Intensão da empresa em internacionalizar-se de forma direta e com a execução de
ações de contacto direto com a procura internacional colocando em prática um plano
de atuação que permita uma promoção direta dos seus produtos de design exclusivo e
da própria marca nos principais mercados europeus.
O projeto de Internacionalização da Casa dos Reclamos assenta em desenvolver ações
que permitam solidificar a atuação internacional da empresa, reforçando a sua
notoriedade e permitindo a entrada em novos mercados, bem como naqueles em qua
atua mas que apresentam elevado potencial de expansão.
A MEEVO procura expandir a sua atuação empresarial para novos mercado
internacionais, em particular o mercado Europeu e EUA através da oferta de produtos e
soluções para a impressão de grande formato, para o ramo da Comunicação e
Publicidade, Imagem, Decoração, Design e Arquitetura de interiores.
A Paulo Brandão, Lda. pretende apostar na internacionalização da sua marca própria,
PAULO BRANDÃO, direcionada para o segmento de alta qualidade de calçado de
senhora, com o objetivo de potenciar o crescimento do seu Volume de Negócios e das
Exportações.
A BoccasBalls pretende através deste projecto de investimento afirmar-se no mercado
internacional como um dos grandes fornecedores de equipamento desportivo para a
modalidade de Boccia e de outros equipamentos necessários ás modalidades
paralimpicas.
A Bluemater S.A. (BM) pretende com o projeto ?Internacionalização Bluemater?
implementar novas estratégias de internacionalização e captação de novos clientes
baseadas em marketing-mix e novos modelos organizacionais.
Com a presente candidatura, a PBP & Ferreira, Lda. pretende ganhar novas
competências ao nível da internacionalização, posicionando-se como marca têxtil 100%
portuguesa, flexível e com elevada capacidade de personalização dos seus produtos de
Banho.
Processo de internacionalização da empresa com especial enfoque na europa central
(captação dos investidores estrangeiros a operar no mercado nacional e outros), nos
PALOP e MAGREB (oferta de serviços especializados) e no Brasil (procura de sinergias e
partilha de ativos).
Implementação de ações de prospeção e promoção nos mercados internacionais, de
forma planeada e integrada, visando o reforço do seu processo de internacionalização,
que conduzirá a um aumento do Volume de Negócios e das Exportações.
O projeto da Pedro Costa Monteiro, Serv. Médicos, Lda., designado por
b.Pcm.education, destina-se essencialmente à criação de uma área de formação para
médicos dentistas com elevado enfoque internacional, o que contribuirá para alavancar
e diversificar o negócio.
O objetivo claro deste projeto resume-se a uma intensificação e alargamento da base
comercial da empresa, apostando em novos mercados e reforçando alguns mercados
onde já opera mas onde existe ainda uma quantidade enorme de oportunidades para
aproveitar. Queremos inovar e exportar!
Plano de internacionalização da DevScope para o biénio 2017/2018, assente
maioritariamente (i) na participação da Empresa em importantes certames
internacionais do setor e (ii) na realização de ações de promoção para captar novos
mercados tais como Turquia, Malta, Chipre e Itália.
A Facestore pretende concretizar um plano de internacionalização no horizonte
temporal 2017-2018, por via da sua capacitação para a penetração em mercados
externos, com ênfase no mercado europeu e americano, com vista a potenciar o
aumento do seu volume de vendas.
O projeto Roadmap to Success tem como objetivo potenciar e sustentar a
internacionalização da KX, através do investimento em fatores dinâmicos de
competitividade, como o marketing, a qualidade do produto e serviço, o design e
inovação e o conhecimento e acompanhamento da evolução dos mercados alvo.
A CRIVART tem como grande objetivo elevar a marca Portugal através da especialização
de mercado no segmento dos produtos de decoração de interiores produzidos com
métodos artesanais portugueses.
Executar um criterioso e ambicioso Plano de Internacionalização de forma a aumentar
a notoriedade nacional e internacional da empresa e dos seus inovadores produtos
(rótulos digitais e biodegradáveis) , para atingir no ano pós-projeto a quota de 35% de
exportação (9 países).
O projeto reflete um conjunto de ações integradas da estratégia de internacionalização
da MAIAPLAS, visa a consolidação da presença da empresa no mercado espanhol e
norueguês; favorecer a penetração nos mercados francês e do reino unido e o
conhecimento do mercado africano, belga e turco.
O projeto visa a internacionalização da marca de vestuário de bebé e criança ?Rocket
Pear?. A empresa pretende participar em feiras internacionais, que serão
complementadas com investimentos em comunicação, na organização e contratação de
um funcionário e o registo internacional da marca.
O projeto visa melhorar a organização interna da empresa e a capacidade e rapidez na
tomada de decisões estratégicas, bem como internacionalizar a marca da empresa. Os
investimentos necessários integram 2 candidaturas: uma ao SI Qualificação das PME e
uma ao SI Internacionalização das PME.
O presente projeto de promoção internacional tem como objetivo dotar a Vinko dos
recursos e das competências humanas e técnicas que lhe permitam reforçar a presença
internacional nos mercados onde já está presente e aceder a novos mercados,
diversificando a sua carteira de clientes.
Parte integrante do plano estratégico 2015-2020, BRIEL - On the way for the perfect
espresso, representa um importante passo no crescimento, diferenciação e
sustentabilidade no sentido de ganho de dimensão competitiva da KRUDER alavancada
pela forte aposta na internacionalização.
A Luís Ferreira & Ferreira dedica-se à comercialização de utensílios para o lar, como
artigos de decoração, cozinha, limpeza, jardim, têxtil lar? Com este projeto pretende: criar uma nova gama de produtos; - criar um novo website com loja online; - visitar
feiras e potenciais clientes.
O projeto em vigor visa a internacionalização da DPFS Viagens, Lda através da venda de
pacotes turísticos com roteiros portugueses ao mercado do turismo sénior estrangeiro
por forma a dinamizar o turismo nacional e contribuir para o posicionamento
estratégico de Portugal como local turístico europeu
A MASTERMINDS PEOPLE, com o presente projeto, pretende dotar-se de meios e
recursos que lhe permitam potenciar o seu processo de internacionalização, garantindo
um crescimento sustentável para a empresa.
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Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025753

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

J.F METAL - JOAQUIM PEREIRA FERNANDES,
UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025756

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LAGOFRA LDA

Internacionalização Daily Day

NORTE-02-0752-FEDER-025760

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VALADOS DE MELGAÇO, LDA

MELGAÇO GREEN WINE

NORTE-02-0752-FEDER-025764

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BORN TO ADVISE, LDA

Projeto de Internacionalização da Born2Advise

NORTE-02-0752-FEDER-025770

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SABERT, LDA

Sabert ? Internacionalização 2017/2018

NORTE-02-0752-FEDER-025779

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BRIGHTECH - INNOVATIVE LINKS, LDA

Zappy Go International Strategy

NORTE-02-0752-FEDER-025783

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GROUPE GM COSMÉTICA PORTUGAL, S.A.

Projeto de Internacionalização da EUROSAP

NORTE-02-0752-FEDER-025785

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GOFREY, SILVER JEWELERY, LDA

Internacionalização da Gofrey - Silver Linings Playbook

NORTE-02-0752-FEDER-025786

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PAULO AFONSO LDA

Internacionalização da empresa e dos seus produtos com vista ao
reforço da sua estratégia de crescimento

NORTE-02-0752-FEDER-025795

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GOLDDRINK IMPORT EXPORT, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da GoldDrink

NORTE-02-0752-FEDER-025798

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ACA - ALOJAMENTO EM CASAS ANTIGAS, LDA

HOTEL PAÇO DE VITORINO - internacionalização

NORTE-02-0752-FEDER-025803

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NEPTUNE RETURN LDA

Flutuar (Schommeling) para internacionalizar

NORTE-02-0752-FEDER-025808

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FERREIRA & BARBOSA II LDA

GOODIN - IDEALIZE WE CONCEPT

NORTE-02-0752-FEDER-025809

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

6DIAS - TÊXTEIS INTERNACIONAIS, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025813

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NFI - NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL,
LDA

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025820

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025821

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-025828

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

117.462,50

FEDER

52.858,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

896.025,00

FEDER

403.211,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/24

2019/07/23

Portugal

147.361,00

FEDER

66.312,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

169.300,00

FEDER

76.185,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/15

2019/07/14

Portugal

122.885,00

FEDER

55.298,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

122.700,75

FEDER

55.215,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/12

2019/05/11

Portugal

105.400,00

FEDER

47.430,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

806.652,76

FEDER

362.993,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/27

2019/09/26

Portugal

151.650,00

FEDER

68.242,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/12

2019/10/11

Portugal

64.391,75

FEDER

28.976,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

117.429,25

FEDER

52.843,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/18

2019/04/13

Portugal

230.825,00

FEDER

103.871,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/14

2019/05/13

Portugal

O projeto GOODIN - IDEALIZE WE CONCEPT assenta na estratégia de desenvolvimento
da Ferreira & Barbosa II no sentido de reforçar a implementação da sua marca própria
GOODIN e posição da empresa nos mercados externos europeus.

187.155,00

FEDER

84.219,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/14

2019/09/13

Portugal

Reposicionamento da 6Dias - Têxteis Internacionais, Lda. no
mercado internacional

A 6Dias ? Têxteis Internacionais, Lda. pretende investir no seu reposicionamento global,
criando especial visibilidade e notoriedade nos mercados internacionais, sendo o seu
objectivo maior a aproximação aos elos finais da sua cadeia de valor.

731.911,88

FEDER

329.360,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Internacionalização

O projeto que ora apresentamos tem como principal objetivo aumentar a base
exportadora da empresa e o alargamento a outros mercados, não explorados até então.

595.621,00

FEDER

268.029,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

WARAL TEXTEIS LDA

Crescimento da Waral têxteis para o mercado internacional

O presente projeto destina-se a potenciar o crescimento e desenvolvimento da empresa
Waral Texteis, incidindo a sua atuação sobre factores dinâmicos de competitividade.
Tem por objectivo fundamental incrementar a sua capacidade de resposta no mercado
global.

101.290,00

FEDER

45.580,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

JOÃO PERICÃO FARIA CONCEPT, LDA

O atual porojeto vai dinamizar o processo de internacionalização
da empresa, através do desenvolvimento de novos produtos,
realização de catálogos, participação em feiras, visitas de
propspeção de me

O objetivo é o incremento do processo de internacionalização da empresa, através da
realização de diversos investimentos em internacionalização que vão fazer a empresa
penetrar em definitivo em mercados externos.

517.300,00

FEDER

232.785,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

79%

CODEVISION, S.A.

Expansão internacional da CODEVISION e Diversificação de
mercados

Com o presente projeto, a CODEVISION pretende realizar a extensão da sua
internacionalização a novos mercados, bem como, aprofundar a atuação nos mercados
externos atuais. Para o efeito, reforçará as áreas comercial e marketing, participará em
feiras internacionais e apostará em ações de promoção.

309.725,00

FEDER

139.376,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INTERZONA - TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE
MERCADORIAS LDA

interzona

Projeto de internaciolização para empresa de transportes rodoviário de mercadorias.

252.120,00

FEDER

113.454,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JEAN-HUGUES GROS - WINES, UNIPESSOAL LDA

Odisseia DOC Douro - Projeto de consolidação da presença em
mercados internacionais de elevado potencial

Jean Hugues Gros, Unipessoal, Lda. - Projeto de Internacionalização da marca ODISSEIA,
centrado na complementaridade entre ações de marketing presenciais e digitais, com o
objetivo de consolidar a posição da Empresa em mercados com elevado potencial.

58.270,00

FEDER

26.221,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025831

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Costume Certo, Lda

Portuguese Organic Flavours

Com o real objetivo de promover produtos portugueses 100% biológicos, a Costume
Certo aposta na Internacionlalização dos seus produtos, através de um design e um
packaging totalmente exclusivo, tornando os produtos nacionais ainda mais
diferenciados.

283.155,00

FEDER

127.419,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025835

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JOÃO ROXO, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização FreeRide Spirit

O Promotor tem como objetivo estratégico tornar-se uma empresa de referência
internacional na organização de serviços de turismo e lazer em 2 rodas para Portugal.

305.987,50

FEDER

137.694,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/20

2019/07/19

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025836

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TECBLUE - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA

Internacionalização QUINTA das COSTEIRAS - Country Hotel &
Douro Pleasures

242.187,60

FEDER

108.984,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/12

2019/10/11

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025840

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INVISIBLE CLOUD - INVESTIGAÇÃO E CONSULTORIA
Internacionalização do Invoice Capture
INFORMÁTICA, LDA.

131.620,00

FEDER

59.229,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025853

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WTS - WORLD TEXTILE SUPPLIER LDA

WTS- Full Service Fashion Agency- Internacionalização

A WTS vai apostar na sua capacitação e projeção internacional,enquanto representante
de Marcas(vestuário e acessórios),bem como através do lançamento da sua MarcaMooseback,investindo em ferramentas de inovação de marketing e inovação
organizacional,visando atingir em 2019um VN Int. superior a 81 %.

469.530,00

FEDER

211.288,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/26

2019/06/25

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025857

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CENÁRIOS D'OURO - OPERADOR TURÍSTICO DO
DOURO E TRÁS-OS-MONTES S.A.

Reforço da Internacionalização da Cenários

A Cenários Douro visa, com a presente candidatura, enquadrar a sua nova estratégia de
abordagem aos mercados externos, reforçando a sua presença nnum conjunto de
mercados identificados através do conjunto de investimentos programados.

214.495,20

FEDER

96.522,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025859

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GARCIA & SILVA, LIMITADA

Projeto de Internacionalização da Garcia & Silva

58.212,00

FEDER

26.195,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/31

2019/05/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025868

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PASSEIO DO BURGO LDA

Visibilidade, notoriedade, imagem e internacionalização do
BURGUS TRIBUTE & DESIGN HOTEL

189.696,00

FEDER

85.363,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/07

2018/11/06

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025878

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NENÚFAR REAL - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

Quinta de Santiago - Projeto de consolidação e diversificação da
posição da Empresa em mercados internacionais

58.753,75

FEDER

26.439,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/02

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025879

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FURNOR - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE
VIDRO, LIMITADA

Processo de Internacionalização da FURNOR

200.080,00

FEDER

90.036,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025881

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SIMPLY ESSENTIAL - LDA

Estratégia de internacionalização Simply Essential

607.205,00

FEDER

273.242,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025883

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WATEC COMPANY, LDA

Internacionalização WATEC

O presente projeto visa a interncioalizaçãol para a fabricação de uma solução inovadora
de vasos de expansão fechados em compósito, uma clara inovação no mercado em que
se insere, que atualmente apenas disponibiliza essa solução em ferro.

777.730,00

FEDER

349.978,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Ilampo - Damos luz aos seus projetos

Com o real objetivo de promover soluções LED adaptadas à necessidade do cliente,a
Ilampo aposta na Internacionalização do seu produto com enfoque na substituição de
importações, produzindo soluções elétricas com potencial exportador
elevadissimo,potencializando a competitividade do país e da região.

279.085,00

FEDER

125.588,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/12

2019/10/11

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Internacionalizar: um passo na consolidação empresarial

Trata-se de um projeto de internacionalização que visa atingir mercados não
convencionais mas que aportam oportunidades atrativas. Para a sua prossecução, serão
implementadas um conjunto de inovações que melhor capacitam e mais habilitam não
só o processo de internacionalização mas a organização.

457.479,38

FEDER

205.865,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-025885

NORTE-02-0752-FEDER-025892

Internacionalização e Qualificação da JF METAL para o Mercado
Global.

Prioridade de Investimento | Investment Priority

57.551,91

NORTE-02-0752-FEDER-025819

Promoção de Fatores Imateriais de Competitividade

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FEDER

NORTE-02-0752-FEDER-025816

79%

Aumento do negócio nacional e internacional de um produto internacionalizável,
através da utilização de estratégias que aumentem a competitividade, os canais de
distribuição, a aposta em processos de certificação, e a incorporação de valor
acrescentado nacional. Reforço de competências imateriais.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

127.893,13

NORTE-02-0752-FEDER-025749

FLEX.IN - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, LDA.

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

79%

79%

79%

79%

MOLÉCULA BRILHANTE - UNIPESSOAL LDA

ATLANTIDETALHES, LDA

Reforçar a internacionalização da JF METAL num quadro de desenvolvimento e melhoria
competitiva em termos globais, com destaque para a criação de um novo
estabelecimento e infraestrutura produtiva que permitirá dimensionar a oferta para
mercados externos.
Este projeto tem como objetivo a promoção da marca Daily Day, marca 100%
Portuguesa, recentemente registada internacionalmente. A estratégia para a promoção
passa por um conjunto de investimentos que ajudarão a entrar em novos mercados,
angariando novos clientes.
A Valados Melgaço pretende iniciar exportação de Alvarinho,aproveitando a
notoriedade que Portugal possui ao nível de produtor de vinhos.Para tal, pretende criar
notoriedade da marca,participar em eventos internacionais e realizar viagens de
prospeção.O objetivo é atingir taxa de exportação de 60%.
O promotor pretende alavancar o seu know how e rede de contactos no mundo do
Futsal, para gerir a carreira de jogadores de Futsal, sobretudo em clubes da Liga BBVA,
Liga Russa e Dubai.
Depois de atingido o potencial no mercado interno, a Sabert pretende criar valor
expandido-se para os mercados externos, nomeadamente China, Espanha e França.
ZAPPY: Internacionalização para os mercados de Espanha, França, Brasil e Bélgica em
2017/2019 através da participação em feiras internacionais do setor, da realização de
ações de promoção e da dotação do novo centro de competências com RH qualificados
e ferramentas de marketing internacional.
Este projeto foi desenvolvido com base numa estratégia de internacionalização com o
objetivo alargar o mercado de atuação da Eurosap e reforçar a sua capacitação
empresarial para a internacionalização com vista a promover o aumento das
exportações e a criação de uma posição sólida no mercado externo
A Gofrey Silver Jewelery, Lda. pretende com este projeto prosseguir o seu processo de
internacionalização, através de exportações para novos mercados. O projeto assenta
em três pilares: uma nova App para encomendas e apresentação de produtos,
marketing digital, presença em feiras e prospeção.
Continuar a estratégia de internacionalização da empresa com o objetivo de ganhar
novos mercados europeus pela aposta em produtos (mobiliário e decoração) próprios,
mais inovadores e competitivos com design arrojado. Reforçar a estratégia de produção
de produtos de fabrico próprio e diferenciado.
Projeto de Apoio à Internacionalização da empresa GoldDrink - Import Export,
Unipessoal Lda, com base em investimentos em recursos humanos, e na realização de
ações de prospeção e promoção em mercados externos.
O Paço de Vitorino é considerado uma das unidades de referência do turismo do Norte
de Portugal pela qualidade de serviço, das instalações, pela inovação nos espaços e por
facilitar o conhecimento dos vários momentos da história nacional, articulado com a
natureza e uma vida activa.
A NEPTUNE vai apostar na sua projeção internacional, através do Lançamento da sua
Marca Própria- Schommeling,direcionada para o segmento de calçado
?Athleisure?,investindo em ferramentas de inovação de marketing e inovação
organizacional, visando atingir em 2019 um VN Internacional superior a 90 %.

O projeto visa a promoção internacional de novo empreendimento vocacionado a uma
oferta turística assente em padrões de autenticidade regional do Douro.
Este projeto visa a internacionalização de Soluções tecnológicas de apoio às empresas,
através da comercialização de um Sistema de Software asa Service (SaaS), enquadrado
num dos 15 Domínios Prioritários da Estratégia Nacional de I&I para uma Especialização
Inteligente de Portugal.

O presente projeto de internacionalização tem em vista a penetraçao em novos
mercados pela Garcia & Silva de acordo com a estratégia global da empresa.
Passeio do Burgo Lda. visa apostar em fatores de competitividade c/o conheci/to dos
mercados, promoção, TIC, ferramentas de comunicação e mktg, p aumentar a sua
visibilidade global,notoriedade,imagem e iniciar a sua internacionalização,e tb contribui
p imagem da Região/história de Braga nível global
Projeto de internacionalização da Quinta de Santiago com o objetivo de consolidar a
presença em mercados internacionais pela diversificação de portfólio, criação e registo
de marcas, entrada em novos mercados altamente competitivos e reforço das
competências de gestão de mercados internacionais.
O projeto da FURNOR visa reforçar a capacitação da empresa para a
internacionalização, através da aposta em fatores de inovação organizacional e de
marketing.
Estatégia de internacionalização da Simply Essential Unip. Lda, empresa que fabrica
componentes metálicos e em poliester para as indústrias do calçado, vestuário e
acessórios de moda, entre outros.
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

PRIMIGENIUS, UNIPESSOAL LDA

Registo internacional da marca Primigenius e internacionalização
empresa

A Primigenius em resultado do aumento da capacidade produtiva e do aumento do nível
de solicitações do mercado externo pretende reforçar a capacitação empresarial para a
internacionalização, apostando no registo intermacional da marca e na entrada nos
mercados de França, Espanha, Reino Unido.

35.152,00

FEDER

15.818,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

A Padrões e Detalhes vai investir na projeção internacional da nova marca própria, a
Uila, com design orientado para mercados cosmopolitas e posicionamento no segmento
de Affordable Luxury. Investirá em inovadoras ferramentas organizacionais e de
marketing, que a capacitarão VNI superior a 90%.

103.105,00

FEDER

46.397,25

Através do presente projeto a empresa Vimaplás pretende afirmar-se como um player
de relevo internacional no setor onde atua, aumentando significativamente o seu VN
Internacional, reduzindo significativamente a dependência do mercado interno.

298.243,50

FEDER

214.935,00

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025908

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PADRÕES & DETALHES, UNIPESSOAL, LDA

ROOT THE NEW PRIVATE BRAND UILA IN NEW COSMOPOLITAN
MARKETS

NORTE-02-0752-FEDER-025910

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VIMAPLAS - TECIDOS TÉCNICOS LDA

VIMAPLÁS Internacional

NORTE-02-0752-FEDER-025917

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WHY NOT?, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025918

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025929

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025930

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025932

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025933

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025935

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-025941

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025948

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025952

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025954

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025958

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025978

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0752-FEDER-025994

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AB - VALLEY WINES, LDA

NORTE-02-0752-FEDER-025995

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0752-FEDER-026000

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0752-FEDER-026021

NORTE-02-0752-FEDER-025893

NORTE-02-0752-FEDER-025940

79%

79%

Com o projeto aqui proposto, a empresa pretende apostar na expansão e consolidação
do seu negócio através da sua internacionalização para novos mercados como
Dinamarca, Polónia e Áustria.
A empresa pretende através do presente projecto iniciar um processo prospectivo e de
PROAPPLE - PRODUÇÃO, FORMAÇÃO E
internacionalização, tendo em vista a diversificação de clientes e as vendas para o
Internacionalização de produtos alimentares
CONSULTORIA AGRÍCOLA LDA
mercado externo. Ao mesmo tempo pretende dar inputs organizacionais na empresa
alicerçados nas novas tecnologias.
Com a implementação deste projeto de investimento, a Empresa estará a introduzir
ANTÃO MEDICAL - EQUIPAMENTOS MÉDICOEntrada e consolidação do posicionamento da ANTÃO MEDICAL em
novas capacidades e competências de orientação para a procura externa, assegurando
CIRÚRGICOS, LDA
mercados internacionais
a sua competitividade em mercados internacionais.
O projeto de Expansão Internacional da Andrade Pimenta contempla atividades de
inovação de marketing e atividades de inovação organizacional, visando reforçar a
ANDRADE, PIMENTA & Cª - REPRESENTAÇÕES, LDA Expansão Internacional da Andrade Pimenta
capacitação da Andrade Pimenta para a internacionalização, potenciando o aumento da
sua capacidade exportadora.
O corrente projeto de investimento tem como objetivo fundamental reforçar a
Entrada e consolidação do posicionamento da MagikBee em
MAGIKBEE, LDA
capacitação da MagikBee para a internacionalização, de forma a conquistar uma
mercados internacionais
posição de destaque nos mercados-alvo.
PROVAM-PRODUTORES DE VINHOS ALVARINHO DE
O projeto PROVAM Internacionalização visa reforçar a presença internacional da
PROVAM - INTERNACIONALIZAÇÃO
MONÇÃO, LIMITADA
empresa e potenciar o aumento da sua capacidade exportadora.
O projeto CSPOR pretende a extensão da sua marca e serviços para novos mercados
internacionais, oferecendo soluções e desenvolvimento de aplições informáticas de
CSPOR, UNIPESSOAL, LDA
CSPOR Internacionalização
modo a contribuir para o crescimento sustentado das empresas que procuram os seus
serviços para a gestão e monitorização dos negócios.

VMUSE, LDA

Projeto de Internacionalização da Why Not

VMuse Cloud Computing

O reforço da internacionalização da empresa visa atingir os seguintes
resultados:exportar serviços para 4 mercados;atingir em 2019 um volume de facturação
superior a 900 mil euros;conseguir em 2019 um volume de vendas internacional
superior a 65% da facturação total,em mercados extensos e exigentes

Incrementar a internacionalização da Gintáqua, através de estratégia inovadora
Capacitação e qualificação empresarial da Gintáqua para potenciar baseada em novos processos e modelos de negócio, no desenvolvimento de processos
GINTÁQUA-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS LDA
a competitividade e presença efetiva nos mercados externos
colaborativos e na dinamização de atividades de conhecimento e acesso a mercados
internacionais.
Este projecto de internacionalização pretende elaborar um plano de acções que visam
WELL PUMPS PORTUGAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL
promover produtos inovadores para o sector da água. Esses produtos são bombas de
Internacionalização WELL PUMPS
LDA
água em que a fonte de energia são painéis solares maioritariamente vendidos para os
mercados externos.
BBDOURO - UNIPESSOAL LDA

BB Douro Internacional

O projeto BB Douro Internacional destina-se a apoiar o Promotor na internacionalização
dos seus serviços, nomeadamente apostando em formas de comunicação que lhe
permitam chegar a um público alvo mais abrangente geograficamente.

O projeto tem por base o reforço das competências técnicas e a internacionalização,
através de vários fatores de competitividade, dotando a empresa de todos os meios
BRIDALCHIQUE, LDA
Reforço da Internacionalização da BRIDALCHIQUE
necessários à promoção e divulgação junto dos mercados internacionais que considera
como estratégicos e emergentes.
O principal objetivo do presente projeto de investimento é proporcionar à SPJ as
SPJ BUSINESS TECHNOLOGY LDA
SPJ - Software de Gestão para óticas
ferramentas necessárias para comercialização da sua oferta nos mercados-alvo
previamente definidos, sendo estes: Angola, Chile, Brasil e Espanha.
Reforço da estratégia de internacionalização da empresa com vista à penetração em
Reforço da Estratégia de Internacionalização com vista à
SERRALHARIA DA RECTA DE ANTÓNIO BARBOSA DA
novos e mercados e ao amento do volume de negócios intencional. Implementação de
penetração em novos mercados e refroço da posição nos mercados
SILVA & FILHOS LDA
uma estratégia de internacionalização centrada na promoção dos produtos próprios
atuais
com recurso a ações de marketing direto nos mercados.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/16

2019/01/15

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/07

2019/02/06

Portugal

134.209,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

FEDER

96.720,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

200.050,00

FEDER

90.022,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

125.908,00

FEDER

56.658,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

61.030,00

FEDER

27.463,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/12

2019/10/11

Portugal

323.790,00

FEDER

145.705,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/11

2019/05/10

Portugal

112.788,00

FEDER

50.754,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

229.785,00

FEDER

103.403,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

773.544,00

FEDER

348.094,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

317.180,00

FEDER

142.731,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/23

2019/05/22

Portugal

188.047,50

FEDER

84.621,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

107.487,50

FEDER

48.369,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/14

2018/11/13

Portugal

198.120,00

FEDER

89.154,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/13

2019/03/12

Portugal

289.973,00

FEDER

130.487,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

194.536,00

FEDER

87.541,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Projeto de internacionalização da AB Valley Wines, Lda.

Internacionalização da AB Valley Wines através do lançamento dos seus vinhos ? Vinhos
Verdes e Vinhos Regionais Minho, de 2 marcas com várias referências e aposta em
estratégias de marketing inbound e outbound para captação de clientes internacionais.

138.033,16

FEDER

62.114,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

79%

CRUZ DE OITO - ENGENHARIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

A Cruz de Oito no mercado internacional

Com o objectivo de reforçar a competitividade da Cruz de Oito, o projeto pretende
implementar uma estratégia de crescimento da sua presença ativa no mercado global,
fazendo reconhecer, os elementos de inovação introduzidos no seu produto, GTC,
designadamente no domínio das suas atividades.

50.511,30

FEDER

22.730,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CMEP - SERVIÇOS MÉDICOS, LDA

Internacionalização da CMEP

Projeto de internacionalização da CMEP - Clínica médica especializada nos segmentos
de longevidade e de alto-rendimento - com capacidade de atração de segmentos de
mercado muito específicos, internacionais e de elevado rendimento.

243.787,50

FEDER

109.704,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PRIVATE VIEW - UNIPESSOAL LDA

A inovação no bespoque e design

43.454,25

FEDER

19.554,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/04

2018/11/03

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-026022

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

S2S, UNIPESSOAL LDA

Reforço do processo de internacionalização da marca S2S, através
da diversificação e valorização da Oferta

117.950,00

FEDER

53.077,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-026030

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

EUMEL-EMPRESA DE UTILIDADES METALICAS LDA

Internacionalização, diversificação, consolidação e dinamização
dos mercados externos.

249.180,50

FEDER

112.131,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2018/04/30

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-026042

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VENIAM, UNIPESSOAL LDA

Veniam Go Global

341.905,00

FEDER

153.857,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-026049

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SPARESINC, UNIPESSOAL LDA

SPARES INC - Projecto de criação e internacionalização de empresa especializada na
comercialização de componentes automóveis novos e usados, provenientes de
processos de desmontagem selectiva de viaturas, para mercados africanos e europeus.

266.120,00

FEDER

119.754,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/22

2019/05/21

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-026053

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FURNIWOOD, UNIPESSOAL LDA

O objetivo é o incremento do processo de internacionalização da empresa, através do
alargamento dos mercados de exportação e o penetrar em novos nichos de mercado
nos mercados externos já penetrados.

125.155,00

FEDER

56.319,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-026054

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ASM TAPS, S.A.

Reforço da Estratégia de Internacionalização da ASM TORMEIRAS

O projeto é enquadrável no aviso Nº 17/SI/2016, dado que as ações a desenvolver têm
como objetivo dotar a empresa de novas qualificações e de práticas que lhe permitam a
melhoria da sua performance e da sua imagem no mercado global; bem com um reforço
da sua presença nos mercados internacionais.

191.170,00

FEDER

86.026,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/07

2018/11/06

Portugal

NORTE-02-0752-FEDER-026064

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NO TECTO DO MUNDO, LDA

Reinvenção do modelo de negócio e da proposta de valor na
indústria do Turismo

231.121,69

FEDER

104.004,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-000002

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE MIRANDA DO DOURO

E-Turism - Projeto de Reforço e Promoção do Turismo de Miranda
do Douro

141.279,95

FEDER

120.087,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Pesqueira Excelente

O projeto, tem uma atividade central (Definição, Implementação e Avaliação do Modelo
de Gestão da Marca) dividida em 3 fases:1?? Conceção dos Instrumentos de Gestão2??
??Implementação do Modelo de Gestão3?? ??Avaliação e Redefinição do
ModeloEncontramos as atividades de suporte: Plano de Informação e Sensibilização,
Elaboração do Portal Web e Imagem Institucional e Comunicação, essenciais para que
este prossiga os seus objetivos.

219.066,94

FEDER

186.206,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/04

2017/04/02

Portugal

Portugal Nuts

O projeto consiste em capacitar o CNCFS para reforçar a capacidade da região NUTS II
no que respeita a instalação, desenvolvimento e capacitação da estrutura empresarial
atual e emergente para desenvolver os produtos objeto do projeto, procurando
aumentar a produtividade, a parte que é transformada e a capacidade de
comercialização.

521.142,99

FEDER

442.971,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

FOREST FORWARD: Floresta, qualidade e futuro - Mais e melhor

1) Realização de estudo prospetivo do setor empresarial florestal regional; 2)
Divulgação dos resultados do estudo junto dos empresários e outros agentes do setor 3)
Realização de ações de consultoria à medida para 20 PME do setor para
enquadramento na estratégia regional; 4) Criação de rede de cooperação para a
promoção dos bens e serviços e para facilitação do acesso a novos mercados ; 5)
Criação de plataforma

221.290,04

FEDER

188.096,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/28

2018/03/27

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-000003

NORTE-02-0853-FEDER-000004

NORTE-02-0853-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

79%

79%

CAPITAL DOURO - ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL,
COMERCIAL E DE SERVIÇOS DE S. JOÃO DA
PESQUEIRA

CENTRO NACIONAL DE COMPETÊNCIAS DOS
FRUTOS SECOS - ASSOCIAÇÃO CNCFS

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA

SPARES INC - Projecto de criação e internacionalização de empresa
especializada na comercialização de componentes automóveis
novos e usados, provenientes de processos de desmontagem
selectiva de viatu
O atual porojeto vai dinamizar o processo de internacionalização
da empresa, através do desenvolvimento de novos produtos,
realização de catálogos, participação em feiras, visitas de
propspeção de me

Este projeto visa a projeçao da marca no mercado internacional, atraves de varias
iniciativas e reforço da comunicaçao multi-canal
A S2S Unipessoal, Lda. pretende apostar na internacionalização da sua marca própria,
S2S, de solas para calçado, posicionada num segmento de elevado valor acrescentado,
com o objetivo de potenciar o crescimento do seu Volume de Negócios e das
Exportações.
Internacionalização, diversificação de mercados, consolidação e dinamização dos
mercados externos.
Este projeto visa promover e divulgar a imagem da Veniam como fornecedor de
excelência de produtos e serviços para mercados assentes em redes veiculares, sendo
fundamental para o crescimento e posicionamento da Veniam nos mercados
internacionais de uma forma sustentada e consolidada.

Projeto de internacionalização e transformação da No Tecto do Mundo numa empresa
de base tecnológica e criativa no setor do turismo.
O projeto apresentado terá como objetivo principal o Reforço e Promoção do Turismo
de Miranda do Douro através de atividades imateriais orientadas para a
competitividade coletiva da região e promoção da região em termos turísticos que
passa por um plano estruturado de 3 atividades:1: Plano Estratégico de Dinamização
Turística 2: Plataforma E-Turism – Turismo em Rede3: Ações de Coordenação,
Divulgação e Avaliação
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-02-0853-FEDER-000006

NORTE-02-0853-FEDER-000007

NORTE-02-0853-FEDER-000010

NORTE-02-0853-FEDER-000011

NORTE-02-0853-FEDER-000012

NORTE-02-0853-FEDER-000015

NORTE-02-0853-FEDER-000016

NORTE-02-0853-FEDER-000017

NORTE-02-0853-FEDER-000018

NORTE-02-0853-FEDER-000019

NORTE-02-0853-FEDER-000020

NORTE-02-0853-FEDER-000021

NORTE-02-0853-FEDER-000022

NORTE-02-0853-FEDER-000023

NORTE-02-0853-FEDER-000026

NORTE-02-0853-FEDER-000028

NORTE-02-0853-FEDER-000029

NORTE-02-0853-FEDER-000030

NORTE-02-0853-FEDER-000031

NORTE-02-0853-FEDER-000033

NORTE-02-0853-FEDER-000034

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

“METAL PORTUGAL: do NORTE para o MUNDO

Este é um projecto de promoção do sector metalúrgico e metalomecânico, do seu peso
no PIB e no desenvolvimento da região Norte, tendo em vista a notoriedade do sector
industrial mais exportador do país.É uma forma de apresentar a qualidade dos produtos
e serviços produzidos nas empresas do sector dando a conhecer aos jovens o potencial
de crescimento de uma indústria diversificada, em crescimento em termos de carreiras
e profissões de futuro.

351.818,83

FEDER

299.046,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Campanha de sensibilização para modelos de negócio inovadores
no cluster do calçado

Esta campanha de sensibilização articulada do sector do calçado tem como objetivo
divulgar boas práticas empresariais junto dos stakeholders do sector na região Norte,
onde maioritariamente se localizam as empresas.Esta campanha pretende, através de
uma comunicação positiva, por um lado, atrair jovens para o sector e, por outro lado,
permitir às restantes empresas desenvolver ações de benckmarking com os bons
exemplos.

473.804,64

FEDER

402.733,94

NoDouroCompro.Eu

Consiste nas seguintes atividades: Plano de Ação para a Inovação nas PME,
operacionalizando processos de design de comunicação em empresas piloto; transição
para a Economia Digital, através de um portal comum que lhes forneça maior
visibilidade; Workshops, tendo em vista a divulgação de conhecimento no âmbito do da
inovação como motor para a competitividade regional e um do potencial de Inovação,
comunicação e design das PME do Douro Sul.

194.700,00

FEDER

Reabilitação Urbana Inteligente e Sustentável

O Projeto concretiza-se na criação de uma Marca Coletiva, na produção e divulgação de
Manuais e Guias de Referência e de Boas Práticas, na criação de uma Biblioteca Online
de Conhecimento, de ferramentas desmaterializadas de estratégia e planeamento de
negócios e de instrumentos de Marketing digital, associados a uma plataforma na qual
as empresas estarão presentes e onde, de igual modo, terão acesso a oportunidades de
negócio.

528.122,69

FORESTIS - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DE PORTUGAL

FORQUALIFICA - Criação de capacidades avançadas no
desenvolvimento de produtos e serviços ligados aos recursos
endógenos florestais

A operação está estruturada em 3 ações que visam aprofundar o conhecimento sobre
os aspetos críticos relacionados com a incorporação de inovação e a competitividade na
atividade económica de base florestal nos territórios de baixa densidade; criar 1
plataforma de disponibilização de informação e serviços de suporte à atividade
produtiva empresarial; identificar, disseminar e premiar práticas de gestão inovadoras
com efeito multiplicador.

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE AMARANTE

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/11/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

165.495,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/04

2018/03/31

Portugal

FEDER

448.904,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/02

2018/04/30

Portugal

295.667,80

FEDER

251.317,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/06

2017/07/31

Portugal

O peso do agroalimentar nos nossos fatores culturais,históricos e económicos,
merecem atenção. Este é determinante para a nossa competitividade regional, contudo
a dispersão, dimensão das empresas e qualificação dos RH, fragiliza-o na inovação,
Plano de crescimento para o setor agroalimentar do Baixo Tâmega
resposta a normas de segurança alimentar e exigência dos consumidores. Este plano
pretende gerar conhecimento útil, que aumente o valor acrescentado dos produtos e
permita aceder a mercados mais dinâmicos

413.361,00

FEDER

351.356,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

O Futuro da Tradição

O projeto atua na credibilização, dignificação e valorização do fabrico do pão no Norte
de Portugal, uma atividade com grande tradição no país.A capacidade de conhecer as
tendências, de incorporar valor nacional, de promover a inovação, preservando e
reconhecendo a tradição, sairá reforçada com as iniciativas de eficiência coletiva. As
PME do setor ficarão mais capacitadas para desenvolver novos produtos de panificação.

208.223,85

FEDER

176.990,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

ATIVAR BRAGA - Centros Comerciais de 1ª Geração

Como consta de forma detalhada na Memória Descritiva (em anexo) este projeto visa
dar um contributo de relevo e com elevado impacto na resolução de um problema que
afeta a cidade de Braga. Em concreto: recuperar, revitalizar e devolver à cidade e à sua
população (residentes e turistas), com uma nova imagem e dinâmica comercial, os
Centros Comerciais de 1ª Geração, hoje em dia marginalizados aos olhos da nova
sociedade de conjunto.

199.058,48

FEDER

169.199,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/02/28

Portugal

Roadmap para Empresas Familiares Portuguesas

O principal objetivo desta proposta “Roadmap das Empresas Familiares Portuguesas” é
contribuir para conhecer e avaliar o impacto das empresas familiares da Região Norte
na economia local e nacional. A parceria entre o CICS.NOVA.UMinho e a AEP, esta
proposta cruzará dados estatísticos convencionais com informação mais aprofundada.

260.000,00

FEDER

221.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/26

2018/09/26

Portugal

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO Projeto Energia Responsável

O projeto vai produzir, divulgar e disseminar um conjunto de informação relacionada
com a temática da energia. O programa de ação a implementar, estará assente no
desenvolvimento das seguintes ações:1 – Apresentação e divulgação do projeto;2 –
Desenvolvimento do projeto;3 – Concurso “Energia Responsável”;4 – Divulgação e
disseminação dos resultados do projeto;5 – Avaliação dos resultados e equipa de gestão
do projeto.

289.971,28

FEDER

246.475,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

BICS - ASSOCIAÇÃO DOS CENTROS DE EMPRESA E
INOVAÇÃO PORTUGUESES

Design a Norte

Acção 1 - Estudos e pesquisas de suporte ao projectoAcção 2 - Acções de promoção e
sensibilização para inovação pelo design nas empresas como factor crítico de
competitividadeAcção 3 – Acções de transferência de conhecimento e promoção de
práticas de cooperação e competição entre PMEAcção 4 – Acções de disseminação de
resultadosAcção 5 - Coordenação, gestão e avaliação do projecto

676.112,05

FEDER

574.695,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

T Project

O projeto visa promover toda a fileira têxtil, vestuário e moda, atraindo para o sector
mão-de-obra qualificada e empreendedores/investidores.A realização das ações
pretendidas pela ATP passam pela valorização da informação sobre o sector através de
ferramentas de comunicação/informação - Programa televisivo, Jornal Físico (T Jornal) e
Portal informativo (T Digital), a diversidade das ações permitirá chegar a todo o público.

396.620,82

FEDER

337.127,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2017/03/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
SERNANCELHE

Todos com a Castanha... a Castanha com Todos

O presente projeto, dinamizado pela Associação Comercial e Industrial de Sernancelhe,
tem como objetivo promover o desenvolvimento económico da Castanha, como recurso
natural de grande potencial. Este projeto irá proporcionar competitividade à região, às
nossas empresas e com consequências positivas na criação de riqueza e emprego.
Promover, Coopetir e Inovar são 3 termos chave que classificam um projeto com forte
impacto na região

203.477,05

FEDER

172.955,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO DISTRITO
DE BRAGANÇA

O Projeto contempla uma abordagem inovadora pela combinação metodológica de uma
intervenção de base territorial, permitindo a realização de ações desconcentradas em
INOVAR + - Promoção da Inovação na Região de Terras de Trás-os- todos os concelhos das NUT III, e uma Intervenção de base sectorial onde serão
Montes, Douro e Alto Tâmega
aplicados os princípios da smart specialisation, para a definição de uma estratégia
empresarial que promova dinâmicas e processos de inovação no seio das empresas, e
nos seus produtos e serviços.

504.264,94

FEDER

428.625,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Improve Fashion

Esta campanha de sensibilização articulada do sector do vestuário e moda nacional tem
como objetivo divulgar boas práticas empresariais junto dos stakeholders do sector na
região Norte, onde maioritariamente se localizam as empresas.Esta campanha
pretende, através de uma comunicação positiva, por um lado, atrair jovens para o
sector e, por outro lado, permitir às restantes empresas desenvolver ações de
benckmarking com os bons exemplos.

380.999,01

FEDER

323.849,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2017/12/31

Portugal

79%

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E
MOBILIÁRIO DE PORTUGAL

CAPACITAÇÃO PARA A INCORPORAÇÃO DE DESIGN NAS PME DE
MOBILIÁRIO DA REGIÃO NORTE

A operação consiste em 5 atividades complementares que visam dar um novo impulso à
criação de capacidades competitivas a nível internacional no sector do mobiliário na
região Norte:- Estudo de Tendências do Design Internacional para Mobiliário- Desafios
de Design: criação de peças por designers de renome nacional e internacional- Concurso
Internacional de Design- Ações nacionais e internacionais de disseminação- Grande
Evento de Design

532.138,00

FEDER

452.317,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

79%

O projeto visa a competitividade das PME turísticas, num território que tem já a seu
favor o facto de ser o único Parque Nacional, uma Reserva da Biosfera e CETS.A
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES
Peneda-Gerês CompetiTUR - Competitividade das PME do turismo diferenciação dos ativos depende da capacidade das empresas os transformarem em
DO PARQUE NACIONAL DA PENEDA GERÊS - ADERE na Peneda-Gerês
produtos transacionáveis, inovadores, diferenciadores e competitivos. Procura-se
PENEDA GERÊS
reforçar a competitividade das empresas, atuando ao nível da resposta a fatores críticos
de competitividade.

546.675,21

FEDER

464.673,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

É reconhecido o potencial da oferta de produtos endógenos da região do Alto Minho
com capacidade de valorização económica. Contudo, existem falhas ao nível dos canais
Way2Market: Capacitação e promoção da integração das PMEs em de comercialização, em especial de comércio on-line, a par da ausência de mecanismos
canais de comercialização e na economia digital
de suporte coletivo. Com o projeto Way2Market pretende-se implementar um plano
estruturado de ações de capacitação das PMEs para potenciar a penetração em canais
distribuição física e digital.

335.977,56

FEDER

285.580,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

+ Bragança

Esta operação pretende reforçar a capacitação empresarial das PME do setor turístico e
promover o turismo da região de Bragança, através da aplicação de um plano
estratégico da oferta turística, do desenvolvimento de uma ferramenta digital (+TUR
Bragança), da realização de ações de marketing e promoção territorial da região
nacional e internacionalmente e da caraterizando esta região como um destino de
turismo de eleição.

258.992,87

FEDER

220.143,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

INOVA FEIRA

O projeto apresentado pretende desenvolver um conjunto de ações direcionadas para
as PME´s do concelho de Sta Maria da Feira, der forma a criar condições para que seja
transferido “intelligence” sobre a sucessão empresarial e inovação, nas seguintes
tipologias:-Processos de transmissão e sucessão geracionais-Ações de identificação e
sensibilização dos fatores críticos de competitividade nos domínios da inovação

200.213,10

FEDER

170.181,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2017/12/31

Portugal

+TURISMO + SABOR - Alto Tâmega com Sabor

Os Sabores do Alto Tâmega são o ponto de partida para o projeto, que pretende com
base na valorização da excelência dos produtos agroalimentares da região, reforçar a
imagem de marca do seu Turismo e, através da implementação de uma rede
colaborativa de trabalho, criar sinergias entre os dois setores, capazes de originar novas
formas de trabalho e novos produtos, contribuindo para a afirmação do nome e da
excelência do destino Alto Tâmega.

445.891,79

FEDER

379.008,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AIMMAP - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS
METALÚRGICOS, METALOMECANICOS E AFINS DE
PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
CALÇADO,COMPONENTES E ARTIGOS DE PELE E
SEUS SUCEDANEOS

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO DE VISEU

ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PUBLICAS - AICCOPN

ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DE PANIFICAÇÃO
PASTELARIA E SIMILARES DO NORTE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA - COMÉRCIO,
TURISMO E SERVIÇOS

UNIVERSIDADE DO MINHO

ATP - ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO DE
PORTUGAL

CENIT - CENTRO ASSOCIATIVO DE INTELIGÊNCIA
TÊXTIL

CEVAL - CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DO ALTO
MINHO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS
DE BRAGANÇA

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE
SANTA MARIA DA FEIRA

ACISAT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO ALTO
TÂMEGA

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

405

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-02-0853-FEDER-000081

NORTE-02-0853-FEDER-000082

NORTE-02-0853-FEDER-000083

NORTE-02-0853-FEDER-000084

NORTE-02-0853-FEDER-000085

NORTE-02-0853-FEDER-000086

NORTE-02-0853-FEDER-000087

NORTE-02-0853-FEDER-000088

NORTE-02-0853-FEDER-000090

NORTE-02-0853-FEDER-000091

NORTE-02-0853-FEDER-000092

NORTE-02-0853-FEDER-000094

NORTE-02-0853-FEDER-000095

NORTE-02-0853-FEDER-000096

NORTE-02-0853-FEDER-000097

NORTE-02-0853-FEDER-000099

NORTE-02-0853-FEDER-000101

NORTE-02-0853-FEDER-000102

NORTE-02-0853-FEDER-000103

NORTE-02-0853-FEDER-000104

NORTE-02-0853-FEDER-000105

NORTE-02-0853-FEDER-000108

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

79%

79%

79%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

IN.AVE 2020 - Qualifica PME

O Projeto pretende com este plano de ação intervir na Região do Ave, reforçando o
aparecimento neste território de instrumentos e mecanismos que reforcem a
qualificação empresarial das PME's para o desenvolvimento de novos produtos e/ou
processos, expansão da sua cadeia de valor, apoiando estratégias de inovação no tecido
empresarial, atuantes em setores de atividade económica inseridos nos domínios de
especialização prioritários.

294.033,96

FEDER

249.928,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Qualificar o Cávado

Pretende-se com este projeto realizar um conjunto de ações: Criação da Rede QI
Empresarial do Cávado; Capacitação empresarial de PME; Ações de sensibilização para
os factores críticos de competitividade; Capacitação empresarial Inovar pelo design;
Capacitação empresarial para a eficiência energética; Plataforma para a informação e
qualificação empresarial de Braga; Qualificação de empresas e upgrade tecnológico.

467.470,04

FEDER

397.349,53

Programa de apoio à qualificação e valorização dos produtos
endógenos das Terras de Trás-os-Montes

O presente projeto tem por finalidade a criação de um programa de apoio à qualificação
e valorização dos produtos endógenos de Trás-os-Montes, visando estruturar a oferta
existente, promover a cooperação interempresarial, fomentar a inovação nos processos
de produção e comercialização dos produtos endógenos, bem como reforçar a sua
visibilidade externa

470.278,50

FEDER

“Inova Alto Minho” - Qualificação e Inovação dos Sistemas
Competitivos Territoriais do Alto Minho

O projeto visa a valorização económica dos principais sistemas competitivos territoriais,
através das seguintes ações:- Ação 1 – Valorização, Capacitação e Inovação do Potencial
do Setor Agroalimentar do Alto Minho;- Ação 2- Valorização, Capacitação e Inovação
do Potencial da Fileira Florestal do Alto Minho;- Ação 3 - Rede de Cooperação para a
Qualificação e Inovação Empresarial dos Sistemas Competitivos Territoriais do Alto
Minho.

462.757,53

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE
TRÁS-OS-MONTES

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/02

2018/10/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

399.736,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/29

2018/02/28

Portugal

FEDER

393.343,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

79%

Programa de apoio ao reforço da competitividade das PME do
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA
setor florestal do Alto Tâmega

O presente projeto visa o desenvolvimento de um conjunto de ações com a devida
coerência estratégica, com vista a reforçar a capacidade de criação de valor do setor
florestal do Alto Tâmega e a aumentar a visibilidade e o reconhecimento do mesmo e
da região, bem como dos respetivos produtos, a nível nacional e internacional.

469.516,40

FEDER

399.088,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/23

2018/08/22

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

Capacitar Tâmega e Sousa para a Especialização Inteligente

Este Projeto foi delineado no sentido de apoiar as PME dos sectores tradicionais para o
desenvolvimento de bens / serviços inovadores e diferenciadores, concretizando ações
ao nível da produtividade e da capacidade de criação de valor. Através de uma aposta
clara no que bem se faz, objetiva-se aumentar a visibilidade dos agentes económicos e,
consequentemente que a Região se consiga demarcar das restantes, de forma
competitiva e sustentada.

505.512,92

FEDER

400.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/15

2018/09/14

Portugal

Inovar para Competir no sector Agroalimentar do Douro

A grande finalidade do Projeto Inovar para Competir no sector Agroalimentar do Douro
é lançar as bases para a importância da inovação de uma nova indústria do setor agro
alimentar da região do Douro, baseada na I&DT contribuindo para transformar a região
do Douro, considerada uma região de baixa densidade, num espaço central de
competitividade.

470.500,00

FEDER

399.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/31

2018/11/02

Portugal

AMP URBINOV

O projeto atua nos fatores associados ao EIM, fortalecendo a capacidade de combinar
de forma criativa e estratégica recursos com valor. Estabelecendo 1 quadro operacional
coerente e sustentável, territorializando a EI na AMP, e encetando processos de
experimentação e inovação com recurso aos SIG, aos “open data” e à economia
circular.

458.980,04

FEDER

390.133,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

O Futuro é Hoje

Pelo elevado número e transversalidade setorial, as Empresas Familiares constituem um
pilar essencial do tecido económico português, devendo todos os esforços ser
encetados no sentido do seu sucesso, preservação e continuidade.Com este projeto, a
AEPVZ pretende assumir um papel fundamental na sensibilização e informação para as
problemáticas das empresas familiares e na orientação para a superação dos principais
desafios relacionados.

209.325,44

FEDER

177.926,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/16

2019/08/15

Portugal

Fumeiro de Montalegre – Cooperar para competir e desenvolver

O presente projeto foi construído para a apoiar os agentes da fileira do fumeiro de
Montalegre na adoção de boas práticas que conciliem a tradição e a inovação e que
contribuam para a promoção da competitividade e sustentabilidade fileira e do
território. O projeto objetiva estimular um ambiente de coopetição entre os agentes da
fileira de forma a capitalizar o enorme potencial do fumeiro de Montalegre.

529.730,63

FEDER

450.271,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Crescer+Inovador

O projeto “Crescer+Inovador” pretende fomentar a cooperação empresarial para a
inovação nos produtos regionais por forma a capacitar o setor agroalimentar da região
para a criação de valor acrescentado, dinamizando e promovendo toda a região.
Objetiva-se então a capacitação das empresas da região para a inovação nos seus
produtos regionais por via da cooperação.

275.469,26

FEDER

234.148,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

“Minho – Região Europeia da Gastronomia”

O projeto visa a dinamização de um conjunto diversificado de iniciativas tendo em vista
a valorização económica e a promoção do produto gastronomia do Minho”, através das
seguintes ações:Ação 1 -Qualificação & Valorização da “Gastronomia do Minho.”Ação 2 Promoção Territorial do Minho enquanto Destino Gastronómico de Excelência”.

1.375.623,22

FEDER

1.169.279,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

INO.BA - Ação Coletiva de Dinamização da Inovação e
Intraempreendedorismo no Baixo Ave

O projeto INO.BA atua a três níveis:- geração de um quadro de ação para a inovação
empresarial no Baixo Ave, ancorado na base empresarial e no ecossistema de inovação
e alinhado com a RIS3 Norte- dinamização da cultura intraempreendedora nas PME's,
através de sensibilização de largo espectro - desenvolvimento de dinâmicas de inovação
aberta, a partir de práticas empresariais colaborativas, envolvendo o ecossistema e
inovando nos processos

278.475,24

FEDER

236.703,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Basto INOVA

O projeto pretende qualificar o tecido empresarial da Região de Basto e capacitar os
empresários para desenvolvimento e crescimento dos seus negócios. Visa promoção da
cooperação e coopetiçao empresarial para estimular a inovação cruzada e a criação de
novos produtos e serviços para segmentos de mercado mais sofisticados e que
permitam o florescimento de mercados de proximidade.

364.966,34

FEDER

310.221,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

CEi - Capacitação e Estímulo para a Inovação na ITV

Este projeto aborda o tema da Inovação no Setor Têxtil e Vestuário numa ótica
concertada de ações que passam pela seleção e capacitação de Gestores de Inovação e
sua imersão em ambiente empresarial, estimulando a coopetição empresarial através
da disseminação das atividades, resultados e boas práticas do projeto.

386.943,69

FEDER

328.902,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

FORCOMPTE - Competências para a promoção do investimento,
valorização e proteção da floresta do Norte

A operação dirige-se e pretende contribuir para a qualificação e capacitação dos atores
regionais, nomeadamente a Forestis, com responsabilidades e capacidade de influência
na evolução do setor florestal proporcionando-lhes informação de suporte aos seus
processos de análise, avaliação e posicionamento com vista a inverter a actual e
perniciosa tendência de diminuição da área florestal da região, situação impar e
contracorrente a nível europeu.

372.728,38

FEDER

316.819,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS DE FERREIRA M&V: desafio à competitividade

O projeto visa incrementar competências empresariais, tendo em vista contribuir para a
qualificação de estratégias, impulsionar a inovação e cooperação, potenciando a
competitividade. Pretende-se contribuir para a clusterização territorial, com efeitos de
fertilização cruzada a outras áreas e setores e pela promoção da interação com as
indústrias criativas e entidades do SCT, de elevado potencial para atrair talento e massa
crítica à região.

441.355,56

FEDER

375.152,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Mondim Coopera

O projeto ”Mondim Coopera” compõe-se por um conjunto de ações com o objetivo de
qualificar as PME's dos setores agroalimentar, restauração, alojamento, turismo a
indústria extrativa – granito em especial, para a aposta em fatores de inovação,
diferenciação e a sensibilização para estes fatores como fatores críticos de
competitividade, não só para as empresas mas também para um território de baixa
densidade, como é o caso de Mondim de Basto.

443.587,06

FEDER

377.048,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Qualificação dos setores turístico, agroalimentar e artesanal de
Castelo de Paiva

A operação destina-se à qualificação dos setores turístico, agroalimentar e artesanal de
Castelo de Paiva, procurando contribuir para o surgimento de novos e inovadores
produtos e serviços, promovendo a competitividade do tecido empresarial do território,
bem como a sua consolidação. Este projeto surge na sequência de uma parceria
estabelecida entre um conjunto de entidades que prosseguem iniciativas públicas de
caráter empresarial.

470.757,47

FEDER

400.143,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE AMARANTE

BTinova

O projeto é promovido a título individual pela AEA e será implementado em parceria
com IET, Associação de Municípios do Baixo Tâmega, AEBaião. O foco das ações visa o
reforço da capacitação empresarial de PME para o desenvolvimento dos recursos
tradicionais – endógenos e turismo - atuando ao nível da produtividade e da capacidade
de criação de valor na área da comercialização, através da qualificação e certificação
DOP dos produtos

352.416,52

FEDER

299.554,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

79%

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

É internacionalmente reconhecido o potencial da indústria de desenvolvimento de
jogos, aplicações digitais/interativas, sendo crescente a aposta estratégica no setor em
NewLevel – Potenciando um ecossistema favorável ao crescimento
diversos países. Em Portugal, apesar do contexto favorável, o potencial de mercado não
da indústria de desenvolvimento de jogos, aplicações digitais e
tem sido explorado de forma concertada.O projeto NewLevel visa implementar um
interativas
plano estruturado de ações para capacitar as PME de ferramentas de suporte coletivo
para alavancar o setor no Norte.

247.716,25

FEDER

210.558,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

79%

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

A presente candidatura assenta na qualificação de um património único e aglutinador
de diferentes domínios e sistemas. O projeto pretende qualificar um produto de enorme
potencial e valor científico, económico, ambiental, lúdico e educativo por forma a
acrescentar aos já distintos elementos diferenciadores desta região.

424.582,88

FEDER

360.895,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA PÓVOA DE VARZIM

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FUMEIRO DA
TERRA FRIA BARROSÃ

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
SERNANCELHE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

AEBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE

79%

BASTOEMPREENDE-NÚCLEO ASSOCIATIVO DE
EMPRESAS

79%

CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E
DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL-CITEVE

79%

79%

79%

79%

79%

FORESTIS - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DE PORTUGAL

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO,
ARADA E GRALHEIRA
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Código da Operação | Operation Code

NORTE-02-0853-FEDER-000110

NORTE-02-0853-FEDER-000111

NORTE-02-0853-FEDER-000113

NORTE-02-0853-FEDER-000115

NORTE-02-0853-FEDER-000116

NORTE-02-0853-FEDER-000117

NORTE-02-0853-FEDER-000119

NORTE-02-0853-FEDER-000120

NORTE-02-0853-FEDER-000121

NORTE-02-0853-FEDER-000124

NORTE-02-0853-FEDER-000125

NORTE-02-0853-FEDER-000126

NORTE-02-0853-FEDER-000127

NORTE-02-0853-FEDER-000129

NORTE-02-0853-FEDER-000130

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Rota Criativa – Rede de Ofícios Tradicionais e Arte Criativa de
Terras de Santa Maria

O projeto Rota Criativa – Rede de Ofícios Tradicionais e Arte Criativa de Terras de Santa
Maira, consiste num conjunto de iniciativas de reforço da capacitação empresarial para
o desenvolvimento de novos produtos com elevado grau de inovação. O objetivo último
do projeto é a criação da Rota Criativa, composta por uma rede integrada de artesãos,
microempresários e estruturas de apoio à atividade da Rota.

699.190,66

FEDER

594.312,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Norte Digital: Qualificar PME Norte para a Economia Digital

O projeto visa potenciar um novo paradigma digital na região Norte, criando as
condições para o reforço da capacitação empresarial de PME ao nível do
desenvolvimento de bens e serviços, atuando ao nível da produtividade e criação de
valor, nomeadamente na área Economia Digital e Comércio Eletrónico, através de um
conjunto estruturado e interligado de 4 linhas de ações.

725.104,25

FEDER

616.338,61

TERR@ENO - Terroir e zonagem agro-ecológica como fator crítico
de competitividade e inovação dos Vinhos Verdes

No projeto TERRE@ENO o conhecimento que resulta da zonagem agro-ecológica,
aptidão e definição de terroir vitivinícola (metodologia de OIV) da (sub)região de
Monção-Melgaço e Lima da RDD dos Vinhos Verdes suporta propostas e instrumentos
de planeamento e gestão (Geoportal/WEBSIG), organização/capacitação de agentes,
integração em redes de trabalho, valorização de produtos vitivinícolas, iniciativa
económica e sustentabilidade territorial.

772.414,97

FEDER

Implementação de Ações Coletivas de Qualificação do setor TICE
com impacto nos setores das Indústrias das Tecnologias da
Produção e das Indústrias Cultural e Criativa da região Norte

Este projeto promovido pela ANETIE visa promover o reforço da capacitação
empresarial de PME para o desenvolvimento de bens e serviços, atuando na
produtividade e capacidade de criação de valor, onde as ações previstas visam
potenciar a Inovação e o conhecimento tecnológico da região Norte através da
divulgação e desenvolvimento de soluções venham dinamizar os setores das Indústrias
das Tecnologias da Produção e Indústrias Culturais e Criativas.

391.432,80

DOURO AGROLIMENTAR 4.0

Atividade 1 – Estudos, pesquisas e diagnósticos de apoio ao desenvolvimento do
projeto;Atividade 2 – Ações de promoção e sensibilização para Industria 4.0 no
Agroalimentar;Atividade 3 – Plano de ações piloto de incorporação de tecnologias 4.0
no Agroalimentar;Atividade 4 – Promoção e disseminação de resultados do
projeto;Atividade 5 – Gestão, acompanhamento e avaliação do projeto.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/15

2019/05/14

Portugal

656.552,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/12

2019/04/11

Portugal

FEDER

332.717,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

834.968,03

FEDER

709.722,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

NEXTGENE – Programa de capacitação de PMEs para a sucessão
geracional

O projeto NEXTGENE visa o desenvolvimento de um conjunto de ações integradas e
complementares entre si, com o objetivo de promover um programa de capacitação de
PME para a sucessão empresarial, facilitando, desta forma, o processo de transferência
de valor entre gerações, contribuindo para a construção e consolidação de um tecido
empresarial da região Norte de Portugal mais dinâmico, inovador e robusto.

473.964,15

FEDER

402.869,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

Gondomar é D'Ouro em Movimento

A presente operação visa qualificar o setor da filigrana, centrado em Gondomar,
aproveitando as valências do seu Município - o RIO, o OURO e o DESPORTO. A operação
“GONDOMAR É D’OURO EM MOVIMENTO” é assim constituída por 4 linhas de ação:
(Ação 1) Conceção, Organização, Divulgação e Publicitação; (Ação 2) Promoção,
Implementação e Acompanhamento; (Ação 3) Avaliação, Disseminação de Resultados e
Apuramento de Impacto; (Ação 4) Equipa Técnica.

1.329.467,34

FEDER

1.130.047,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/06/30

Portugal

Revitalização dos setores produtivos tradicionais do PNPG Revitagri-PNPG

A execução do projeto REVITAGRI-PNPG serve de suporte a um conjunto de atividades
concretizadas no mapeamento da capacidade instalada dos agronegócios, capacitação
de agentes, apoio ao planeamento e gestão (WEBSIG), organização do agronegócio
(redes de partilha e circuitos de comercialização), e valorização diferenciada de
produtos qualidade, numa perspetiva de desenvolvimento económico e salvaguardando
a sustentabilidade da reserva da biosfera.

574.863,65

FEDER

488.634,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/02

2019/04/30

Portugal

+ Comércio

O Projeto “+ Comércio” contemplará três ações, o Estudo sobre a caracterização e
tendências do comércio no Porto, o Desenvolvimento da Aplicação + Comércio que
permitirá promover uma maior relação de proximidade entre o consumidor final e os
consumidores e a Divulgação e Marketing para divulgar e potenciar a utilização da
informação recolhida.

158.920,00

FEDER

135.082,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/03/31

Portugal

PAQI 2016-2018 - Programa de Apoio à Qualificação da Oferta e à
Gestão de Inovação no Setor AEC – Arquitetura, Engenharia e
Construção

O projeto PAQI 2016-2018 integra 4 ações distintas, as quais contemplam um conjunto
de atividades relevantes e coerentemente organizadas que procuram criar condições
para incentivar a qualificação da oferta e, bem assim, a competitividade do tecido
empresarial, designadamente as PME AEC da região norte, por via do fomento de
atividades de IDI e do reforço da competência exportadora e de internacionalização
destas entidades.

411.834,99

FEDER

350.059,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

AIMMAP - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS
METALÚRGICOS, METALOMECANICOS E AFINS DE
PORTUGAL

Metal - Gerando o Futuro

O projeto visa reforçar a competitividade/sustentabilidade das empresas do SMM
atuando em duas áreas identificadas como críticas: (1) A capacitação e sensibilização
para novos factores competitivos que se apresentam à economia global (economia
circular; economia digital; industria4.0; Servitização; Business Process Managment) e
(2) A criação de ferramentas adequadas a processos de transmissão/sucessão
geracional em empresas familiares.

198.914,58

FEDER

169.077,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/02/28

Portugal

FUNDAÇÃO DE SERRALVES

O Projeto INOVDESIGN_Qualificação, Inovação e Competitividade by Design consiste
numa ação coletiva que visa atuar ao nível da sensibilização e capacitação das PME da
Região Norte para a adoção de modelos inovadores de desenvolvimento e design de
INOVDESIGN_Qualificação, Inovação e Competitividade by Design
produtos, bens e serviços, e para a inserção em cadeias de valor acrescentado, através
de fatores imateriais dinâmicos como o marketing, as marcas, e os modelos de
negócios.

370.918,81

FEDER

315.280,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/15

2019/07/14

Portugal

Tâmega e Sousa - QUALIFY AND BRAND ON

Dada a importância e os desafios que se colocam neste momento à região, a CIM-TS
quer desenvolver um projeto que possa adequadamente responder às necessidades do
território do seu tecido empresarial e de dinamização da economia. Em co promoção
com o CETS e com a ESTGF, candidata um conjunto de ações, num processo de
transformação para o Tâmega e Sousa com vista à exemplaridade ambiental, ao
dinamismo económico e à coesão humana e institucional.

1.265.345,00

FEDER

1.075.543,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/31

2019/06/30

Portugal

ALTO MINHO MARCA: PROGRAMA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO
EMPRESARIAL NO ALTO MINHO

Ação 1 Estudos preparatórios e de produção de informação económica sobre setores
estratégicos para o crescimento sustentado e competitivoAção 2Ações de Identificação
e sensibilização para os fatores críticos da competitividadeAção 3 Programa de
Inovação e consolidação empresarialAção 4 Programa de Implementação da Marca
Coletiva Ação 5 – Disseminação de ResultadosAção 6 - Coordenação, Gestão e
Avaliação do Projeto

601.925,00

FEDER

511.636,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Projeto Qualiformar - Qualificar pela formação em inovação na
Criação, Moda, Capital Humano e Serviços Especializados

Este projeto pretende dar resposta ao problema da falta de sensibilização e de
conhecimento das PME, que atuam em domínios prioritários da RIS3, no que concerne
as oportunidades de qualificação e formação em inovação existentes e os benefícios e
impactos que a sua implementação pode significar, ao nível da produtividade, inovação
e criação de valor junto do seu capital humano, que se refletirá no reforço da sua
competitividade.

222.253,75

FEDER

188.915,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2018/07/31

Portugal

985.131,94

FEDER

837.362,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
INTEGRADO DAS TERRAS DE SANTA MARIA

ACEPI - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO ELECTRÓNICO
E DA PUBLICIDADE INTERACTIVA

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

ANETIE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
ELECTRÓNICA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO
RÉGIA-DOURO PARK

ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS SCHOOL (PBS) U.PORTO

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO PORTO

PTPC - PLATAFORMA TECNOLÓGICA PORTUGUESA
DA CONSTRUÇÃO - ASSOCIAÇÃO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

INOVABIC - ASSOCIAÇÃO PARA O
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E
INTERNACIONALIZAÇÃO

ADECE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DE CONSULTORIA APLICADA EM CIÊNCIAS
EMPRESARIAS

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

NORTE-02-0853-FEDER-000132

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

Oferta Qualificada, Diferenciadora e Facilitadora na Captação de
Novos Investimentos

Este projeto visa elencar e classificar espaços vocacionados para a fixação empresarial
em prol da atração de investimento produtivo e aumento da competitividade das
empresas; produzir informação socioeconómica à escala municipal; difundir a
informação numa plataforma digital e estudar como gerir esta oferta integrada, tudo
com vista à angariação de investidores. Acresce a criação de uma marca e a prestação
do serviço de orientação ao investidor.

NORTE-02-0853-FEDER-000140

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BKR INTERNACIONAL, LDA

Desenvolvimento de processos e expansão da atividade

--

377.010,00

FEDER

263.907,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/05/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-000145

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DALPER - CUTELARIA E PRODUTOS DE MESA S.A.

Expansão internacional através da inovação de marketing,
desenvolvendo produtos com elevado design apoiado inovação
tecnológica

--

2.457.558,58

FEDER

1.474.535,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/15

2017/09/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-000178

Programa Operacional Regional do Norte

79%

MARMILAGES-INDUSTRIA E COMERCIO DE
MARMORES E GRANITOS LDA

Renovação Processo Industrial

--

1.423.822,50

FEDER

854.293,50

2016/09/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

79%

ETIFAM - ETIQUETAS E RÓTULOS, LDA

Instalação de uma linha automatizada de produção integrada

--

526.400,80

FEDER

315.840,48

2015/04/20

2017/04/21

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-000211

Programa Operacional Regional do Norte

79%

AFICOR - FERRAMENTAS DE CORTE, LDA

Novas Ferramentas AFICOR para Novos Sectores de Actividade

--

611.000,00

FEDER

366.600,00

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-000212

Programa Operacional Regional do Norte

79%

PEDRO NUNO BASTOS, UNIPESSOAL LDA

Diversificação da carteira de produtos e mercados PNB

--

517.800,00

FEDER

310.680,00

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-000219

Programa Operacional Regional do Norte

79%

J.C.RIBEIRO, S.A.

JC RIBEIRO SA - aumento da capacidade do estabelecimento e
inovação de processos.

--

731.513,08

FEDER

365.756,54

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-000225

Programa Operacional Regional do Norte

79%

CARADONNA -ASSEMBLAGEM DE COFRES FORTES,
LDA

ATM2020

--

2.526.843,68

FEDER

1.263.421,84

2015/05/01

2017/06/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-000229

Programa Operacional Regional do Norte

79%

IRMÃOS VALENTES LDA

IRVA Goes Nuclear & IRVHatch

--

994.445,00

FEDER

696.111,50

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

NORTE-02-0853-FEDER-000184

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/09/30

2017/10/31

Portugal

79%

VENTILAÇÕES MOURA LDA

Projecto de robotização de operações e de introdução e
complementação de equipamentos de última geração com vista à
introdução de novos produtos para completação da oferta
integrada, completação da fi

--

1.596.500,00

FEDER

1.117.550,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

79%

ETIPRINT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS,
ETIPRINT - AMPLIAÇÃO FABRIL PARA O MERCADO INTERNACIONAL -UNIPESSOAL LDA

693.200,00

FEDER

485.240,00

2017/04/30

Portugal

YSIUM, LDA

--

801.278,00

FEDER

480.766,80

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

79%

BLUE CHEM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A.

--

275.389,11

FEDER

165.233,47

2015/04/24

2017/04/23

Portugal

79%

FREDERICO OLIVEIRA, UNIPESSOAL LDA

--

643.175,00

FEDER

450.222,50

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-000237

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000241

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000245

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000246

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000260

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Mecânica de Micra-Precisão
Aposta na Revenda, na Internacionalização e na Inovação dos
processos
MY STYLE MARIANO - INNOVATING TO THE GREEN&LUXURY
WORLD

407

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

NORTE-02-0853-FEDER-000285

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000292

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000298

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000302

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000321

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-000333

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-000343

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-000349

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000373

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000381

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000384

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000387

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000396

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000410

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000422

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000423

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000424

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000427

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000440

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000450

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000455

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000457

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000458

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000459

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000463

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000471

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000476

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000480

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000489

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000503

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000507

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000515

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000522

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000524

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000528

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000537

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000538

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000556

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000558

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000560

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000563

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000578

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000584

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000596

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000609

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000620

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000646

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000647

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000662

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000663

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000664

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000668

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000676

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000683

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000697

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000698

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/04/23

2017/04/22

Portugal

2015/04/23

2015/12/31

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

592.016,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

FEDER

540.916,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2016/12/31

Portugal

969.373,00

FEDER

484.686,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/06/30

Portugal

--

962.318,00

FEDER

721.738,50

2016/12/31

Portugal

483.435,38

FEDER

290.061,23

2015/04/27

2017/04/26

Portugal

--

798.292,00

FEDER

478.975,20

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/25

--

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/06/08

2017/03/31

Portugal

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/04

2017/05/03

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/06/21

2017/06/20

Portugal

2 FTB PF inovador - fixação oculta e à vista

--

1.000.226,12

FEDER

500.113,06

79%

INOVAMOLDE LDA

Novas ferramentas de corte progressivo, aumento e melhoria do
processo produtivo de moldes

--

348.549,00

FEDER

243.984,30

79%

ACATEL - ACABAMENTOS TÊXTEIS S.A.

Fantastic Colours

--

1.123.128,31

FEDER

673.876,99

--

2.332.942,54

FEDER

1.399.765,52

--

986.694,00

FEDER

--

1.081.832,10

--

Do bosque à adega, a caminho da unicidade produtiva

Data Início |
Start Date

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

FTB - FÁBRICA DA BARCA, S.A.

ORGAL-ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E PUBLICIDADE DE
INOVAÇÃO PRODUTIVA ORGAL 2015/2017
ORLANDO & CA LDA
Introdução de Fatores de Inovação na Automação Produtiva na
Fundwell. Criação de melhorias significativas nos atuais processos
FUNDWELL - FUNDIÇÃO INJECTADA LDA
produtivos que permitirão à empresa a aposta em produtos que
não produz p
AUMENTO DE CAPACIDADE PRODUTIVA COM INOVAÇÃO - LINHA
FEHST - COMPONENTES LDA
DE CROMAGEM STATE OF THE ART AUTOMATIZADA, ETAR E
LABORATÓRIO
O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos sobretudo os
J. MOREIRA DA SILVA & FILHOS S.A.
novos produtos para o mercado geriátrico, aumentando a
capacidade de produção

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

79%

79%

Objetivo Temático | Thematic
Objective

79%

J. M. GONÇALVES - TANOARIA LDA

79%

EMBALPAÇOS II - CARTONAGEM LDA

79%

CARLOM - TEXTEIS S.A.

79%

CANAL 5 - RADIODIFUSÃO E GESTÃO DE MEIOS
PUBLICITÁRIOS, LDA

Diversificação da oferta

--

321.016,00

FEDER

192.609,60

79%

GRÖN RECYCLING, UNIPESSOAL LDA

Implementação de um complexo industrial tecnologicamente
inovador de Tratamento e Valorização de resíduos e Produção de
Peças em madeira plástica de elevado valor acrescentado,
assumindo como principa

--

1.233.028,00

FEDER

863.119,60

79%

FERCOS-INDUSTRIA DE TERMOCOLANTES LDA

InovCola

--

770.331,25

FEDER

462.198,75

79%

GOTT - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA

My Personal Travel Assitant

--

565.720,00

FEDER

339.432,00

580.352,95

FEDER

348.211,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/25

2017/06/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/26

2016/06/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/15

2015/12/31

Portugal

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

2015/10/16

2016/12/31

Portugal

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/04/27

2017/06/22

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/25

2017/04/24

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/08/06

2017/08/05

Portugal

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/04/27

2017/03/31

Portugal

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/05/04

2017/05/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/04

2017/05/03

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/23

2017/08/30

Portugal

2015/04/25

2017/04/24

Portugal

2015/05/30

2017/05/29

Portugal

2015/11/01

2016/03/31

Portugal

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/05/01

2017/10/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/04/27

2017/04/26

Portugal

2015/08/01

2016/07/31

Portugal

2016/01/02

2018/01/01

Portugal

2015/08/01

2018/01/31

Portugal

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

2015/04/30

2015/12/31

Portugal

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/06/10

2017/05/31

Portugal

AUMENTO DE CAPACIDADE PRODUTIVA E INOVAÇÃO - LINHA DE
PRODUÇÃO DIGITAL DE CAIXAS
CARLOS TÊXTEIS SA - incremento da capacidade produtiva e
inovação tecnológica em têxteis técnicos.

79%

STEELPLUS - MOLDES TÉCNICOS LDA

Desenvolvimento de um processo inovador, tecnologicamente
avançado, preciso e de alto valor acrescentado para a produção de
-moldes para injeção de plásticos mais complexos, precisos e de
elevada quali

79%

DPF - INDÚSTRIA DE AGLOMERADOS DE CORTIÇA,
LIMITADA

Desenvolvimento de um processo inovador para a produção de um
novo produto - as rolhas técnicas para espumante e champanhe a -partir de granulado de cortiça por moldação individual.

497.200,00

FEDER

248.600,00

79%

SOLICEL - SOCIEDADE DO CENTRO INDUSTRIAL DE
ESTEIOS DE LOUSA LDA

Desenvolvimento de novos produtos na empresa

--

754.590,00

FEDER

528.213,00

79%

LBM - CARPINTARIAS, LDA

Modernização e reorganização da produção

--

863.740,00

FEDER

518.244,00

79%

JOSE GONÇALVES DOS SANTOS & FILHOS LDA

INOVAÇÃO EMPRESARIAL - JGS 2015/2017

--

409.246,41

FEDER

286.472,49

79%

STEP PACK, LDA

Step Pack - Expansão

--

210.156,00

FEDER

126.093,60

79%

EMBALCER - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
EMBALAGEM LDA

--

2.668.773,00

FEDER

1.334.386,50

79%

ESTRELA DO CAMPO-INDUSTRIA TEXTIL LDA

Linha de extrusão de cinta PET com produção de bobines jumbo e
super jumbo, celadas e impressas
Criação de novas instalações fabris e melhoria de processos de
fabrico

--

1.179.253,66

FEDER

707.552,20

79%

INOCAMBRA - CONSTRUÇÕES EM AÇO INOX LDA

--

1.152.350,00

FEDER

806.645,00

79%

KRISTALTEK - LASER E MECÂNICA DE PRECISÃO LDA

--

2.582.948,00

FEDER

1.937.211,00

79%

GULBENA -TÊXTEIS, S.A.

--

1.632.646,00

FEDER

1.142.852,20

79%

CUTIPOL - CUTELARIAS PORTUGUESAS S.A.

--

1.188.695,00

FEDER

713.217,00

79%

SAMOFIL - TÊXTEIS LDA

--

2.609.615,00

FEDER

1.565.769,00

79%

KRUDER, S.A.

BRIEL - on the way for the perfect espresso

--

1.809.583,70

FEDER

1.085.750,22

79%

PEDRO FERREIRA & FERREIRA - INVESTIMENTOS E
EXPLORAÇÃO HOTELEIRA LDA

Expansão das capacidades de atuação

--

575.075,77

FEDER

402.553,04

79%

HENFILGON - PINTURA E ACABAMENTOS, LDA

Linha de Pintura Robotizada e Sistema de Metalização por Vácuo

--

2.174.583,07

FEDER

1.304.749,84

79%

STA-SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE
ALUMINIOS, S.A.

InovSTA - Novos produtos para o mercado global

--

2.637.848,34

FEDER

1.318.924,17

79%

VIEIRA ARAÚJO, S.A.

inoVA - inovação no mercado do packaging

--

783.757,97

FEDER

470.254,78

79%

CENTRAL TIME, LDA

Criação de unidade de mobiliário transformável para mercado de
exportação

--

418.332,89

FEDER

292.833,02

79%

LASKASAS, S.A.

LasKasas InovProd

--

595.000,00

FEDER

357.000,00

79%

BICAFÉ - TORREFACÇÃO E COMÉRCIO DE CAFÉ LDA

--

2.347.540,48

FEDER

1.173.770,24

--

1.023.452,01

FEDER

614.071,21

--

532.231,82

FEDER

319.339,09

--

420.865,00

FEDER

210.432,50

--

397.838,57

FEDER

278.487,00

--

161.714,03

FEDER

97.028,42

--

2.708.966,95

FEDER

1.625.380,17

--

2.318.854,57

FEDER

1.391.312,74

--

823.060,00

FEDER

411.530,00

--

1.276.233,21

FEDER

957.174,91

79%

79%
79%
79%
79%
79%
79%

Desenvolvimento e expansão Internacional da Inocambra
Aumento da capacidade para abordagem a novos segmentos de
mercado de elevado valor acrescentado
Aumento da capacidade da Estamparia digital, lançamento novo
produto e alteração de Processos
Aumento de capacidade produtiva, dos modelos em poliacetal,
para satisfação de procura excedentária e redução de prazos de
entrega.
Alteração fundamental dos processos de produção pela
incorporação de tecnologia mais inovadora e eficiente.

Consolidação como player reconhecido e desenvolvimento e
industrialização de cápsulas compatíveis Dolce Gusto
AUMENTO DE CAPACIDADE PRODUTIVA DA CORTARTE COM
CORTARTE - INDÚSTRIA DE CORTANTES GRÁFICOS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - INOVAÇÃO PRODUTO E DE
CLICHÉS LDA
PROCESSOS, COMPLEMENTADA POR INOVAÇÃO DE MARKETING E
ORGANIZACIONAL
SANÍSSIMO - DESINFECTANTES E DETERGENTES DE SANÍSSIMO - Inovação de processos e aumento da capacidade de
HIGIENIZAÇÃO LDA
produção
Aposta em segmento de gama alta (calçado impermeável "PEREIRAS CALÇADO, LDA."
Montanha)
CAPAVENTURE - EQUIPAMENTOS PARA LAZER E
DESIGNAÇÃO DO PROJETO: INOVAÇÃO EMPRESARIAL
TEMPOS LIVRES, LDA
CAPAVENTURE 2015/2017
Requalificaçao/alteraçao total do processo de produçao de
TELES & CASTRO LDA
Alojamento ( local ) turistico
AQUATLANTIS-PRODUTOS PARA ANIMAIS
AQUATLANTIS SA - inovação de processos e incremento da
DOMÉSTICOS S.A.
capacidade produtiva.
INOVFEPSA - reforço da liderança internacional do setor de gama
FEPSA - FELTROS PORTUGUESES S.A.
alta de feltros para chapéus
JOLUCE_OAZ_DIV3Expor-Criação de Novo Estabelecimento com
novos produtos internacionalizaveis e alto valor acrecentado

79%

PLASTICOS JOLUCE S.A.

79%

EUROMODAL-SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES LDA Nova Unidade Fabril de Produtos Inovadores

79%

XPZ MADEIRAS, S.A.

Upgrade tecnológico da linha de produção de pavimentos
flutuantes compotos

--

885.075,00

FEDER

531.045,00

79%

AMF, LDA

Novos Produtos MICHELIN e TUBELESS

--

1.647.190,00

FEDER

823.595,00

79%

CAMILA MÓVEIS - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA

Criação da Marca Própria Fun&Strong e sua promoção no Mercado
-Internacional

665.915,00

FEDER

399.549,00

79%

NEXT STOP DOURO - ATIVIDADES HOTELEIRAS, LDA RAILWAY DOURO HOTEL

922.857,50

FEDER

646.000,25

79%

RIOX - INDÚSTRIAS METALOELECTRICAS S.A.

1.744.798,46

FEDER

872.399,23

79%

TOMÁS CASTRO SILVA LDA

1.725.694,06

FEDER

1.294.270,55

79%

ALOFT, LDA

883.931,25

FEDER

530.358,75

79%

ARTEVASI, LDA

1.685.232,00

FEDER

1.011.139,20

79%

A. MOREIRA & FILHOS S.A.

483.440,00

FEDER

290.064,00

79%

ARC - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO S.A.

482.330,00

FEDER

289.398,00

79%

TÊXTEIS PENEDO S.A.

TP Intelegent Innovation

--

1.278.685,00

FEDER

639.342,50

79%

SIDÓNIOS SEAMLESS TECH, S.A.

EasySporText

--

1.448.283,07

FEDER

868.969,84

--

Inovação e Preparação da Riox para os desafios do mercado global,
-de médio prazo
IMPLEMENTAÇÃO DE MEIOS PARA AUMENTO DA INOVAÇÃO
-EMPRESARIAL (PRODUTO, MARKETING E ORGANIZACIONAL)
Criação de uma nova unidade industrial de produção de SOLAS
-TÉCNICAS inovadoras para calçado
Innovation & Expansion@Artevasi

--

CARPINTARIA MOREIRA - aumento da capacidade do
-estabelecimento
O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo os
-produtos para as novas marcas, que são os mais arrojados ao nivel
de design

408

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

NORTE-02-0853-FEDER-000700

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000701

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-000713

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000714

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000715

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000718

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000719

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000725

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000733

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000736

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000742

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000746

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000750

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000773

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000782

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000786

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000790

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000800

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000802

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000805

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000807

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000814

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000820

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000835

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000838

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000845

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000848

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000849

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000851

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000853

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000856

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000860

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000869

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000890

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000891

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-000918

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001077

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001279

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001308

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001318

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001355

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001393

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001447

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001459

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001499

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001522

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001538

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001549

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001585

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001591

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001605

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001638

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001690

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001717

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001722

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001785

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

79%

79%

79%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo os
AGOSTINHO FERNANDES LDA
-produtos que são mais arrojados ao nivel de design e com
componentes curvos
?Capacita+? - Reforço da capacitação tecnológica, organizacional e
JPM - AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, de marketing da JPM visando o desenvolvimento e aumento de
-S.A.
produção de soluções inovadoras/diferenciadoras com um maior
valor acresce
Diversificação de produto e alteração do processo global de
MÓVEIS BARBOSA NETO LDA
-produção

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

1.675.208,44

FEDER

837.604,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

890.104,00

FEDER

534.062,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/30

2016/11/30

Portugal

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/04/27

2016/10/31

Portugal

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

2015/04/27

2017/04/26

Portugal

2015/04/27

2016/12/31

Portugal

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/04/27

2016/06/30

Portugal

2015/05/31

2016/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2017/04/26

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2015/09/01

2017/11/30

Portugal

2015/05/01

2015/12/31

Portugal

2015/04/27

2017/04/26

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/07/01

2017/03/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2016/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/04/27

2016/12/31

Portugal

2015/10/01

2016/07/30

Portugal

2015/04/28

2017/04/26

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/04/27

2016/04/26

Portugal

2015/05/11

2017/11/06

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/04

2017/05/03

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/08

2017/05/07

Portugal

2015/05/14

2017/05/13

Portugal

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

2015/05/28

2017/08/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/21

2017/05/20

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/20

2018/05/19

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/04/28

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/30

2017/11/30

Portugal

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/05/25

2018/02/28

Portugal

2.019.374,00

FEDER

1.009.687,00

79%

COSTA & DIAS LDA

PLASTICINOV

--

251.250,00

FEDER

125.625,00

79%

LIGHTBOX - COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL LDA

--

303.265,06

FEDER

181.959,04

79%

TOPSVILLE - MALHAS E CONFECÇÕES LDA

--

2.232.907,00

FEDER

1.563.034,90

79%

CUSNAG, SERRALHARIA LDA

--

892.034,28

FEDER

535.220,57

79%

INUP - TÊXTEIS LDA

--

1.283.379,48

FEDER

770.027,69

79%

SOCIEDADE ARTÍSTICA, MANUFACTURAS QUÍMICAS Transferência de atividade para novo estabelecimento, novo layout
-E METÁLICAS, LDA
fabril, inovação produto bisnaga plástico laminado

1.987.589,26

FEDER

1.192.553,56

79%

NOSOLID, S.A.

--

597.938,07

FEDER

358.762,84

79%

BARBOSA & MOREIRA - SOLDADURAS TÉCNICAS
PARA MOLDES E ALUMÍNIOS LDA

--

932.413,25

FEDER

559.447,95

79%

SOUNETE-FABRICA DE APRESTOS METALICOS LDA

--

1.964.861,91

FEDER

1.178.917,15

79%

AQUA TOWEL, LDA

Criação da unidade produtiva da Aquatowel

--

654.123,71

FEDER

392.474,23

79%

EQUIDRÁULICA - REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS, LDA

--

1.631.964,00

FEDER

1.142.374,80

79%

JOÃO ANTÓNIO LIMA - MALHAS LDA

Diversificação da Produção para fabricação de peças e acessórios
para sistemas de elavação
?+Textile? - Reforço da capacitação tecnológica, organizacional e
de marketing da JALima visando a inovação e aumento de
produção de têxteis, com valor acrescentado e eficiência
energética

--

978.500,00

FEDER

587.100,00

79%

MACHADO PINTO & COMPANHIA, LIMITADA

INOVAÇÃO EMPRESARIAL ? MACHADO PINTO 2015/2017

--

423.869,20

FEDER

254.321,52

79%

ADA - ATELIER DE ARQUITECTURA LDA

Adoção de metodologias BIM para potenciar competitividade
através da inovação no processo produtivo

--

490.200,00

FEDER

294.120,00

79%

MANUEL MARQUES, HERDEIROS S.A.

HERDMAR - Automatização Produtiva

--

813.263,00

FEDER

487.957,80

79%

SIT - SEAMLESS INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, S.A.

Crescer, Inovar, Internacionalizar

--

754.469,52

FEDER

377.234,76

79%

GLOBALTENDAS, LDA

Criação de condições produtivas para a alteração e diversificação
do processo de produção da Globaltendas, que passará a
incorporar na sua atividade duas novas áreas de negócio

--

400.237,83

FEDER

240.142,70

79%

TORMETAIS-SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE
METAIS LDA

Crescendo e Optimizando para chegar as novos nichos

--

1.759.896,14

FEDER

1.055.937,68

79%

SANBRUSAPATOS - INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA

Projecto de inovação produtiva

--

614.878,00

FEDER

368.926,80

79%

METALOVILELA LDA

164.870,00

FEDER

98.922,00

79%

MERECER O MELHOR UNIPESSOAL LDA

439.973,38

FEDER

263.984,03

79%

COMPINCAR - COMPONENTES PARA A INDUSTRIA
DE CARPINTARIA LDA

784.411,00

FEDER

392.205,50

79%

FREZAMOLDE LDA

2.722.203,00

FEDER

1.633.321,80

79%

JOÃO & FELICIANO S.A.

1.803.412,95

FEDER

1.082.047,77

79%

NEOLAR - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA

450.812,02

FEDER

270.487,21

79%

TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ LDA

1.155.343,46

FEDER

577.671,73

79%

IRMÃOS TAVARES 2 - FABRICO DE GRUAS, LDA

Produção gruas luffing hidráulicas

--

2.326.000,00

FEDER

1.395.600,00

79%

P & R - TÊXTEIS S.A.

Customização e Inovação Produtiva

--

1.741.766,15

FEDER

870.883,08

79%

CGC CENTRO DE GENÉTICA CLÍNICA E PATALOGIA,
S.A.

NIPT/NGS

--

369.131,76

FEDER

184.565,88

79%

IVLUI - TÊXTEIS S.A.

Implementar e Certificar o Sistema Integrado de Gestão da
Qualidade, Segurança e Saúde

--

45.570,00

FEDER

20.506,50

79%

FAMILITEX TECELAGEM LDA

Implementação de Sistema Integrado de Gestão de Qualidade,
Segurança e Saúde; Registo Internacional de Marca

--

79.520,00

FEDER

35.784,00

79%

TINKAVE - ACABAMENTOS PONTE DE SERVES LDA

Implementação de um Sistema de Gestão integrada de Qualidade,
-Segurança e Saúde

59.960,00

FEDER

26.982,00

79%

SFI BRAND - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, LDA

STANDFOR INOVQUALIFICATION 15'

--

213.978,10

FEDER

96.290,15

79%

ORNARE, S.A.-EM LIQUIDAÇÃO

ORNARE - Un Scelta di Moda - Qualificação

--

184.305,00

FEDER

82.937,25

79%

TERMOFEIRA - INSTALAÇÕES TÉRMICAS LDA

Estratégia de expansão e inovação

--

108.270,00

FEDER

48.721,50

79%

FRANCLIM CARDOSO & COSTA, LDA

Melhoria da Competitividade da FCC

--

39.125,00

FEDER

17.606,25

--

219.800,00

FEDER

98.910,00

--

57.316,88

FEDER

25.792,60

--

89.233,23

FEDER

40.154,95

Reforço da Capacidade Produtiva da empresa com vista ao reforço
-da estratégia de Internacionalização
Aquisição de tecnologia de ponta, inovação organizacional, de
-marketing e o alargamento ao mercado internacional
O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo
-portas que são os mais arrojados ao nivel de design, com
componentes curvos e a
Inovação produtiva

--

Produção de Felpos para reforço do comércio no mercado têxtil
-nacional e exploração do mercado internacional
NeoMola Deluxe ? Nova Mola Bicomponente Gama Alta para Toda
-a Europa
Fabricação de novos produtos, reorganização do processo
-produtivo e sistema de informação

A aposta na qualidade total da empresa, dos seus produtos e
serviços, promovendo a responsabilidade social e impacto
ambiental da empresa, tornando-se mais competitiva,
diferenciadora e com forte agre
Melhoria da Competitividade da FERREIRA DE MELO, através do
reforço da capacidade de gestão e resposta aos clientes
Qualificação dos processos internos, criação de novas
competências e abordagem a novos mercados

País |
Country

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

--

Aquisição de tecnologia de ponta a montante da actual linha
produtiva e aumento da capacidade produtiva e
internacionalização da empresa
Flexibilização, Automatização, Informatização, Eficiência,
Crescimento, Inovação, Valor

Data Fim |
Finish Date

225.050,00

ERIUS SECRETS

Diversificação produtos NOSOLID e parceria DESIGUAL

Data Início |
Start Date

FEDER

ÉRIUS - TÊXTEIS, S.A.

Criação da unidade produtiva da INUP

Prioridade de Investimento | Investment Priority

321.500,00

79%

Reestruturação do processo de pré produção; produção e pósprodução de filmes
Implementação de novas Tecnologias no Processo Produtivo
associadas ao aumento da capacidade produtiva
Novas instalações fabris, layout otimizado e introdução de corte a
laser

Objetivo Temático | Thematic
Objective

79%

SOUNETE-FABRICA DE APRESTOS METALICOS LDA

79%

FERREIRA DE MELO & CA LDA

79%

DOMINGOS SILVA & CUNHA LDA

79%

CARLOM - TEXTEIS S.A.

CARLOM TÊXTEIS, SA - Qualificação para a Internacionalização

--

149.049,21

FEDER

67.072,14

79%

OFORSEP LDA

Sistema de aquecimento industrial

--

407.525,00

FEDER

183.386,25

79%

SILVESTRE MAGALHÃES VIEIRA & FILHOS LDA

Inovação Organizacional e Instalação de Web Site e de loja on-line --

82.971,70

FEDER

37.337,27

79%

LINOLITO LDA

Inovação organizacional da Linolito

--

146.705,00

FEDER

66.017,25

79%

GONFRIO - INDÚSTRIA DE FRIO S.A.

Modernização nos processos e aperfeiçoamento tecnológico para
potenciar a competitividade e presença ativa nos mercados
externos

--

211.700,00

FEDER

95.265,00

79%

PR - INFORMATICA LDA

Qualificação da empresa PRI para aumento da sua competitividade --

136.715,05

FEDER

61.521,77

79%

PEAKIT LDA

Qualificação Interna da Empresa e Inclusão de Fatores de
Competitividade

--

108.678,50

FEDER

48.905,33

79%

MPT MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO
TERRITÓRIO, LDA

MPT - Next Step

--

65.500,00

FEDER

29.475,00

79%

EMPATIAS - DECORAÇÃO DE INTERIORES LDA

Introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização
do trabalho e reforço das capacidades de gestão ao longo de todo o
-processo de negócio da empresa através do desenvolvimento e
implementa

127.603,88

FEDER

57.421,75

79%

JACOLI - TRADING & CONSULTING, LDA

JACOLI - Qualificação para os Mercados Externos

--

34.373,25

FEDER

15.467,96

79%

DOHM - OPERADOR LOGISTICO LDA

Qualificação da empresa DOHM

--

283.664,40

FEDER

127.648,98

79%

A. MOREIRA & FILHOS S.A.

CARPINTARIA MOREIRA - Qualificação para os Mercados Externos

--

124.015,00

FEDER

55.806,75

79%

ACLIMPEX LDA

ACLIMPEX - Qualificação para Mercados Externos

--

251.107,89

FEDER

112.998,55

409

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0853-FEDER-001798

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001829

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001831

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001836

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001849

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001870

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001872

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001888

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001892

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001897

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001909

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001913

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001917

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001919

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001930

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-001934

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002027

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002035

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002056

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002079

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002082

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002141

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002174

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002178

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002201

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002214

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002234

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002251

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002296

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002321

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002326

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002329

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002337

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002340

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002354

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002362

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002379

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002411

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002415

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002433

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002483

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002532

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002553

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002587

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002593

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002608

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002619

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002630

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002650

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002655

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002735

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002837

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002898

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002899

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002924

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-002996

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003025

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003045

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003052

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003053

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003056

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003060

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003076

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003091

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

R. CORK, S.A.

Alargamento aos mercados externos, realização de feiras,
economia digital, certificação, marketing internacional, criação de
nova marca própria internacional

--

145.944,29

FEDER

65.674,93

79%

IRMÃOS VALENTES LDA

Projeto de Qualificação da IRVA

--

167.735,00

FEDER

75.480,75

79%

BRAGAMETRO, LDA

BRAGAMETRO - QUALIFICAÇÃO

--

27.900,00

FEDER

12.555,00

79%

MOLDIFLEX - INDÚSTRIA DE MOLDES E
FLEXOGRÁFICOS LDA

Flexo - Qualificação para Novos Mercados

--

180.264,25

FEDER

81.118,91

79%

INTERACTIVE TOUCH, LDA

KICKOFF@INTERACTIVETOUCH

--

159.915,02

FEDER

71.961,76

79%

ARGON - COMPONENTES ELÉCTRICOS E
ELECTRÓNICOS LDA

Incremento da Capacitação Organizacional

--

231.244,50

FEDER

104.060,03

79%

MARINHO & ROCHA LDA

SMS (Sock, Medicina e Sport)

--

145.747,79

FEDER

65.586,51

79%

MIGUEL SOUSA CONFECÇÕES - UNIPESSOAL LDA

MSC - A Alta Costura inspirada na cultura do Cávado

--

155.000,00

FEDER

69.750,00

79%

LACATONI DESPORTOS LDA

Capacitação Organizacional

--

136.000,00

FEDER

61.200,00

79%

TRI-WOOL, LDA

Qualificação

--

42.398,39

FEDER

19.079,28

79%

A.FIUZA & IRMÃO LDA

AFI - FITS INNOVATION

--

339.667,00

FEDER

152.850,15

79%

TIMBRAROUND UNIPESSOAL LDA

Qualificação e Internacionalização de unidade têxtil.

--

49.510,00

FEDER

22.279,50

79%

STEELPLUS - MOLDES TÉCNICOS LDA

Implementação e desenvolvimento de uma estratégia, assente
num projeto de investimento, que visa a qualificação como suporte -à internacionalização da empresa

129.640,17

FEDER

58.338,08

79%

APC - INSTRUMENTOS MUSICAIS LDA

APC- AMAZING PRODUCT CAREER

--

134.152,65

FEDER

60.368,69

79%

ESINOW - CONSULTORIA EM PROJECTOS
INFOTECNOLÓGICOS LDA

Esinow Crescimento Global

--

103.006,26

FEDER

46.352,82

79%

FÁTIMA SILVA & XARÁ, LDA

Melhoria da Competitividade da M. FATIMA SILVA, através do
reforço da capacidade de gestão e Criação e Design

--

54.204,00

FEDER

24.391,80

79%

SCORECODE - TÊXTEIS, S.A.

Projeto Qualificação da SCORECODE / SCOOP

--

146.336,25

FEDER

65.851,31

79%

FAREMI - TÉCNICA DE MONTAGENS INDUSTRIAIS
DO NORTE, LDA

Faremi - Qualificação

--

103.998,43

FEDER

46.799,29

79%

TRAÇOS RIGOROSOS, S.A.

STEEL TRENDS

--

1.445.605,16

FEDER

500.000,00

79%

SANTOS-CAMISEIROS, LIMITADA

Restruturação da Santos Camiseiros ao nível de processos e
metodologias

--

186.257,21

FEDER

83.815,74

79%

PRHOFAME - PRODUTOS HOSPITALARES
FARMACEUTICOS E MEDICOS, LDA

Qualificar para Vencer!

--

79.695,00

FEDER

35.862,75

79%

INDIE CAMPERS, S.A.

Indie Campers - Expansão (Qualificação)

--

55.000,00

FEDER

24.750,00

SKK - CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA
REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, LIMITADA
ADVANCED PRODUCTS (PORTUGAL) - IMPORT,
EXPORT LDA

Capacitação da empresa, promovendo a sua competitividade,
flexibilidade e capacidade de resposta no mercado global
Aposta em Fatores Dinâmicos de Competitividade
Internacionalização

--

121.131,25

FEDER

54.509,06

--

131.923,43

FEDER

59.365,54

79%

TÊXTEIS LEIPER LDA

Inovação Organizacional e TIC e Registo de Marca

--

78.000,00

FEDER

35.100,00

79%

FASINCO - FÁBRICA DE INTERRUPTORES E
COMUTADORES ELÉCTRICOS S.A.

Incremento da competitividade na Fasinco, S.A. através do
lançamento de um novo produto.

--

68.825,00

FEDER

30.971,25

79%

DUVALLI, S.A.

QUALIFICAR PARA CONSOLIDAR

--

414.709,25

FEDER

186.619,16

79%

FUSÃO PRINT, LDA

Implementação de processos imateriais para a organização,
gestão, controlo e divulgação da Fusão Print

--

164.205,00

FEDER

73.892,25

79%

CASTANHEIRA & CASTANHEIRA, LDA

E-Commerce e Automação no Caminho para a Qualificação

--

181.922,00

FEDER

81.864,90

79%

SISTRADE - SOFTWARE CONSULTING, S.A.

Qualificação 2015-2017

--

498.327,50

FEDER

224.247,38

79%

MÁRIO & DOMINGUEZ, LDA

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA MARAN [2015-2017]

--

81.399,42

FEDER

36.629,74

79%

LEUK SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA

Qualificação da marca Leuk

--

71.554,50

FEDER

32.199,53

79%

GROUPE GM COSMÉTICA PORTUGAL, S.A.

Qualificação da Eurosap

--

38.580,81

FEDER

17.361,36

79%

PAULO S. ANTUNES, LDA.

Emotional and Smart by Paulo Antunes

--

259.591,02

FEDER

116.815,96

79%

FREZAMOLDE LDA

Vacuum Coating

--

134.590,00

FEDER

60.565,50

79%

TECH4HOME, LDA

Projecto de internacionalização da Tech4home

--

126.510,00

FEDER

56.929,50

79%

SÓBRIO & CLÁSSICO UNIPESSOAL LDA

Qualificação da Sóbrio e Clássico

--

214.877,56

FEDER

96.694,90

79%

SERISTYLU - MOBILIÁRIO DECORATIVO, LDA

SERISTYLU - QUALIFICAR PARA COMPETIR

--

54.956,10

FEDER

24.730,25

79%

BRATÉCNICA - RECLAMOS LUMINOSOS LDA

Projeto XXI - Apostar na Inovação

--

98.583,92

FEDER

44.362,76

79%

MORENO II - PRODUTOS DE SAÚDE LDA

Reforço das capacidades da Moreno II

--

129.478,25

FEDER

58.265,21

79%

LATINO-CONFECÇÕES LDA

LatinoGroup_Consolidação 2020 - Qualificação Internacional

--

115.042,00

FEDER

51.768,90

79%

JOÃO & FELICIANO S.A.

INNOVATION DECOR FORMS

--

128.974,00

FEDER

58.038,30

135.000,00

FEDER

60.750,00

210.852,50

FEDER

94.883,63

79%
79%

79%
79%

Qualificação e capacitação ao nivel organizativo e Marketing, com
JOAQUIM AUGUSTO COSTA PEREIRA & FILHOS, S.A. ações de prospeção e captação de clientes, participação em feiras, -economia digital e marketing internacional
OPTIMIZER - SERVIÇOS E CONSULTADORIA
Optimizer - Aposta na Qualificação
-INFORMÁTICA LDA

79%

AMANCIO & FILHOS LDA

Qualificação e capacitação organizacional

--

46.286,41

FEDER

20.828,88

79%

MÓDULO 60, UNIPESSOAL LDA

Qualificação Módulo 60

--

85.346,22

FEDER

38.405,80

79%

ALOFT, LDA

Melhoria da Competitividade, através do reforço da capacidade de
-gestão, criação e design e qualidade

212.040,00

FEDER

95.418,00

79%

SEGIN-SERVIÇOS DE INFORMATICA E ORGANIZAÇÃO
SeginQualifica
LDA

--

175.500,00

FEDER

78.975,00

79%

CSIDE - SOLUÇÕES INTELIGENTES, S.A.

Qualificação CSide 2018

--

122.520,00

FEDER

55.134,00

79%

NEOLAR - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LDA

Neolar: Inovação e Qualidade

--

55.522,08

FEDER

24.984,94

79%

FLUPOL - SURFACE ENGINEERING, S.A.

Alargamento de base de clientes internacionais em área de negócio
-de alta tecnologia

266.271,20

FEDER

119.822,04

79%

MATEUS & MARTINS S.A.

Mateus & Martins Ambiental

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

VILAVE TEXTEIS UNIPESSOAL LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

LAGOFRA LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO
9001:2015)

--

19.150,00

FEDER

14.362,50

79%

ATILANO - COMERCIO INTERNACIONAL, LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

19.220,00

FEDER

14.415,00

79%

DEXOLAC - SOCIEDADE DE LACAS E VERNIZES LDA

Introdução do MArketing Digital na Dexolac Lda.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

ESTOFOS AUTO - JOSÉ LEITE LDA

Adequação do Sistema de Gestão da Qualidade para a nova norma
-ISO 9001:2015

14.550,00

FEDER

10.912,50

79%

TRANSGRANITOS - MÁRMORES E GRANITOS DO
ALTO TÂMEGA LDA

Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental

--

19.950,00

FEDER

14.962,50

79%

CASA PINHEIRO- ARTIGOS DE HIGIENE LDA

InovCasaPinheiro

--

19.740,00

FEDER

14.805,00

79%

ATELIER NUNESEPÃ - DESIGN, COMUNICAÇÃO E
PRODUÇÕES GRÁFICAS, LDA

A inovação organizacional e na gestão do Atelier Nunes

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

GLEBA - TÊXTEIS, UNIPESSOAL LDA

Gleba Coleções

--

19.325,00

FEDER

14.493,75

79%

MALHAS QUEIROGA LDA

Transição do Sistema de Gestão da Qualidade para a ISO
9001:2015

--

14.550,00

FEDER

10.912,50

79%

BWA - REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, LDA

A qualidade na BWA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CORKAP LDA

InovCorkap

--

19.480,77

FEDER

14.610,58

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/05/22

2017/05/21

Portugal

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

2015/12/28

2017/12/27

Portugal

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/10/30

2017/10/29

Portugal

2015/09/01

2017/04/02

Portugal

2015/09/01

2017/11/30

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/05/22

2018/05/21

Portugal

2015/05/22

2017/03/31

Portugal

2015/05/28

2017/09/27

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/06/15

2017/06/10

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

2015/07/01

2016/09/05

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/05/26

2017/05/31

Portugal

2015/07/28

2017/07/27

Portugal

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

2015/12/28

2017/12/31

Portugal

2015/06/01

2016/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/06/05

2018/06/04

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/30

2017/08/01

Portugal

2015/11/01

2018/04/30

Portugal

2015/11/02

2016/12/02

Portugal

2015/06/09

2017/06/08

Portugal

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

2015/11/01

2018/04/30

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/06/01

2017/01/31

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

410

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0853-FEDER-003110

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003127

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003137

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003193

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003195

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003232

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003276

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003290

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003293

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003301

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003331

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003339

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003543

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003640

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003643

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003647

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003662

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003673

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003707

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003715

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003721

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003734

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003736

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003746

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003770

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003778

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003781

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003784

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003793

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003797

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003804

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003810

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003822

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003825

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003830

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003836

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003837

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003876

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003886

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003897

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003899

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003903

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003914

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003915

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003917

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003923

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003949

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003966

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003971

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003978

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003984

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-003989

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004005

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004030

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004032

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004033

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004056

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004069

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004070

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004093

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

SOLTAR AMARRAS - SOCIEDADE DE CONSULTORIA
EM AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E ECOTURISMO LDA

Nova abordagem interna e de mercado

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

NEOTURF - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE
ESPAÇOS VERDES LDA

Mapeamento e Desenho de Sistema de Gestão

--

19.160,00

FEDER

14.370,00

79%

CASTELO & FILHOS LDA

A inovação nos processos da gestão na Castelo & Filhos.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

TAILAR, LDA

TAILAR Digital

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

79%

ORNI EX - PRODUTOS PARA ANIMAIS LDA

Inova Orniex

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

FUNDIPOR - PRODUTOS PARA FUNDIÇÃO LDA

Transição do Sistema de Gestão da Qualidade para a NP EN ISO
9001:2015

--

14.650,00

FEDER

10.987,50

79%

BEX-HIGIENE - REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
HIGIENE E LIMPEZA LDA

Inova Bex

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

C. CASTELO - TINTAS E VERNIZES LDA

Inovação na Gestão

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

LOURIPÓVOA - PRODUTOS HORTÍCOLAS, LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

79%

NORFRINOX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA

--

14.500,00

FEDER

10.875,00

79%

NORMA GERAL LDA

--

16.500,00

FEDER

12.375,00

79%

NOGUEIRA & MONTEIRO LDA

--

6.930,00

FEDER

5.197,50

79%

AGGELOS - TORNEIRAS, LDA

Transição do Sistema de Gestão da Qualidade para a NP EN ISO
9001:2015
Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e diagnóstico
de necessidades de formação
Desenvolvimento e aplicação de ferramentas e metodologias para
o planeamento e programação da produção com vista a melhoria
da competitividade da empresa através do reforço nas
competências de organiz
Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade e Marcação CE
de produtos

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

79%

BIOENO - COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ENOLOGIA,
LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade

--

6.000,00

FEDER

4.500,00

79%

SUCATAS DE RAMIL, S.A.

Inov Ramil

--

19.396,43

FEDER

14.547,32

79%

AGROZIM-COMERCIO DE PRODUTOS PARA A
AGRICULTURA LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade - NP EN ISO
9001

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

79%

BEIROPOMAR - SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DE FRUTAS DA BEIRA ALTA LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 --

17.600,00

FEDER

13.200,00

79%

CAMILO TEIXEIRA LDA

Inov Camartex

--

11.310,00

FEDER

8.482,50

79%

XISTO AZUL - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
PARA AGRICULTURA, S.A.

Implementação da Norma NP EN ISO/IEC 17025

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

M. VIDE & IRMÃO LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

79%

A. J. BEM, LDA - EM LIQUIDAÇÃO

Implementação, utilização e certificação em gestão de Qualidade
ISO 9001 e Segurança Alimentar ISO 22000

--

14.995,00

FEDER

11.246,25

79%

FAROL DO VENTO - CONSULTORIA EM
ENGENHARIA, AMBIENTE E ENERGIA LDA

Plano de Inovac?a?o e novo design

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

ABEL NARCISO JORGE, S.A.

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

BIOREV - CONSTRUÇÃO E REVESTIMENTOS, LDA

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

HABIROBIM - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO LDA

18.900,00

FEDER

14.175,00

79%

CROFIL-COMERCIO DE ROLAMENTOS E
FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LDA

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

JOAQUIM PEIXOTO AZEVEDO & FILHOS LDA

20.000,00

FEDER

15.000,00

20.000,00

FEDER

15.000,00

20.000,00

FEDER

15.000,00

20.000,00

FEDER

15.000,00

19.800,00

FEDER

19.900,00

79%

Aquisição e Implementação de Sistema de Informação e
-Comunicação.
Aquisição e Implementação de Sistema de Informação e
-Comunicação
Implementação do sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015
-e desenvolvimento da plataforma de apoio
Assistência Tecnológica para optimização dos processos internos

--

Aquisição e Implementação de Sistema de Informação e
-Comunicação
Serviços de consultoria com vista à implementação de processos e
TEP - DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES LDA
-sistemas de gestão integrados

Portugal

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

2015/08/25

2016/08/24

Portugal

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/09/10

2016/09/13

Portugal

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

2015/06/11

2016/06/10

Portugal

2016/02/12

2017/06/20

Portugal

2015/06/29

2016/06/30

Portugal

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

2015/06/30

2015/08/31

Portugal

2015/06/29

2016/06/28

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

2015/06/30

2016/03/31

Portugal

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

2015/06/30

2016/03/31

Portugal

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

2015/06/30

2016/06/29

Portugal

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

2015/07/17

2016/08/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

Inov Pentaline

--

19.678,68

FEDER

14.759,01

79%

BERNARDO PEIXOTO DA MOTA & FILHOS, LDA

Estudo do uso das TIC's na organização

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

79%

SEGURAJA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LDA

Sistema de Apoio à Orçamentação e Controlo de custos

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CRA - CONSULTORES, LDA

Inovação de Processos

--

16.700,00

FEDER

12.525,00

79%

JAMARFEL - COMPRA E TRANSFORMAÇÃO DE
FERRO, S.A.

Qualidade e Rigor ? Otimização de Processos

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

EDGAR PRAÇA, LDA

Edgar Praça Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

HEITOR DE CAMPOS AMOEDO LDA

Conquistar pela Inovação

--

16.100,00

FEDER

12.075,00

79%

UTS - VIAGENS E SERVIÇOS, S.A.

Reestruturação do Sistema de Informação da UTS

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

MARCAVADO - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Otimização e Inovação de Processos

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

79%

OVNITUR - VIAGENS E TURISMO LDA

Reestruturação do Sistema de Informação da OVNITUR

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CAIMALIDER, UNIPESSOAL LDA

Vale Caimalider

--

11.500,00

FEDER

8.625,00

79%

ENERGCAMBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, LDA - EM LIQUIDAÇÃO

EnergCambra - Inovação pela Qualidade

--

11.500,00

FEDER

8.625,00

79%

2J2F PAPÉIS, LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade

--

7.900,00

FEDER

5.925,00

79%

METALOTROFA-SERRALHARIA MECANICA DA TROFA
Inovar na organização para serviço ao cliente
LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

M.A.PINHO,LDA

Marcação CE de produtos e Organização do processo comercial

--

13.000,00

FEDER

9.750,00

79%

MUROPLÁS-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.

Estudo de Benchmarking

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

COSTA & SA LDA

Conquista de novos mercados por via da economia digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

ATILA - A. TRIGUEIRA & IRMÃO, LDA.

Serviços de consultoria com vista à implementação de processos e
-sistemas de gestão integrados

20.000,00

FEDER

15.000,00

20.000,00

FEDER

15.000,00

12.485,00

FEDER

9.363,75

17.525,00

FEDER

13.143,75

79%

ARCELINO CARDOSO DA COSTA LDA

Implementação do BSC

--

18.900,00

FEDER

14.175,00

79%

REVDESPORTIVA, LDA

Inovar e globalizar pelo digital a publicação dos conteúdos de uma
-das melhores revistas desportivas do mundo

20.000,00

FEDER

15.000,00

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

--

14.000,00

FEDER

10.500,00

--

19.850,00

FEDER

14.887,50

79%

2016/09/01

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

PENTALINE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2015/09/02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

79%

79%

Portugal

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

LUIPEX - INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES
LDA

79%

2016/08/17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

79%

79%

2015/08/18

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

GEONATURA - ESTUDOS E PROJECTOS DO
Plataforma de Gestão Geonatura
AMBIENTE, LIMITADA
MAIN ENERGY- MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES
Elaboração Plano de Marketing e Comunicação
ELÉCTRICAS, LDA
BALANÇAS MARQUES DE JOSÉ PIMENTA MARQUES
Controlo de gestão
LDA
Vale Inovação - Projeto para o desenvolvimento estratégico e para
VENALUM - ALUMINIOS, UNIPESSOAL LDA
a certificação pela Qualidade
Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
ANGELUS MOBILIÁRIO INTERIORES LDA
para solução de website incorporando funcionalidade de Ecommerce

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

ANGLOTEX-CONFECÇÕES LDA

79%

2016/09/23

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

79%

2015/09/24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

XAVIER FERREIRA & FILHOS S.A.

AH CONSULTING - CONSULTADORIA E FORMAÇÃO,
Desenvolvimento Estratégico da Marca
-UNIPESSOAL LDA
Qualidade - consultoria relativa à utilização de normas e serviços
JRTORRES - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA
-de ensaios e certificação
Certificação da Qualidade - consultoria para a utilização de normas
ENGISTRONG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.
-e serviços de ensaios e certificação

Data Fim |
Finish Date

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

79%

Aquisição e Implementação de Sistema de Informação e
-Comunicação
Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
para o desenvolvimento de uma aplicação web based de suporte à -atividade da empresa
Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
para solução informática específica de gestão de operações de
-produção

Data Início |
Start Date

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

AGOSTINHO SANTOS CAMPOS, HERDEIROS LDA

79%

--

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

79%

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

A Inovação da Gestão da ASCampos

Objetivo Temático | Thematic
Objective

411

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0853-FEDER-004094

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004099

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004103

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004128

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004155

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004162

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004165

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004169

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004196

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004208

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004219

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004221

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004238

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004253

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004264

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004273

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004295

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004297

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004299

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004306

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004309

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

CONFECÇÕES MARIA AMÁLIA GOMES LDA

Teamwork@MariaAmalia - Implementação de um sistema flexível
de resposta rápida - Grupos de Trabalho - como sistema de
-organização da produção e engenharia de métodos de trabalho

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

LUSOCLIMA - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, S.A.

Implementação de uma ferramenta de CRM

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

SOCIEDADE ALBINO MATOS FERNANDES ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO, LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

79%

Privado

Implementação do programa Chave Verde

--

14.800,00

FEDER

11.100,00

79%

DOMINGOS PEDROSA BARRETO LDA

--

15.330,00

FEDER

11.497,50

79%

DESTINOS & TRADIÇÕES-UNIPESSOAL, LDA

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

WARELOG - GESTÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS, LDA Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

79%

BOTTON, LDA

Implementação e gestão da metodologia Lean

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

ÂNGULO INFINITO UNIPESSOAL LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade e Marcação CE
-de produtos

15.800,00

FEDER

11.850,00

79%

FACE-FISCALIZAÇÃO,ARQUITECTURA,CONSULTORIA
Definição de Sistema de Gestão de Inovação
E ENGENHARIA LDA

--

13.782,50

FEDER

10.336,88

79%

OLIVEIROBRA - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo
-com a Norma NP EN ISO 9001.

14.714,50

FEDER

11.035,88

79%

COMBINED TEX - COMÉRCIO DE MALHAS LDA

A melhoria da competitividade dos texteis portugueses

--

19.597,50

FEDER

14.698,13

79%

PLASTINOX-FERRAMENTAS E ACESSORIOS LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e diagnóstico
de necessidades de formação

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

79%

JAPEL - MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA

Implementação Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

--

12.800,00

FEDER

9.600,00

--

16.800,00

FEDER

12.600,00

--

9.200,00

FEDER

6.900,00

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

--

12.800,00

FEDER

--

17.500,00

--

79%
79%
79%

Qualidade - consultoria relativa à utilização de normas e serviços
de ensaios e certificação
Especificação de sistema de Gestão de Clientes e serviços de Web
marketing

CPURB - CONSULTORIA E PERITAGENS, UNIPESSOAL
Implementação Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001
LDA
Consultoria para a implementação das normas de qualidade pelo
IDENTIPOR - SISTEMAS DE GESTÃO INDUSTRIAL LDA
referencial NP Iso 9.001
Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
EMPIPHONE - COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES,
para solução de website incorporando funcionalidade de EUNIPESSOAL LDA
commerce

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

2015/06/16

2015/10/30

Portugal

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

2015/09/02

2016/10/31

Portugal

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

9.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/03

2016/09/09

Portugal

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/19

2016/09/09

Portugal

12.800,00

FEDER

9.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/09/09

Portugal

--

19.850,00

FEDER

14.887,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/28

2016/09/09

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/09/21

2016/09/20

Portugal

2015/09/18

2016/10/21

Portugal

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2016/03/15

2017/03/14

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

79%

SOURANÇOS - TRANSPORTES, S.A.

Implementação da ISO 9001

79%

SERNIS-FORMAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
LDA

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AGILFRIO, EQUIPAMENTOS PARA HOTELARIA E
CLIMATIZAÇÃO, LDA

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INÊS BARBOSA LDA

NORTE-02-0853-FEDER-004321

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JOIBARCA - OURIVESARIA LDA

NORTE-02-0853-FEDER-004325

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JOSÉ MANCIO COSTA, UNIPESSOAL LDA

Consultoria para a implementação das normas da marcação CE e
declaração de conformidade
Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
para o desenvolvimento de uma aplicação web based de suporte à
atividade da empresa
Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
para solução de website incorporando funcionalidade de Ecommerce
Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
para solução de website incorporando funcionalidade de Ecommerce
José Mâncio Costa, Unipessoal, Lda., incremento da notoriedade e
desenvolvimento da inovação.

NORTE-02-0853-FEDER-004327

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TORNEIRAS MONTEIRO LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
para solução informática apoio ao serviço comercial

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

NORTE-02-0853-FEDER-004328

Programa Operacional Regional do Norte

79%

FRINUNO - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E DE
REFRIGERAÇÃO, LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade

--

9.500,00

FEDER

7.125,00

NORTE-02-0853-FEDER-004346

Programa Operacional Regional do Norte

79%

MICROPACK - PACKING & IMAGE, S.A.

Micropack vs lean Manafaturing

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

NORTE-02-0853-FEDER-004362

Programa Operacional Regional do Norte

79%

MARMOCAIMA - MÁRMORES E GRANITOS LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

19.750,00

FEDER

14.812,50

NORTE-02-0853-FEDER-004364

Programa Operacional Regional do Norte

79%

AGROPEIXOTO - COMÉRCIO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
para solução informática apoio à gestão de pós-venda

--

12.500,00

FEDER

9.375,00

NORTE-02-0853-FEDER-004365

Programa Operacional Regional do Norte

79%

KIUBO - CONSULTORIA INFORMÁTICA LDA

Kiubo - Plataforma web de e-commerce e estratégia de marketing
digital

--

19.870,00

FEDER

14.902,50

NORTE-02-0853-FEDER-004370

Programa Operacional Regional do Norte

79%

LOURENÇO & DIAS LDA

Inovação e Qualidade para a melhoria da Competitividade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

PONTELUX, LDA

Estudo dos requisitos de informação para umaSolução específica
de Orçamentação, constituída por uma plataforma tecnológica de
gestão e conteúdos com informação de BackOffice,
nomeadamente com Ligação

--

17.300,00

FEDER

12.975,00

79%

J.R.FONTES & FILHOS LDA

GoVegy

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

LIMPINOX - LIMPEZAS E EQUIPAMENTOS EM AÇO
INOX LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

79%

ASSISDRIVE II - TECNOLOGIA INDUSTRIAL, LDA

Assisdrive no caminho da Inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

BARCELBAL - BALANÇAS E BÁSCULAS, S.A.

Implementação de Metodologias de Inovação Organizacional e de
Gestão na Barcelbal

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CLOTHE-UP DESENVOLVIMENTO TEXTIL
UNIPESSOAL LDA

PROJETO DE VALE INOVAÇÃO CLOTHE UP

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

MAXIFARDAS - VESTUÁRIO PARA TRABALHO LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

A. P. FREITAS LDA

--

12.791,00

FEDER

9.593,25

79%

TECPRESS-TECNICAS DE IMPRESSÃO LDA

--

12.950,00

FEDER

9.712,50

79%

CERTOS HÁBITOS - TORREFACÇÃO DE CAFÉS LDA

--

10.170,00

FEDER

7.627,50

79%

MATERIAIS-TRAVESSAS DOS SANTOS, LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

ALPI - ADOLFO ALVES DE PINHO, LDA

INOVAÇÃO E MELHORIA DOS PRODUTOS COM VISTA AO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ECODESIGN

--

18.870,00

FEDER

14.152,50

79%

YESTERDAY AND TOMORROW - REPRESENTAÇÕES
DE VESTUÁRIO LDA

YT

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

PPT DISTRIBUIÇÃO, S.A.

Implementação de Metodologias de Inovação Organizacional e de
Gestão na PPT- Distribuição

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

PEBALI-COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
para solução informática apoio ao serviço comercial

--

19.850,00

FEDER

14.887,50

79%

NORTESTOJO, LDA

Nortestojo- Inovação e Competitividade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

LETRATEC-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GRAFICA LDA Diagnóstico de Análise Estratégica

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

SILSAFE, LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
para solução informática específica de gestão de extintores

--

12.600,00

FEDER

9.450,00

WHITE PORTUGAL BUSINESS SOLUTIONS,
UNIPESSOAL LDA
FAMIKRON - FÁBRICA DE CORTANTES, MOLDES E
PEÇAS DE PRECISÃO, S.A.

Implementação de Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e
Ambiente
Inovação Organizacional e Gestão na Famikron - Fábrica de
Cortantes, Moldes e Peças de Precisão, S.A.

--

10.500,00

FEDER

7.875,00

--

12.475,00

FEDER

9.356,25

79%

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES S.A.

Estudo da Conformidade dos produtos

--

19.200,00

FEDER

14.400,00

79%

KEEP SOLUTIONS LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade

--

15.075,00

FEDER

11.306,25

79%

LARANJINHA - COMÉRCIO DE VESTUÁRIO INFANTIL
LDA

REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS COMERCIAL, LOGÍSTICO E
ADMINISTRATIVO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

INOVAFIL FIAÇÃO, S.A.

Implementação de Sistema de Gestão Integrado IDI&Qualidade

--

17.470,00

FEDER

13.102,50

79%

SIPV- UNIPESSOAL, LDA

--

14.900,00

FEDER

11.175,00

--

12.800,00

FEDER

9.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/22

2016/10/03

Portugal

--

18.975,00

FEDER

14.231,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-004373

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004376

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004379

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004391

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004393

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004396

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004399

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004413

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004415

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004417

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004420

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004427

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004428

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004429

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004440

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004445

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004451

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004462

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004469

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004487

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004496

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004508

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004514

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004520

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004524

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004525

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-004545

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-004549

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%
79%

Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade na
Maxifardas
AP Freitas - Implementação de Metodologias de Inovação
Organizacional e de Gestão
Implementação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015
e LEAN Management
Certos Hábitos - Implementação de um Sistema de Gestão de
Qualidade

Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade na SIPV Unipessoal, Lda.
Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
VICTOR AMADEU SILVA - INSTALAÇÕES E COMÉRCIO
para o desenvolvimento de uma aplicação web based de suporte à
DE MATERIAL ELÉCTRICO, UNIPESSOAL LDA
atividade da empresa
Aquisição de serviços de consultoria para inovação de processo e
SERRALHARIA VIEIRENSE - JOSÉ VIEIRA GONÇALVES
inovação organizacional da SERRALHARIA VIEIRENSE ? JOSÉ VIEIRA
LDA
GONÇALVES, LDA.
Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade pela
"ALABAMA, INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A."
Norma Iso 9001: 2008

412

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0853-FEDER-004550

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004552

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004560

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004561

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004588

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004591

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004592

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004598

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004619

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004622

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004625

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004631

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004650

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004657

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004670

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004673

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004683

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004685

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004694

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004706

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004718

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004726

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004731

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004733

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004743

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004752

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004753

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004764

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004766

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004777

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004782

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004790

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004796

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004809

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004816

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004839

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004846

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004849

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004850

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004857

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004861

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004869

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004894

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004918

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004940

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004946

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004948

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004958

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004981

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-004992

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-005004

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-005016

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-005018

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-005031

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-005041

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-007184

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-007381

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-007544

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-007589

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-007606

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-007739

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-008248

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-008648

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-008689

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

79%

GOMES ALVES, LIMITADA

79%

COSTA & MESQUITA LDA

79%

INTERZONA - TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE
MERCADORIAS LDA

79%

SOARES & SOARES, LIMITADA

79%

MÁRMORES CENTRAIS DO MINHO, S.A.

79%

Nome da Operação | Operation Name

FEDER

7.451,25

19.840,00

FEDER

14.880,00

14.530,00

FEDER

10.897,50

16.210,00

FEDER

12.157,50

--

19.590,00

FEDER

14.692,50

F.P.H.T. - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE HOTELARIA
CAPACITAR E DESENVOLVER PARA O SECTOR DO TURISM
E TURISMO, S.A.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

ADIRQUAL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
para solução informática apoio ao serviço comercial

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

YOURIT ACADEMY - FORMAÇÃO E SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

RENOVAR, ESTRUTURAR, CAPACITAR E DESENVOLVER

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

INOVABANHO, LDA

Inovabanho - Portal Web + Marketing Digital

--

19.960,00

FEDER

14.970,00

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

--

19.850,00

FEDER

14.887,50

79%

--

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

9.935,00

79%

Portal Web e Marketing Digital

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Costa & Mesquita - Plataforma web de e-commerce e estratégia de
-marketing digital
Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade - Interzona -Transportes e Distribuição de Mercadorias, Lda
Implementação, utilização e certificação dos Sistemas de Gestão
de Qualidade ISO 9001, Gestão de Ambiental 14001 e OHSAS
-18001
MCM em Crescimento

MÓVEIS SAN MIGUEL - MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES
Moveis San Miguel, Lda. - Marketing Digital
UNIPESSOAL LDA
FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE
Consultoria para a implementação das normas pela iso 14.0001
FLUÍDOS UNIPESSOAL LDA
(ambiente)

79%

SPAWN STUDIOS LDA

Spawn Studios - Vale Inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

SOCIDIAS - ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS
METÁLICOS, LDA

Serviços de consultoria para a implementação do sistema de
gestão da qualidade

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

BKAM - BIOKIMICA, LDA

Biokimica - Inovação

--

14.556,00

FEDER

10.917,00

79%

ONDA TÉCNICA - SOLUÇÕES DE INFORMAÇÃO LDA

Plataforma de Gestão Documental

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

KIMIPLAN, LDA

KIMIPLAN - Economia Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CAMINHAR - COMFORT SHOES, UNIPESSOAL LDA

Implementação e gestão da metodologia Lean

--

18.450,00

FEDER

13.837,50

79%

SERRALHARIA BIFURA LDA

Serralharia Bífura - Inovação organizacional 2015

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

ALFAMIND - INNOVATION SYSTEMS, LDA

Serviços de consultoria para a implementação do sistema de
Gestão da Qualidade

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

FÁBRICA DE TINTAS KAR, LDA

Inovação Digital Tintas Kar

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

JAIME OCULISTA, UNIPESSOAL LDA

--

11.580,00

FEDER

8.685,00

79%

PORTANCORA - PAINEIS DE ALUMINIO LDA

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

TRENDYMYSTERY UNIPESSOAL LDA

Criação e promoção de loja online

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

A. J. FREITAS & OLIVEIRA - SERRALHARIA MECANICA
LDA
NIENOR - INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS PARA
ALUMÍNIO LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e criação de
site
Desenvolvimento do posicionamento da Empresa na economia
digital
Criação de marca, design, desenvolvimento de website e catálogo
digital

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%
79%

Qualidade - consultoria relativa à utilização de normas e serviços
de ensaios e certificação
Consultoria para reengenharia dos processos do Ssistema Gestão
de Qualidade

79%

AECONSULT - ACTIVIDADES DE ENGENHARIA LDA

79%

O VARANDÃO, LDA

Inov Varandão

--

16.230,67

FEDER

12.173,00

79%

M.CAETANO & CA LDA

Criação de marca, design, desenvolvimento de website e catálogo
digital

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

QUINTA DO GULHE, LDA

Implementação de Estratégia de comunicação e marketing

--

19.430,00

FEDER

14.572,50

79%

MARKAMOS, COMUNICAÇÃO GLOBAL LDA

19.850,00

FEDER

14.887,50

19.800,00

FEDER

14.850,00

12.500,00

FEDER

9.375,00

16.000,00

FEDER

12.000,00

79%
79%
79%

Desenvolvimento de website com catálogo (Base de dados) de
-produtos e catálogo digital
Desenvolvimento de website com reservas (formulários) e catálogo
O'PORTO 581 - GUEST HOUSE & APARTMENTS, LDA
-digital
COMPAGEL - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
Otimização de Processos Organizacionais
-PASTELARIA E GELADOS LDA
Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade pelo
A.F.VILAS BOAS - MALHAS E BORDADOS LDA
-referencial ISO 9001

79%

MAXIPC - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA

Benchmarking Maxipc

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

STYLE CONCEPT - TÊXTEIS, LDA

A economia digital ao serviço dos texteis portugueses

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

VISIONWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.

Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow,
intranet e extranet (via portal colaborativo WEB)

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

TEWS COMPANY, LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

79%

LASERMAQ, LDA

Lasermaq- Inovação e Competitividade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

TRANSPORTES RODOVIARIOS DE MERCADORIAS
CENTRAIS DO CANIDELO LDA

Serviços de consultoria para o alargamento do âmbito da
-certificação da qualidade para o Transporte de Resíduos Perigosos

11.660,00

FEDER

8.745,00

79%

SILMALUX-MONTAGENS ELECTRICAS LDA

Serviços de consultoria para implementação de novos práticas ao
nível da economia digital

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

RODIMÉRITO - CONSTRUÇÕES, LDA

Rodimérito - Inovação e Competitividade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

KEY ENERGY TARGET LDA

Aquisição de serviços de consultoria de inovação na área da
certificação

--

5.800,00

FEDER

4.350,00

79%

PETRO BOX LDA

Inovar na Rede

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

79%

DOURO INVICTO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,
LDA

--

19.975,00

FEDER

14.981,25

79%

AMERTRADE - TÊXTEIS LDA

--

19.655,00

FEDER

14.741,25

79%

INVITECNICA-MATERIAL ELECTROTECNICO LDA

--

19.700,00

FEDER

14.775,00

79%

TRIVET - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS PARA ANIMAIS LDA

Projeto para melhoria da qualidade de vida as pessoas com
mobilidade condicionada
Técnicas e Ferramentas sofisticadas no caminho dos têxteis
portugueses
Criação de marca, design, desenvolvimento de website e catálogo
digital
Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow,
intranet e extranet (via portal colaborativo WEB)

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

SOCIEDADE AGRICOLA CASAL DE VENTOZELA S.A.

WWT ? WEB WINE TASTING

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

XPLOR-IT, CONSULTING, LDA

XPLOR-MKT

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

ORGANIGRÁFICA - ARTES GRÁFICAS, LIMITADA

Organigráfica - Inovação nas TIC

--

18.895,00

FEDER

14.171,25

79%

VINCO VÁLVULAS S.A.

Reorganização Industrial

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

SOTECNEL-SOCIEDADE TECNICA DE ELECTRICIDADE
Consultadoria de Implementação CRM
LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CARPINTARIA MOFREITA LDA

BSC@CMOFREITA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

79%

CAMPOS & CÔTO, LDA

SCL - Smart Client Link

--

7.900,00

FEDER

5.925,00

79%

ELECTROCIG - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA

2 Smoke

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

79%

BULHOSAS (IRMÃOS) S.A.

Preparar a empresa para o mercado global e alargamento da oferta --

1.040.921,36

FEDER

624.552,82

79%

FLYMASTER AVIONICS, LDA

FlyMaster goes Wearable and Live Tracking

--

226.755,66

FEDER

158.728,96

79%

ESSÊNCIA D'ALMA - LDA

Cerveja Vadia Experience: Industria e Turismo a 360 graus

--

322.727,82

FEDER

225.909,47

79%

COSTA & REGO LDA

CR+

--

131.188,00

FEDER

59.034,60

79%

AZEMOLDES-MOLDES DE AZEMEIS LDA

Reforço da capacidade produtiva e consolidação da penetração
externa

--

771.671,53

FEDER

385.835,77

79%

TROTINETE, LDA

TROTINETE 2020

--

189.555,21

FEDER

113.733,13

79%

HIDROFER - FÁBRICA DE ALGODÃO HIDRÓFILO, S.A.

Aumento e Diversificação da Capacidade Produtiva e Produtos da
Hidrofer

--

839.490,00

FEDER

503.694,00

79%

ARTUR VIEIRA - COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE
COMPONENTES PARA CALÇADO LDA

A excelência como meta

--

1.557.900,00

FEDER

778.950,00

79%

EAGLE DECADE FÁBRICA DE DISCOS DE POLIR, LDA

Constituição de Unidade de Produção de Discos de Polimento
Taylor Made - Eagle Decade

--

1.330.187,79

FEDER

931.131,45

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

2015/09/23

2016/11/09

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

2015/08/19

2016/09/16

Portugal

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

2015/09/20

2016/09/19

Portugal

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

2015/09/02

2016/10/31

Portugal

2015/09/05

2016/09/04

Portugal

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

2015/08/20

2016/08/19

Portugal

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

2015/07/19

2017/04/30

Portugal

2015/07/25

2016/09/30

Portugal

2015/07/30

2016/12/31

Portugal

2015/08/01

2017/10/31

Portugal

2015/08/25

2016/10/23

Portugal

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

2015/08/14

2017/04/13

Portugal

2015/08/15

2017/11/14

Portugal

2015/11/10

2017/11/09

Portugal

413

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0853-FEDER-008732

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-008761

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-008774

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-008867

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-008884

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-008904

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-008992

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-009022

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-009049

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-009050

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-009086

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-009088

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-009144

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-009525

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-009967

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-010683

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-010705

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-011545

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-011561

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-011571

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-011659

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-011662

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-011783

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012029

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012064

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012086

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012132

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012182

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012184

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012216

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012257

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012268

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012280

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012462

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012687

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012733

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012759

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012765

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012774

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012821

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012866

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012885

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012926

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-012940

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013002

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013015

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013027

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013044

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013078

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013104

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013106

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013112

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013114

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013184

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013242

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013266

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013290

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013311

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013327

Programa Operacional Regional do Norte
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% cofinanciamento |
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

THE BLINI - Criação de um novo restaurante especializado em
PORTO SECRETO - HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, LDA SEAFOOD GOURMET de origem nacional e orientado para um
segmento internacional de topo de gama

--

300.032,96

FEDER

201.476,60

79%

HELSAR - INDÚSTRIA DE CALÇADO S.A.

--

309.473,00

FEDER

154.736,50

79%

TECNIFORJA - FORJAGEM E ESTAMPAGEM DE PEÇAS
13.084Y
TÉCNICAS, LDA

--

1.083.938,90

FEDER

650.363,34

79%

TEXTIL - ANDRÉ AMARAL LDA

TAA - TÊXTEIS AVANÇADOS EM ALGODÃO

--

710.629,54

FEDER

497.440,68

79%

NS - MÁQUINAS INDUSTRIAIS LDA

Inovação Produtiva

--

284.264,55

FEDER

170.558,73

79%

POLO - PRODUTOS ÓPTICOS S.A.

Implementação de uma linha de fabrico de lentes minerais
oftálmicas progressivas fabricadas pelo método freeform

--

280.897,21

FEDER

168.538,33

79%

FORMEFEITOS - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E
DECORAÇÃO LDA

Qualificação Formefeitos

--

158.082,38

FEDER

71.137,07

79%

VILARTEX-EMPRESA DE MALHAS VILARINHO LDA

Vilartex Inovação 2015-2017

--

517.692,30

FEDER

258.846,15

79%

ULTRALIANÇA - INDÚSTRIA TEXTIL, LDA

950.220,00

FEDER

665.154,00

79%

VISOUND ACÚSTICA, S.A.

325.770,00

FEDER

228.039,00

79%

CARPIDEIA, S.A.

314.011,20

FEDER

188.406,72

79%

ENERGIE EST, LIMITADA

MAIS COMPETITIVIDADE PARA O MERCADO GLOBAL

--

144.857,00

FEDER

65.185,65

79%

TECNOBENTO LDA

Nova Sede e Unidade Industrial da Tecnobento

--

1.507.771,89

FEDER

1.130.828,92

79%

SAMPAIO & SAMPAIO, LDA

Otimização Organizacional da empresa

--

37.000,00

FEDER

16.650,00

79%

OSVALDO MATOS S.A.

--

413.217,50

FEDER

185.947,88

79%

VAPESOL - FÁBRICA DE COMPONENTES PARA
CALÇADO, LDA

Reforço global da capacitação e competências da empresa, nas
áreas da organização e gestão, TIC?s e desenvolvimento de novos
produtos
Aposta num produto inovador (solas biodegradáveis) de
sustentabilidade ambiental

--

1.608.500,00

FEDER

965.100,00

79%

JETEPRODESIGN, LDA

Projeto de Inovação Produtiva

--

527.833,00

FEDER

316.699,80

79%

EMPRESA INDUSTRIAL SAMPEDRO, S.A.

Sampedro - Modernização tecnológica e reforço da capacitação
empresarial

--

1.618.338,76

FEDER

809.169,38

79%

STYLELAB - SERVIÇOS, LDA

STYLELAB/ObjectsLab v2.0

--

134.500,00

FEDER

60.525,00

79%

COELHO NOGUEIRA - CONFECÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

Projeto Inovar Coelho e Nogueira

--

243.531,00

FEDER

146.118,60

79%

NORDSTARK - PERFORMANCE APPAREL, LDA.

Criação da unidade produtiva da NORDSTORM

--

336.334,25

FEDER

201.800,55

79%

AMÉRICO COELHO RELVAS, SUCESSORES S.A.

--

1.978.032,00

FEDER

1.186.819,20

79%

VALCONTROL, S.A.

--

69.040,17

FEDER

31.068,08

79%

VANGMOB INDUSTRIA DE MOBILIÁRIO, S.A.

--

731.257,29

FEDER

438.754,37

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital

--

88.285.714,29

FEDER

45.000.000,00

Criação de Fundo de Fundos de Dívida / Garantia

--

35.714.285,72

FEDER

25.000.000,00

79%
79%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.
IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

APOSTA EM SEGMENTO DE NICHO (CALÇADO DE DANÇA)

Diversificação da produção para produtos jacquard e entrada num
-novo segmento de produto e mercado
InoVICOUSTIC ? Novo estabelecimento para a capacitação
tecnológica e produtiva, visando a internalização de processos para
-o aumento da capacidade de inovação, diferenciação e do valor
acrescentado do
Inovação Tecnológia do Processo de Fabrico e Oferta de Novos
-Produtos

Reforço da Capacidade e Qualidade Produtiva e Racionalização
Energética
Capacitação da gestão e reforço da competitividade da
VALCONTROL
Inovação do Processo de Fabrico e da Carteira de Produtos (linhas
de mobiliário de concepção própria)

79%

IDONIC LDA

Projecto de Qualificação da Idonic

--

94.078,47

FEDER

42.335,31

79%

ZEFERINO & FERNANDES, LDA

Zeferino & Fernandes Estruturas Modulares Madeira

--

344.300,00

FEDER

154.935,00

79%

FUNDERATOR

Qualificação Funderator

--

410.853,00

FEDER

184.883,85

79%

LOMA EUROPA - COSMÉTICOS, LDA

Modernização tecnológica e criação de novo produto

--

115.532,72

FEDER

51.989,72

79%

IGTEC, LDA

IGTEC - Capacitação para a Excelência

--

83.465,00

FEDER

37.559,25

79%

MÁRMORES CENTRAIS DO MINHO, S.A.

Aquisição de máquinas para produção de novos produtos (novos
no mercado nacional). Incremento de competências de gestão e
marketing.

--

658.852,00

FEDER

395.311,20

79%

EIROSTEC, LDA

Qualificação Eirostec

--

50.505,00

FEDER

22.727,25

79%

RISCOS E DIÂMETROS, S.A.

Projeto de Qualificação da MM Metálica

--

155.818,63

FEDER

70.118,38

79%

CRIAMONTEX -MALHAS E CONFECÇÕES LDA

Projeto Inovar Criamontex

--

596.968,85

FEDER

358.181,31

79%

TRANSPORTES SÁ COUTO, S.A.

Qualificação da Transportes Sá Couto

--

276.100,00

FEDER

124.245,00

79%

ARTNOVION, LDA

ARTNOVION Innovation 360

--

75.364,70

FEDER

33.914,12

79%

4TEAMS - ADVERTISING & MERCHANDISING, S.A.

155.164,94

FEDER

69.824,23

79%

M.G. FERNANDES - INDÚSTRIA DE ESTOFOS, LDA

84.384,00

FEDER

37.972,80

79%

MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A. Projecto de Qualificação da MIND

--

239.108,02

FEDER

107.598,61

79%

JORGESTORES, UNIPESSOAL LDA

Qualificação Jorgestores

--

108.496,88

FEDER

48.823,59

79%

PINTO LOPES VIAGENS, S.A.

PLV - Implementação de novo metodo organizacional Desmaterialização de Processos

--

149.169,20

FEDER

67.126,14

79%

MARMORES E CANTARIAS DO CORONADO LDA

Qualificação Mármores do Coronado

--

126.649,44

FEDER

56.992,25

79%

LAPA STUDIO, LDA

--

329.392,44

FEDER

148.226,60

79%

BIFASE, MATERIAL ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO LDA

--

178.385,50

FEDER

80.273,48

79%

FLIGHT DYNAMICS, LDA

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA FLIGHT DYNAMICS [2015-2017]

--

103.440,00

FEDER

46.548,00

79%

QUANTAL, S.A.

InterQuantal ? Novos produtos, Novos Mercados ? superior
especialização e maior valor acrescentado

--

1.660.514,20

FEDER

830.257,10

79%

EUROMODAL-SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES LDA Qualificação, Internacionalização e Inovação - 2019

--

202.860,80

FEDER

91.287,36

79%

JOAQUIM GOMES, TEXTEIS LDA

--

191.220,00

FEDER

86.049,00

79%

REFLEXMÓVEL, LIMITADA

--

186.389,40

FEDER

83.875,23

79%

GLOBALPAINT - MOBILIARIO, UNIPESSOAL LDA

--

120.632,25

FEDER

54.284,51

79%

JOIN THE MOMENT - TRANSITÁRIOS, S.A.

Projeto Qualificação JTM

--

155.540,72

FEDER

69.993,33

79%

SOLID BRIDGE LDA

Qualificação SolidBridge

--

40.726,21

FEDER

18.326,79

79%

AMARALSTEEL, UNIPESSOAL LDA

Qualificação Amaralsteel

--

107.325,94

FEDER

48.296,67

79%

QUIDBOX, LDA

QUID Box - solução interactiva com televisão e TIC

--

337.891,23

FEDER

152.051,05

79%

INCALCULÁVEL, UNIPESSOAL LDA

Incalculável - Qualificação para a competitividade

--

268.591,26

FEDER

120.866,07

79%

BRANDÃO, SILVA & BRANDÃO LDA

Projecto de Qualificação da Brandão, Silva & Brandão, Lda.

--

76.058,75

FEDER

34.226,44

79%

SAFELAB - CONSULTORIA TÉCNICA LDA

SAFE - Sistema Apoio Função Empresarial

--

146.101,22

FEDER

65.745,55

79%

MANUAÇO, S.A.

Reforçodas capacidades de organização e gestão da empresa

--

122.308,69

FEDER

55.038,91

79%

ABMN.PT - BUSINESS SOLUTIONS, S.A.

ABMN.PT ? Qualificar para internacionalizar

--

93.550,00

FEDER

42.097,50

79%

DELTAMATIC - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL S.A.

QUALIFICALÃO DA DELTAMATIC

--

66.043,44

FEDER

29.719,55

79%

SILASE - GESTÃO INDUSTRIAL, LDA

Projeto de Qualificação da SILASE nos domínios da Qualidade e
Engenharia

--

155.557,00

FEDER

70.000,65

Qualificação e Inovação para a Liderança Mundial no Merchadising
-Desportivo
Restruturação da M.G. Fernandes ao nível de processos e
-metodologias

Lapa 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização, Crescimento e
Internacionalização
Qualificação da oferta e da gestão para reforço da presença nos
mercados (nacional e internacional)

Melhorar a competitividade da empresa Joaquim Gomes, Têxteis
Projeto de Qualificação e Modernização dos Sistemas de
Informação
Projeto de Qualificação e Modernização dos Sistemas de
Informação

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/11/01

2016/07/31

Portugal

2015/10/19

2018/03/15

Portugal

2015/10/01

2017/08/10

Portugal

2015/08/11

2016/12/31

Portugal

2015/11/12

2016/10/30

Portugal

2015/08/13

2016/12/31

Portugal

2015/11/26

2017/11/20

Portugal

2015/08/15

2017/08/14

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/08/15

2016/12/31

Portugal

2016/01/15

2017/12/31

Portugal

2015/09/01

2017/05/31

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/08/26

2018/02/25

Portugal

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

2015/09/03

2017/02/28

Portugal

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2015/10/30

2018/01/10

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/09/02

2016/06/27

Portugal

2016/01/25

2018/01/24

Portugal

2016/01/02

2017/12/15

Portugal

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2016/01/15

2017/12/30

Portugal

2015/12/15

2018/05/31

Portugal

2015/09/15

2017/09/14

Portugal

2016/05/18

2018/04/16

Portugal

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

2015/09/21

2018/05/01

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

2015/09/21

2018/03/20

Portugal

2016/01/15

2018/01/10

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/05/08

Portugal

2015/09/21

2017/09/30

Portugal

2016/01/01

2018/04/29

Portugal

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/09/18

2018/03/17

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2016/04/01

2018/03/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/01/01

2017/10/30

Portugal

2015/09/30

2018/09/28

Portugal

2015/09/19

2018/03/17

Portugal

2016/01/05

2018/01/02

Portugal

2016/03/29

2018/03/29

Portugal

2015/10/01

2016/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

414

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0853-FEDER-013371

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013376

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013404

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013405

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013429

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013430

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013456

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013467

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013527

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013534

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013608

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013621

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013699

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013703

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013733

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013800

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013819

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013825

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013871

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013872

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013882

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013995

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-013997

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014004

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014027

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014031

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014035

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014060

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014071

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014102

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014108

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014121

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014128

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014201

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014217

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014219

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014238

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014239

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014268

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014272

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014274

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014282

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014284

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014303

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014308

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014313

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014321

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014323

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014327

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014350

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014358

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014359

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014363

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014370

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014382

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014385

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014392

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A FASTinov é uma startup da Universidade do Porto, que pretende
transferir tecnologia da área da saúde, sendo os seus principais
-produtos Kits de resposta rápida para avaliação de susceptibilidade
aos
Fatores internos de competitiidade para intenacionalizar tecnologia
-portuguesa

79%

FASTINOV, S.A.

79%

TECHWELF, LDA

79%

CARPINTARIA MOFREITA LDA

Qualificação da MOFREITA

79%

CIDACOS-MOLDES INDUSTRIAIS LDA

79%

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

250.300,00

FEDER

112.635,00

364.180,00

FEDER

163.881,00

--

160.067,50

FEDER

72.030,38

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO CIDACOS 2015/2017

--

186.126,25

FEDER

83.756,81

PURE COTTON LDA

Pure Cotton Qualificação

--

126.417,10

FEDER

56.887,70

79%

URBAN EVENTS, UNIPESSOAL LDA

Urban Events - Criação de sinergias atrvés de fatores dinâmicos de
-competitividade

36.850,00

FEDER

16.582,50

79%

CLINIFAR - PRODUTOS CLÍNICOS E FARMACEUTICOS
Inovação organizacional e otimização da utilização de TIC
S.A.

--

198.115,00

FEDER

89.151,75

79%

MARCAGE INTERIORS, S.A.

MARCAGE - Aposta em domínios imateriais de competitividade

--

38.300,00

FEDER

17.235,00

79%

GONÇALVES & NOVAIS, LDA

GNE - Qualificação

--

137.137,50

FEDER

61.711,88

79%

ALBERTO FERNANDES & FILHOS LDA

ALVORADA GLUTEN FREE

--

113.090,00

FEDER

50.890,50

79%

MANOEL D.POÇAS JUNIOR-VINHOS S.A.

102.256,02

FEDER

46.015,21

79%

EQUIMETTO - EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
UNIPESSOAL LDA

44.252,55

FEDER

19.913,65

79%

ESISTEMAS - CONSULTADORIA DE SISTEMAS DE
COMUNICAÇÃO VISUAL E MULTIMÉDIA, LDA

35.172,32

FEDER

15.827,54

--

52.820,00

FEDER

23.769,00

--

77.380,00

FEDER

34.821,00

Artevasi4Excellence

--

385.793,02

FEDER

173.606,86

Qualificação da atividade da empresa

--

68.015,00

FEDER

30.606,75

Product Engineering and prototyping - simplifying with technology --

79.832,35

FEDER

35.924,56

NewDR - Modernização organizacional para otimização de
competências

--

159.806,00

FEDER

71.912,70

79%
79%
79%
79%
79%
79%

Reforço das capacidades de gestão e da utilização dos sistemas de
-informação e comunicação
Reforço do posionamento da Equimetto na cadeia de valor do setor
-de sistemas e equipamentos pre-hospitalares
Criação de marcas próprias. Implementação de ferramentas de
produtividade. Desmaterialização documental e de processos.
-Transição do SGS. Up-grade do website.

MACOMINHO - MATERIAIS CONSTRUÇÃO DO
Macominho - Qualificação
MINHO LDA
RSM - REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS RSM, Lda. - Inovação organizacional para serviços de valor
LDA
acrescentado
ARTEVASI, LDA
PITÁGORAS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA
INTEGRADAS, LDA
ENGENHOTEC - ENGENHARIA DE PRODUTO E
PROTOTIPAGEM, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
DIAS RUIVO,CURTUMES E PRODUTOS INDUSTRIAIS
LDA

79%

IRMÃOS SILVA & TEIXEIRA LDA

Qualificação Istone

--

78.509,00

FEDER

35.329,05

79%

OLICARGO-TRANSITARIO, S.A.

Reforço da capacidade de organização e gestão da empresa para
melhoramento do setor dos transportes e da logística.

--

612.309,52

FEDER

275.539,28

79%

ADILEVEL - TÊXTEIS LDA

Qualificação Organizacional e TIC?s aplicadas à Adilevel

--

163.519,15

FEDER

73.583,62

79%

GLOBAZ, S.A.

--

130.700,00

FEDER

58.815,00

79%

FRANCORK, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

--

152.750,00

FEDER

68.737,50

Qualificar para Internacionalizar

--

140.780,44

FEDER

63.351,20

Acreditação e Informatização do Laboratório

--

285.183,72

FEDER

128.332,67

79%
79%

RURAL FUTURO - COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LDA
LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DRª
ISABEL MACEDO PINTO LDA

Qualificação imaterial e competitiva no segmentos de actividade
de marketing e design industrial de produto
Implementação de um plano de reforço laboratorial e de
ferramentas de gestão para maior garantia de qualidade em
mercados internacionais.

79%

ACH BRITO & CA, S.A.

Ach Brito Qualificação

--

736.984,39

FEDER

331.642,98

79%

LUCEMPLAST, LDA

LUCEMPLAST - INOVPLASTIC

--

757.252,63

FEDER

340.763,68

79%

FOCOR-PRODUTOS QUIMICOS S.A.

REQFOCOR - Requalificação da FOCOR para melhor prestação no
mercado

--

212.105,00

FEDER

95.447,25

79%

PERFINOX - INDÚSTRIA METALÚRGICA S.A.

Produção em linha e automatização

--

1.028.727,95

FEDER

617.236,77

79%

DELIVERY ROAD, TIR, LDA

DR Tir Qualifica

--

94.800,00

FEDER

42.660,00

79%

BEYOND EMOTIONS LDA

Beyond Emotions 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização,
Crescimento e Internacionalização

--

166.545,00

FEDER

74.945,25

79%

RUI AZEVEDO SILVA - SOLUÇÕES DE ACABAMENTOS Expansão da actividade através do aumento da capacidade
E TAMPOGRAFIA, UNIPESSOAL LDA
instalada e projecto de internacionalização

--

715.840,00

FEDER

501.088,00

79%

AQUAFER LDA

--

705.553,45

FEDER

423.332,07

79%

4TEAMS - ADVERTISING & MERCHANDISING, S.A.

--

322.202,74

FEDER

193.321,64

79%

SOLINHAS-ACABAMENTO DE FIOS, LDA

Crescimento sustentado da Solinhas através da Inovação produtiva --

627.932,28

FEDER

376.759,37

79%

QUADROESTAMPA, LDª

Diversificação dos serviços prestados e acrescentar valor à
atividade

265.309,00

FEDER

185.716,30

1.067.516,03

FEDER

747.261,22

1.259.769,23

FEDER

755.861,54

79%

79%

Aumento da capacidade de produção de soluções para
climatização de águas domésticas e industriais.
Reforço da Capacidade Produtiva para a Liderança Mundial no
Merchadising Desportivo

--

TROFINOX - MÁQUINAS INDUSTRIAIS, DEPÓSITOS E
Reformulação dos processos e do espaço produtivo
-CONTENTORES EM AÇO INOX LDA
Investimentos em novos equipamentos que vão inovar o processo
produtivo da empresa e vão permitir o alargar da base de produtos
CAMPOS MÓVEL S.A.
-da empresa permitindo um aumento da capacidade produtiva
instalada, em m

79%

PAPEL VITAL, LDA

Projeto de Inovação Produtiva da Papel Vital

--

264.494,98

FEDER

158.696,99

79%

ELMATE-MALHAS E CONFECÇÕES LDA

Aumento da capacidade produtiva e Inovação na Oferta

--

768.302,40

FEDER

537.811,68

Produção de Peças de Espessuras Grossas/Peças Especiais

--

2.147.767,00

FEDER

1.503.436,90

Otimização do processo produtivo com aumento da capacidade

--

372.463,22

FEDER

186.231,61

--

741.724,00

FEDER

445.034,40

--

493.310,00

FEDER

295.986,00

79%
79%

TRANSGRANITOS - MÁRMORES E GRANITOS DO
ALTO TÂMEGA LDA
SINOVIR-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CALÇADOS
RODRIGUES LDA

O Projeto INOVAPLAS destina-se a dotar a empresa, com vista a:
(1) aumentar a capacidade produtiva (em output), (2) introduzir
novos processos fabris (automatização, colagem, assemblagem)
acrescentand
Lançamento de novos produtos e qualificação para novos
mercados

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/25

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/09/21

2018/03/20

Portugal

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/11/03

2017/11/02

Portugal

2016/02/01

2018/02/28

Portugal

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/12/24

2017/12/23

Portugal

2015/09/19

2018/03/18

Portugal

2015/12/31

2017/12/30

Portugal

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/29

2017/09/28

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/09/25

2017/09/24

Portugal

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/03/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/09/28

2016/12/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/13

2018/04/12

Portugal

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

LINKPLAS, LDA

79%

TECNIMASTER FL - SISTEMAS ELECTRÓNICOS LDA

79%

KILTER INTERLININGS, LDA

Kilter - capacidade e autonomia

--

520.800,00

FEDER

364.560,00

79%

GRANATUR - SOCIEDADE EUROPEIA DE
TRANSFORMAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS,
UNIPESSOAL, LDA

Inovação de Produto e Produtiva

--

1.199.257,07

FEDER

599.628,54

79%

FUNDERATOR

Extrusao Perfil Aluminio inferiro a 0,5mm

--

2.930.000,00

FEDER

1.758.000,00

79%

JOSÉ FRANCISCO COSTA CRUZ & FILHOS LIMITADA

Aumento da capacidade produtiva

--

1.128.281,00

FEDER

789.796,70

2.643.000,00

FEDER

1.585.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

465.500,00

FEDER

232.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/03/31

Portugal

--

1.689.143,00

FEDER

1.013.485,80

2018/02/28

Portugal

216.383,85

FEDER

129.830,31

2016/03/01

2017/08/31

Portugal

--

458.410,00

FEDER

229.205,00

2015/10/20

2016/12/31

Portugal

--

479.350,00

FEDER

287.610,00

2015/10/14

2017/10/13

Portugal

--

457.500,00

FEDER

274.500,00

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

--

223.093,63

FEDER

133.856,18

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

--

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

ALEAL-INDUSTRIA DE MOBILIARIO LDA

79%

LUIS NEVES LDA

79%

ZEFERINO & FERNANDES, LDA

79%

CARBENINOX - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS LDA

79%

EMBALCUT - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PARA
CUTELARIAS LDA

79%

JIMO - MOBILIÁRIO DE FRIO, S.A.

79%

JOBASI ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS E BRONZES, S.A.

79%

A. C. TOLDES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CAPOTAS, LDA

O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo para
-produtos que são os mais arrojados ao nivel de design e com
componentes cur
O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo para
-a produção de produtos semi-maciços, com componentes mais
curvos, mais arro
Novo Conceito Estruturas Madeira Eventos
Parafuso em Inox de Grandes Dimensões ? LSSS (Large Stainless
Steel Screw)
Automatização Linha Emb. Pequenas Dimensões, Conceção e
Design
Ampliação da Inovação Produtiva a todas as fases do processo
produtivo e inovação marketing e organizacional
Inovação Produtiva, ampliação de instalações e inovação
marketing e organizacional
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE PROCESSO E FLEXIBILIZAÇÃO
OPERATIVA

415

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

PELCORTE - ESTOFOS LDA

O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo os
produtos para as novas marcas Plus de Bois, e para o segmento
contract- Hotel

--

397.384,61

FEDER

238.430,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-014407

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014414

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ELECTROCELOS - SISTEMAS AUTOMATIZADOS E
COMUNICAÇÕES DE BARCELOS S.A.

Fabrico Único de Automatismos Portas&Portões

--

1.682.638,71

FEDER

1.009.583,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-014424

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JARDIM HOTEL SANTA MARINHA, LDA

Novo equipamento Hoteleiro com inovação ao nível da
diversificação do produto e internacionalização se serviço
transacionável

--

1.870.350,79

FEDER

1.122.210,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/15

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-014425

Programa Operacional Regional do Norte

79%

EPOLI-ESPUMAS DE POLIETILENO S.A.

EPOLI2020

--

1.470.695,00

FEDER

735.347,50

2017/10/01

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

79%

JP SUPER SOLES, LDA

Inovação Produtiva - Integração da tecnologia E.V.A. pela
Supersoles

--

233.950,00

FEDER

116.975,00

2015/12/23

2016/11/21

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-014442

Programa Operacional Regional do Norte

79%

RODRIGO CASTRO MOÇA - IMPRESSÃO DE
ETIQUETAS LDA

Objectivo: Volume de Negócios de 4,5 milhões

--

1.508.227,26

FEDER

1.055.759,08

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/02

NORTE-02-0853-FEDER-014430

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-014444

Programa Operacional Regional do Norte

79%

ALLINTOOLS, S.A.

Expansão internacional de bens transacionavéis através da
inovação tecnologica ( produto/processos) geradoras de maior
valor acrescentado

--

2.769.819,64

FEDER

1.661.891,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/20

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-014452

Programa Operacional Regional do Norte

79%

METALOMECÂNICA PINHEIRO & DIAS LDA

Inovação Produtiva - Aumento Capacidade

--

649.999,95

FEDER

389.999,97

2017/09/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

79%

ELIO, ARTIGOS PARA DESPORTOS NAÚTICOS
UNIPESSOAL LDA

Aumento da área fabril, novo layout e novo processo de fabrico

--

529.560,00

FEDER

317.736,00

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

NORTE-02-0853-FEDER-014460

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

79%

M. CAMPOS SILVA - ESTOFOS, UNIPESSOAL LDA

O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo os
produtos para a nova marca de luxo- Bow & Arrow, que são os
mais arrojados ao

--

268.000,00

FEDER

160.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/03/31

Portugal

79%

MARMORES E CANTARIAS DO CORONADO LDA

Inovação Mármores do Coronado

--

892.577,96

FEDER

624.804,57

2017/11/30

Portugal

AMARALSTEEL, UNIPESSOAL LDA

Inovação Produtiva (Nova Unidade Fabril)

--

1.090.713,00

FEDER

818.034,75

2016/01/01

2017/12/18

Portugal

79%

LUSOQUARRIES, LDA

Aumento da Capacidade produtiva para uma maior
sustentabilidade da exploração de Granito em Monção

--

958.697,50

FEDER

575.218,50

2016/02/01

2017/12/31

Portugal

79%

MOLDIT - INDÚSTRIA DE MOLDES S.A.

Moldit_Inov - Capacitação para a evolução na cadeia de valor

--

2.055.537,32

FEDER

1.027.768,66

2015/10/01

2017/01/31

Portugal

79%

ROTEIRO PLATINA - UNIPESSOAL LDA

Criação de capacidade competitiva da empresa para a produção de
-um novo produto - cerveja de conceito artesanal

1.888.800,00

FEDER

1.416.600,00

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

79%

ANTÓNIO ALMEIDA, CORTIÇAS, S.A.

AAC - Ambition to Grow 2020

--

1.968.500,00

FEDER

1.181.100,00

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

BANHOSLIMA - FABRICO E COMÉRCIO DE ARTIGOS
SANITÁRIOS LDA

Banhos Lima: tecnologia ao serviço da produção, potenciando o
crescimento sustentado do negócio!

--

256.491,00

FEDER

179.543,70

2016/04/01

2017/12/29

Portugal

79%

DECER - DECORAÇÃO E CERÂMICA LDA

Cerâmica Sustentável

--

522.081,98

FEDER

313.249,19

2015/09/29

2017/06/30

Portugal

79%

PORTLANE - PORTABILITY ENVIRONMENT, S.A.

POWERPortlane - Diferenciação Competitiva no Mercado Global

--

482.800,79

FEDER

289.680,47

2015/10/23

2017/10/22

Portugal

79%

BLUR, UNIPESSOAL LDA

Reforço da competitividade da Blur: novas soluções de impressão
digital, novos serviços e e-commerce

--

1.391.121,29

FEDER

834.672,77

2015/11/25

2016/12/25

Portugal

79%

POLIBAG TCI-EMBALAGENS, S.A.

POLIBAGTCI - INOVAR PARA MELHORAR E CONQUISTAR!

--

1.167.765,86

FEDER

583.882,93

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/09/29

2017/06/30

Portugal

79%

RESIWAY - SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS, LDA

386.687,08

FEDER

232.012,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

R.P. INDUSTRIES, S.A.

1.314.911,00

FEDER

788.946,60

2017/09/30

Portugal

IBERIA EXTRUSION, UNIPESSOAL LDA

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/09/30

2017/09/29

Portugal

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/11/01

2017/11/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/12/29

2018/03/01

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014461

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014464

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014465

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014469

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014477

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014483

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014493

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014495

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014499

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014514

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014515

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014517

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014519

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014520

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014521

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014523

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014536

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014540

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014541

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014543

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014551

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014553

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014566

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014568

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014581

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014601

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014621

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014627

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014632

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014635

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014636

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014654

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014667

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014668

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014672

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014680

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014691

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014696

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

79%
79%

BORDANPE, INDÚSTRIA DE BORDADOS,
UNIPESSOAL LDA
GISLOTICA - PROJECTO E FABRICO DE SISTEMAS
MECÂNICOS LDA

WASTEVALUE - Produção de óleos com baixo teor de acidez a partir
de fontes de resíduo: Matérias-primas para a produção de
-biocombustíveis.
Expansão da capacidade e flexibilidade produtiva com vista à
-produção personalizada em massa
Criação de Unidade Industrial de Produção de Termopainel.

--

1.345.695,50

FEDER

807.417,30

Criação da unidade produtiva da Bordanpe

--

356.176,08

FEDER

213.705,65

Conceito modular para linha de marcação de pneus

--

197.392,07

FEDER

118.435,24

79%

IBEROELEVA - TÉCNICAS DE ELEVAÇÃO S.A.

Construção de Pontes rolantes tipo legos

--

544.057,40

FEDER

326.434,44

79%

WORKSTATION - SOLUÇÕES GRÁFICAS LDA

Reforço da capacitação empresarial através de tecnologia
inovadora de impressão digital e acabamentos

--

395.090,00

FEDER

237.054,00

79%

VIDRARIA BRIGANTINA LDA

Produção de vidros com ecoeficiência instalada

--

230.752,00

FEDER

173.064,00

--

297.869,03

FEDER

208.508,32

--

1.715.000,00

FEDER

857.500,00

79%

79%

LISOAZ - AUTOMATIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE Preparação do processo produtivo para a entrada em novos
MÁQUINAS INDUSTRIAIS LDA
mercados
O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
DECORPAÇOS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo os
S.A.
produtos com design mais exuberante, com componentes mais
curvos e complexos,

79%

MARSILINOX - INDÚSTRIA METALÚRGICA LDA

Inovar e crescer agregando valor

--

2.442.655,51

FEDER

1.709.858,86

79%

PARALELOPACO UNIPESSOAL LDA

PO Plastics v1.0

--

2.530.059,00

FEDER

1.771.041,30

79%

ALTRONIX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDA

Projeto Inovação Produtiva Altronix

--

451.208,76

FEDER

270.725,26

79%

A FÁBRICA DA PICARIA - CERVEJARIA ARTESANAL,
LDA

Criação, produção e comercialização de novos produtos/serviços
inovadores para o turismo do Porto, incluindo novos métodos
organizacionais e de marketing

--

300.612,43

FEDER

180.367,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2016/11/30

Portugal

79%

PREGGO, LDA

PROJECTO DE CRIAÇÃO DE UM NOVO ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL EQUIPADO E ESPECIALIZADO EM PRODUÇÃO FLEXÍVEL
-DE DIFERENTES SOLUÇÕES E COM DIFERENTES MATERIAIS E DE
ACABAMENTOS DE ELEVADO VALOR ACRESCENTADO

354.451,70

FEDER

212.671,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/04/30

Portugal

79%

INCALCULÁVEL, UNIPESSOAL LDA

Unidade de Produção de Biodiesel 100% FFA

--

1.405.140,00

FEDER

843.084,00

2017/01/31

Portugal

CABONOR-CABOS DE MADEIRA PARA
FERRAMENTAS LDA

Aumento da capacidade produtiva por via da inovação e
tecnologias avançadas de produção

--

1.895.143,00

FEDER

1.326.600,10

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

A TÊXTIL DE SERZEDELO S.A.

Inovação empresarial da Têxtil de Serzedelo

--

778.610,00

FEDER

389.305,00

2015/10/07

2017/12/31

Portugal

79%

DOMINGOS JOSE LEITE LDA

Domingos José Lete - Projeto de Inovação

--

405.156,00

FEDER

202.578,00

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

79%

PINHO & BASTOS LDA

PINTO & BASTOS 2015-2017

--

450.954,00

FEDER

270.572,40

2015/10/01

2017/07/02

Portugal

--

2.186.600,00

FEDER

1.530.620,00

2015/12/31

2017/06/06

Portugal

--

536.987,26

FEDER

375.891,08

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

2015/10/01

2017/06/30

Portugal

2016/01/01

2017/04/02

Portugal

79%
79%

LIQUID STATE OF THE ART - COMÉRCIO DE CERVEJA
LIQUID STATE OF THE ART-2015/2017
ARTESANAL, LDA
CARPINTARIA ILÍDIO AUGUSTO CARVALHO
Diversificação da produção da Carpintaria Machado
MACHADO & FILHOS LDA

79%

SIENA - COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A.

Aumento da capacidade da Siena

--

233.950,00

FEDER

140.370,00

79%

VALVER PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

Nova fábrica VALVER Portugal

--

2.227.692,30

FEDER

1.559.384,61

Aumento da capacidade produtiva e introdução de microcápsulas

--

378.662,22

FEDER

227.197,33

Inovação Produtiva da Socidias

--

1.634.960,13

FEDER

980.976,08

--

664.866,00

FEDER

398.919,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/03/31

Portugal

79%
79%

A2BRIOS-PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE SOLUÇÕES
QUIMICAS, LD.ª
SOCIDIAS - ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS
METÁLICOS, LDA

79%

GUARNIÇÃO LDA

O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo os
produtos que são mais arrojados ao nivel de design, semi-maciços
e com compon

NORTE-02-0853-FEDER-014701

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014717

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

EASY CICLE, UNIPESSOAL LDA

CONCEPT ENGENEEIRING EASY CICLE

--

756.000,00

FEDER

529.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-014721

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

J. B. & RODRIGUES, LIMITADA

Reforço da capacidade produtiva e criação de novos e
diferenciados produtos com vista á sustentabilidade da estratégia
de internacionalização

--

1.411.900,00

FEDER

847.140,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-014723

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ARPITEX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
Arpitex ? criatividade e inovação ao serviço da internacionalização -LDA

194.948,89

FEDER

116.969,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-014728

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TOOL FACTOR, LDA

Criação de uma unidade produtiva tecnologicamente inovadora e
flexível para produção de moldes de pequena e grande dimensão

--

912.307,00

FEDER

547.384,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-014734

Programa Operacional Regional do Norte

79%

LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DRª
ISABEL MACEDO PINTO LDA

Inovação Internacional do Laboratório

--

623.920,00

FEDER

374.352,00

2018/04/01

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

79%

SOTUBO - MÓVEIS METÁLICOS, S.A.

Aumento da capacidade instalada da SOTUBO

--

1.549.315,00

FEDER

774.657,50

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-014743

Programa Operacional Regional do Norte

79%

ALFACAR-CARTONAGEM LDA

Reforço da capacidade produtiva, mudança instalações e alteração
-layout produção

1.235.807,58

FEDER

865.065,31

2015/11/02

2017/11/01

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-014763

Programa Operacional Regional do Norte

79%

CLAUDINO RIBEIRO NUNES LDA

CRN+DESIGN & CRN+DESIGN+TECH

--

1.902.744,00

FEDER

1.141.646,40

2016/06/01

2017/04/02

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-014764

Programa Operacional Regional do Norte

79%

FUTURAGRI - AGRICULTURA DO FUTURO LDA

Produção de um novo fertilizante com origem no subproduto
obtido no final do ciclo de produção do cogumelo.

--

1.920.794,05

FEDER

1.344.555,84

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

NORTE-02-0853-FEDER-014737

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2015/10/01

2017/08/31

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

416

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0853-FEDER-014781

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014787

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014790

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014792

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014799

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014800

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014814

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014817

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014823

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014824

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014832

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014849

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014852

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014861

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014863

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014866

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014874

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014881

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014890

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014892

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014901

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-014906

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014909

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014925

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014930

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014932

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014949

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014951

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014958

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014975

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014976

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014984

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014992

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-014998

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015029

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015039

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015043

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015045

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015060

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015071

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015082

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015093

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015094

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015120

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015122

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015139

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015150

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015176

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015183

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015204

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015210

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015213

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015219

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015227

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015248

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015254

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015258

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015281

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015289

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-015294

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

2018/03/31

Portugal

2015/11/02

2017/11/01

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/30

2017/10/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/11/01

2017/07/31

Portugal

2015/10/15

2017/02/14

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2015/09/30

2017/09/30

Portugal

2015/11/12

2017/11/11

Portugal

2015/10/29

2018/01/28

Portugal

2015/12/18

2016/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/10/01

2017/07/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/19

2017/11/18

Portugal

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/11/12

2017/11/13

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/12/10

2017/12/09

Portugal

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/29

2017/12/28

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/09/30

Portugal

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/06/30

Portugal

2015/10/26

2017/12/31

Portugal

2015/10/05

2017/01/04

Portugal

2015/10/06

2017/01/02

Portugal

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2016/04/01

2017/08/29

Portugal

2016/03/01

2017/01/31

Portugal

2016/01/10

2018/01/09

Portugal

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

79%

MOLDOPLASTICO S.A.

InovPP- Novos Produtos e Processos para capacitação e Expansão
Internacional da MOLDOPLASTICO

--

1.783.308,71

FEDER

891.654,36

79%

APC - INSTRUMENTOS MUSICAIS LDA

APC- AMAZING PRODUCT CAREER

--

929.245,70

FEDER

696.934,28

79%

SOUSA'S, VIEIRA & VELOSO LDA

SVV - Projeto de Inovação Produtiva

--

111.119,10

FEDER

66.671,46

79%

ARMANDO & COSTA MARTINS LDA

AMC - Inovação, internacionalização e sofisticação de processos

--

388.450,69

FEDER

233.070,41

79%

FERESPE - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO, LIMITADA

Time and quality customer response

--

1.153.630,01

FEDER

692.178,01

79%

GRANITOS GALRÃO, NORTE, LIMITADA

Granitos Galrão Norte 2020

--

1.056.344,67

FEDER

633.806,80

79%

BRIDGE IT HOSTEL, LDA

BRIDGE IT HOSTEL

--

302.054,42

FEDER

181.232,65

79%

INARBEL - INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES
S.A.

PROJETO DE INOVAÇÃO PRODUTIVA INARBEL 2015/2017

--

125.000,00

FEDER

62.500,00

79%

TORRE DUPLA, S.A.

--

388.708,08

FEDER

233.224,85

79%

GRA 2003 - GRANITOS E MÁRMORES LDA

--

738.650,00

FEDER

443.190,00

79%

SOCIEDADE DE MÁRMORES CENTRAL
TRANSMONTANA, LIMITADA

Aumento da capacidade produtiva pela via da inovação tecnológica
-e implementação de um novo produto no mercado.

1.349.398,00

FEDER

1.012.048,50

79%

HYDRACOOLING, LDA

Hydracooling - Especialização, Expansão e Inovação

--

1.189.114,58

FEDER

594.557,29

79%

ALTRICS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

PERFORM 2017

--

715.737,00

FEDER

429.442,20

79%

CRUZ - FERRAMENTAS E MOLDES LDA

Adoção de Melhores Práticas na conceção e desenvolvimento de
produto - Fábrica Digital

--

1.479.614,61

FEDER

1.109.710,96

Reorganização da produção e desenvolvimento de novo produto

--

399.000,00

FEDER

239.400,00

Ampliação do AGUAHOTEL Mondim de Basto

--

2.249.000,00

FEDER

1.574.300,00

Inovação focada na internacionalização e na competitividade

--

707.000,00

FEDER

353.500,00

877.536,00

FEDER

159.115,98

79%

LAFITTE CORK PORTUGAL S.A.

79%

FÁBRICA DE PAPEL PONTE REDONDA, S.A.

79%

X8 - SOLUÇÕES, LDA

X8 - Diferenciação, diversificação e inovação sustentável

--

1.385.850,00

FEDER

970.095,00

79%

INTERHIGIENE -INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
HIGIENE, LDA

Novo estabelecimento - Modernização e Internacionalização

--

2.093.594,26

FEDER

1.256.156,56

79%

DIGITAL DEVOTION - LDA

+II (Inovação & Internacionalização)

--

436.490,79

FEDER

305.543,55

79%

SUIDENETO, LDA

404.362,00

FEDER

242.617,20

79%

PINHO & TIMÓTEO - FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LDA

Introdução de novos métodos e equipamentos, internalização do
design e do marketing, e melhorias transversais na produção da
-SUIDENETO
Inovação de produtos e Sedimentação da notoriedade da empresa
-nos mercados internacionais

1.109.966,88

FEDER

776.976,82

79%

FUSÃO PRINT, LDA

Estampagem com tecnologia inovadora

--

258.733,00

FEDER

155.239,80

79%

PAULO S. ANTUNES, LDA.

Emotional and Smart by Paulo Antunes

--

421.711,99

FEDER

316.283,99

79%

CARLOS ALBERTO & FILHOS, S.A.

DUBRAL premium

--

1.656.087,48

FEDER

993.652,49

79%

GRANISILENA, UNIPESSOAL LDA

Inovação Integrada do Negócio

--

294.580,00

FEDER

206.206,00

79%

AMG UNIPESSOAL, LDA

CRIAÇÃO DE NOVA UNIDADE, COM NOVOS PROCESSOS E GESTÃO
ORGANIZACIONAL, NOVOS PRODUTOS, AUMENTO DA
-COMPETITIVIDADE E PRODUTIVIDADE E INCREMENTO DA
INTERNACIONALIZAÇÃO

1.402.076,43

FEDER

841.245,86

79%

GRAVOTEXTIL-SOCIEDADE DE ACABAMENTOS
TEXTEIS S.A.

GRAVOTÊXTIL-INOV2020

--

967.070,66

FEDER

580.242,40

79%

INDUCORTE - INDÚSTRIA DE CORTANTES, LIMITADA

--

1.380.924,42

FEDER

966.647,09

79%

HEADGY HELMETS, S.A.

--

853.410,00

FEDER

512.046,00

79%

JETMOL - INDÚSTRIA DE MOLDES E INJECÇÃO LDA

Inovação rumo a 2020

--

572.955,00

FEDER

429.716,25

79%

INGEL ACESSÓRIOS , LDA

Injel - Inovação Internacional

--

1.839.743,86

FEDER

1.103.846,32

79%

A400 - PROJETISTAS E CONSULTORES DE
ENGENHARIA, LDA

Implementação da Metodologia BIM - Mudança de paradigma de
modelação e alteração fundamental dos processos de trabalho

--

1.089.438,00

FEDER

653.662,80

79%

IPLAZ-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS DE AZEMEIS, S.A.

Inovação, Eficiência, Internacionalização, Agregação de Valor Crescimento Sustentado

--

2.618.651,54

FEDER

1.309.325,77

VITAL HI-TECH HEALTH TEXTILES

--

1.325.837,85

FEDER

662.918,93

BEAUTY GERÊS GUIDE HOTEL

--

308.879,72

FEDER

231.659,79

--

722.096,33

FEDER

505.467,43

2.003.150,00

FEDER

1.502.362,50

79%

SILSA - CONFECÇÕES S.A.

AI MIOPO - Alchemy Innovation

79%

FLUIDOTRONICA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LDA

Criação de nova unidade industrial para desenvolvimento de novas
soluções para a indústria dos moldes (mãos presas de base
-polimérica e serviços de testes e ensaios de pré-séries injetadas
nos moldes)

79%

CALÇADO SAMBA, S.A.

SEMPRE A INOVAR, PORQUE O CALÇADO É A NOSSA PAIXAO!

--

350.750,00

FEDER

175.375,00

79%

NOVIBELO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA

Diversificação de produto e alteração do processo global de
produção

--

2.118.892,00

FEDER

1.271.335,20

79%

CAIXOTARIA - MANUEL COSTA & FILHA LDA

MACOFIL - Rumo ao futuro!

--

229.790,66

FEDER

160.853,46

PROHS inova na produção

--

444.905,69

FEDER

222.452,85

Capacitação para a produção de artigos de moda em cortiça de alto
-valor acrescentado

445.883,00

FEDER

267.529,80

79%

APPETITUS - ULTRACONGELADOS LDA

PROJETO DE INOVAÇÃO PRODUTIVA DA APPETITUS [2015-2017]

--

269.447,00

FEDER

161.668,20

79%

STEELGALVA CONSTRUCTION, LDA

Competitividade e Internacionalização - Criando valor em
mercados externos

--

2.513.315,54

FEDER

1.507.989,32

79%

Privado

Criação de Unidade Hoteleira Freita Hotel Rural

--

306.370,60

FEDER

214.459,42

79%

A.P.V. - INDUSTRIA DE MOBILIARIO, UNIPESSOAL
LDA

Aumento da capacidade do estabelecimento existente

--

510.900,00

FEDER

306.540,00

79%

RICARDO & BARBOSA LDA

RBTP: R&B Tooling PowerUp

--

2.166.452,90

FEDER

1.083.226,45

79%

MÁRIO & DOMINGUEZ, LDA

PROJETO DE INOVAÇÃO PRODUTIVA DA MARAN [2016-2017]

--

144.968,71

FEDER

86.981,23

79%

HSTOOLS EUROPA, LDA

Construção de uma fábrica da HSTOOLS para produção e reparação
-de ferramentas em PCD e metal duro

2.507.573,00

FEDER

1.504.543,80

79%

DIFERENTEFEITO - UNIPESSOAL LDA

PRODUTIVIDADE E DIFERENCIAÇÃO DA DIFERENTEFEITO

--

408.823,00

FEDER

245.293,80

79%

AUTOCONCEPTUS - PROJECTOS DE ENGENHARIA
LDA

AUTOCONCEPTUS MOBI 2015

--

625.558,00

FEDER

375.334,80

79%

FABRICA DE MOVEIS PEREIRA DA COSTA LDA

Inovação do produto através da criação de novas linhas e para
penetração em novos mercados

--

1.880.120,52

FEDER

1.128.072,31

79%

CARPINVERDE - FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO LDA

Antecipar as expetativas do cliente

--

533.522,50

FEDER

373.465,75

79%

MOTAMINERAL, MINERAIS INDUSTRIAIS S.A.

Capacitação para o desenvolvimento de novos produtos com vista
-à abordagem a novos mercados

2.268.000,00

FEDER

1.134.000,00

79%

PROENOL - INDÚSTRIA BIOTECNOLÓGICA, S.A.

Projeto de Inovação Produtiva da Proenol

483.000,00

FEDER

338.100,00

--

2016/05/01

79.557,99

116.914,58

79%

Portugal

FEDER

FEDER

PROHS - EQUIPAMENTO HOSPITALAR E SERVIÇOS
ASSOCIADOS S.A.
DISCOROLHAS - COMÉRCIO DE DISCOS E ROLHAS,
LIMITADA

2017/09/30

Portugal

233.829,16

79%

2015/10/01

2017/09/30

--

79%

Portugal

2015/10/01

MAXTIL Inovação2020

SOCIEDADE TÊXTIL VITAL MARQUES RODRIGUES,
FILHOS, S.A.
IRMÃOS GUIMARÃES - EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS LDA

2017/12/31

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

MAXTIL - TÊXTIL DE MALHAS LDA

79%

2016/01/01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

79%

Capacitação para a oferta diferenciada em segmentos de maior
valor acrescentado no exterior
Capacitação tecnológica da Headgy para a concretização da sua
estratégia de crescimento.

Portugal

438.768,00

467.371,07

Introdução de novas tecnologias inovadoras no processo produtivo,
que permitirão um aumento da qualidade, da produção, da
-capacidade de análise, seleção, escolha, tratamento e marcação de
rolhas de co
Alteração ao processo de fabricação de papel para o
desenvolvimento e produção de uma nova gama de produtos de
-características inovadoras.

2017/09/30

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

FEDER

COPEFI COMPONENTS FOR AUTOMOTIVE, S.A.

2015/10/01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

934.742,13

79%

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

--

79%

Data Fim |
Finish Date

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

Aumento Capacidade da NST

SELMA & TIAGO - INDUSTRIA TEXTIL UNIPESSOAL,
LDA
MONDIM TAMEGA PARK - EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS S.A.

Data Início |
Start Date

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

NST APPAREL (EUROPE) LDA

79%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

79%

Internalização de processos de fabrico e porta seccionada em
policarbonato
Incorporação de Novas tecnologias e Processos de Produção mais
Eficientes

Objetivo Temático | Thematic
Objective

417

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0853-FEDER-015303

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017334

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017337

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017340

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017346

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017360

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017364

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017398

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017415

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017422

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017434

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017444

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017446

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017451

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017459

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017462

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017482

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017490

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017509

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017514

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017535

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017575

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-017649

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018032

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018034

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018040

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018047

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018058

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018075

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018079

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018082

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018085

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018087

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018089

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018094

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018098

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018105

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018110

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018124

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018129

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018148

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018149

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018161

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018163

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018165

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018182

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018201

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018212

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018219

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018242

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018249

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018260

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018275

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018284

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018292

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018315

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018316

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018322

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018323

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018338

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018340

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
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% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

79%

ORIGINALSAFRA - FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS, S.A.

79%

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

--

1.248.297,00

FEDER

873.807,90

VIDRO-SOUTO DE MOREIRA, FERNANDES, MACEDO
Rumo à Próxima Geração
& CA LDA

--

675.466,41

FEDER

405.279,85

79%

S4METRO - SOLUTIONS 4 METROLOGY, LDA

--

303.000,00

FEDER

181.800,00

79%

POLISPORT PLASTICOS S.A.

--

2.124.000,00

FEDER

1.062.000,00

79%

MAUTOMOTIVE PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

--

580.000,00

FEDER

348.000,00

79%

MKA, UNIPESSOAL LIMITADA

Especialização de Corte em Folha Sublimada

--

327.150,00

FEDER

196.290,00

79%

CARITE - CALÇADOS, LDA

Diversificar e aumentar gama de produtos, para ser lider do setor

--

1.935.940,50

FEDER

967.970,25

79%

GF CORK, LDA

G.F.C. Cortiças - Cork Inovation

--

525.242,00

FEDER

315.145,20

79%

KNETIK, LDA

ESPECIALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CONSUMÍVEIS ÓTICOS --

152.860,00

FEDER

91.716,00

79%

AKA - MOLDES DE INJECÇÃO E TERMOPLÁSTICO LDA

726.287,99

FEDER

508.401,59

79%

FÁBRICA DE TECIDOS MARIZÉ, LDA

709.521,70

FEDER

354.760,85

79%

CONFECÇÕES FRAZÃO LDA

INOVAR VISANDO O FUTURO

--

281.558,00

FEDER

140.779,00

79%

OLESA - INDÚSTRIA DE MOLDES S.A.

OLESA - Moldar o Futuro

--

1.262.995,83

FEDER

631.497,92

79%

J. MACEDO & CASTRO - INDÚSTRIA CALÇADO LDA

160.719,89

FEDER

96.431,93

79%

LINGOTE ALUMÍNIOS, S.A.

2.456.278,03

FEDER

1.473.766,82

79%

JOSÉ OLIVEIRA FREITAS - UNIPESSOAL LDA

--

348.906,87

FEDER

244.234,81

--

265.025,10

FEDER

159.015,06

--

735.500,00

FEDER

367.750,00

--

896.690,00

FEDER

538.014,00

--

196.545,27

FEDER

117.927,16

--

146.915,38

FEDER

88.149,23

--

2.645.420,00

FEDER

1.984.065,00

79%

79%
79%

Impulso no desenvolvimento de produtos

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Metrology 4 Inovattion - M4I
Reforço da capacitação empresarial da Polisport para o
lançamento de novos produtos
Mautomotive - Estratégia de Crescimento 2017: Capacitação
tecnológica para o fabrico de novos produtos

INOVAKA | Capacitação tecnológica, organizacional e de Marketing
-para novos mercados internacionais
Inovação Produtiva - Modernização do Processo Produtivo como
-Vantagem Competitiva

Criação de novo estabelecimento, adição de nova área produtiva e
-criação de marca própria
LINGOTE ALUMÍNIOS - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EFICIÊNCIA
-ENERGÉTICA.
Etiquetas Funcionais

NExT | NEw Technologic Unit : Criação de uma nova unidade
produtiva sustentada em capacitação tecnológica produtiva em
PENTALINE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA
termos de cadeia de valor, tecnologia organizacional e de
marketing internacional
Diversificação da Produção para novo produto; inovação
TÊXTEIS LEIPER LDA
organizacional, de marketing e igualdade de género
Aumento de capacidade de produção, de vendas e
S. T. P. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO S.A.
internacionalização

79%

A.G. BASÍLIO & FILHOS LDA

79%

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES S.A.

79%

GRANICAVEZ - INDÚSTRIA DE GRANITO LDA

79%

JOSSOIS - INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE GUARDA
SÓIS, LDA

Otimização do processos produtivo com aumento da capacidade

--

279.215,00

FEDER

195.450,50

79%

NASRALLAH PLAST LDA

La Salle Sports: Inovação Produto - 5 Year Warranty

--

911.436,20

FEDER

638.005,34

79%

VMSS - TORNEIRO MECÂNICO LDA

O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos proprios,
sobretudo os produtos para a metalomecânica de precisão.A
empresa vai tambem pas

--

238.425,00

FEDER

143.055,00

79%

CRAMARINHOS-FABRICA DE CALÇADO LDA

Nova unidade fabril e evolução do processo produtivo

--

207.293,84

FEDER

145.105,69

79%

UNIVERPLAST - FÁBRICA DE PLÁSTICOS LDA

AUMENTO DE CAPACIDADE PRODUTIVA E INOVAÇÃO

--

682.120,76

FEDER

409.272,46

79%

ADIFAFE-ACESSÓRIOS TEXTEIS, LDA

Inovação Processo produtivo e Diversificação da produção

--

756.189,00

FEDER

529.332,30

79%

CHASCO JEANS LDA

Modernização tecnológica

--

311.028,00

FEDER

186.616,80

79%

POLINTER - PLÁSTICOS S.A.

Capacitação tecnológica e produtiva da Polinter para o fabrico de
produtos diferenciadores

--

1.793.728,00

FEDER

896.864,00

79%

BARBOSA & CARDOSO - INDÚSTRIA DE MALHAS LDA B&C ? SMART KNIT

--

1.863.600,18

FEDER

1.304.520,13

79%

SANILUSA - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Inovação na oferta dos bordados com implementação em malhas
de fabrico tubular

--

308.050,41

FEDER

215.635,29

79%

PERFIL CROMÁTICO, LDA

INOV@Perfil Cromático

--

2.566.471,00

FEDER

1.283.235,50

79%

TDCORK - TAPETES DECORATIVOS COM CORTIÇA,
LDA

SUGO CORK RUGS

--

90.995,00

FEDER

54.597,00

79%

SERMARCO-INDÚSTRIA DE SERRALHARIA LDA

SERINOVA

--

256.340,19

FEDER

153.804,11

79%

O COLCHETE - CONFECÇÃO, LDA

Introdução de novos métodos produtivos, organizacionais e
aquisição de novos equipamentos para novo estabelecimento

--

542.094,05

FEDER

271.047,03

79%

BENNIE, LDA

B. SMART AND B. CLOVER

--

1.170.930,58

FEDER

819.651,41

79%

A.W.T. - METAL, LDA

Novas Ferramentas AWT para Novos Sectores de Actividade

--

605.544,50

FEDER

363.326,70

ORBCOM - APOSTA NA QUALIFICAÇÃO

--

393.605,00

FEDER

177.122,25

Inovação Produtiva, Organizacional e de Marketing

--

1.139.471,68

FEDER

683.683,01

250.000,26

FEDER

175.000,18

79%
79%

ORBCOM - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LDA
MOVEIS E ESTOFOS SOARES DE ANTONIO PEREIRA
SOARES & FILHOS LDA

Aumento da capacidade produtiva da empresa
SoCompositos : Lançamento de novos produtos - equipamentos
urbanos em novas materialidades compósitas.
Aumento de capacidade produtiva via otimização tecnológica do
processo produtivo e introdução de elementos estéticos na
produção

79%

ARTEFACTO - CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES, LDA

Inovação fundamental do processo global de produção assente na
introdução das ferramentas CNC e CAD e na aposta na eficiência
-energética no fabrico de mobiliário exclusivo como fator
diferenciador e f

79%

CIDACOS-MOLDES INDUSTRIAIS LDA

PROJETO DE INOVAÇÃO PRODUTIVA_CIDACOS 2016/2018

--

1.247.850,00

FEDER

748.710,00

79%

HIDMA - HIDRÁULICA E AUTOMAÇÃO, S.A.

HIDMA - Melhorar a gestão organizacional para crescer
sustentávelmente

--

162.931,77

FEDER

97.759,06

79%

QUINTA DO SAIÃO - SOCIEDADE AGRÍCOLA E
COMERCIAL DE VINHOS, LIMITADA

Criação de unidade de Enoturismo no Douro Superior

--

709.859,62

FEDER

496.901,73

79%

CASP, UNIPESSOAL LDA

CASP / HOUSES4REAL- Qualificação e expansão

--

39.476,55

FEDER

17.764,45

79%

PRIMEMOLD - MOLDES TÉCNICOS, LDA

Consolidação de uma estratégia de crescimento rumo a 2020

--

2.228.966,49

FEDER

1.560.276,54

79%

MIGUEL BRÁS, UNIPESSOAL LDA

Criação de novo estabelecimento da MB

--

671.165,00

FEDER

469.815,50

79%

F2J - ALUMINIOS E VIDROS, LDA

NIDI - Novas Instalações para Diversificar e Inovar

--

753.900,00

FEDER

452.340,00

79%

NASTROTEX - INDÚSTRIA DE PASSAMANARIAS LDA

SMART RIBBON

--

1.255.737,00

FEDER

879.015,90

79%

ERNESTO SÃO SIMÃO LDA

ESSential Dynamics

--

1.008.500,00

FEDER

605.100,00

79%

BELMIRO & BARREIRA LDA

Implementação de novo sistema de vibração e alargar da oferta a
produtos com caraterísticas especiais e diferentes

--

503.046,00

FEDER

377.284,50

79%

FLORENTINO LISBOA - FERRAMENTAS DE CORTE
LDA

FLORENTINO LISBOA 2020

--

246.500,00

FEDER

147.900,00

79%

DONS MILENARES - UNIPESSOAL LDA

DONS MILLENARES 2016-2018

--

529.940,00

FEDER

370.958,00

79%

R. LOBO - EMPRESA DE CONFECÇÕES LDA

R. Lobo 2016

--

146.466,05

FEDER

87.879,63

79%

CARTANGOLA-EMBALAGENS INDUSTRIAIS LDA

Modernização e requalificação da produção e dos processos

--

493.154,25

FEDER

345.207,98

79%

MINDOL II - COLCHÕES E ACESSÓRIOS S.A.

MINDOL II - Inovar para Internacionalizar

--

536.548,82

FEDER

268.274,41

79%

MECPREC, UNIPESSOAL LDA

PROJETO DE INOVAÇÃO PRODUTIVA MECPREC

--

1.262.000,00

FEDER

757.200,00

79%

SILVA PINA & BASTOS LDA

AUXXINOX ? Inovação Produto: Auxiliar Automático de Descarga de
-Particulas Sólidas em Pó

939.639,83

FEDER

657.747,88

79%

NORTUFLEX - FABRICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE
TUBOS FLEXIVEIS UNIPESSOAL, LDA

SuptoHVAC (supplement to heating, ventilating and air
conditioning) system inovation with technology and knowledge

--

1.546.907,89

FEDER

928.144,73

79%

MACHADOS LDA

Expansão do negócio e reforço da competitividade

--

321.981,00

FEDER

160.990,50

79%

JORGESTORES, UNIPESSOAL LDA

Inovação JORGESTORES

--

258.304,00

FEDER

180.812,80

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2016/02/01

2016/12/31

Portugal

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

2016/02/01

2017/12/31

Portugal

2016/02/03

2017/12/31

Portugal

2016/04/19

2018/04/19

Portugal

2016/02/08

2018/01/30

Portugal

2016/02/16

2018/02/14

Portugal

2016/06/01

2017/06/30

Portugal

2016/02/22

2018/02/20

Portugal

2016/02/25

2017/02/28

Portugal

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2016/02/26

2018/02/24

Portugal

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2016/03/01

2017/12/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/03/07

2018/03/06

Portugal

2016/03/09

2018/03/08

Portugal

2016/12/01

2017/08/30

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/03/15

2018/03/14

Portugal

2016/03/16

2017/03/30

Portugal

2016/05/20

2018/05/11

Portugal

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

2016/03/17

2018/03/16

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/03/21

2018/03/20

Portugal

2016/03/21

2018/03/20

Portugal

2016/03/21

2017/08/31

Portugal

2016/03/21

2018/03/20

Portugal

2016/03/29

2018/03/28

Portugal

2016/03/31

2016/12/31

Portugal

2016/07/01

2018/06/20

Portugal

2016/04/08

2018/04/26

Portugal

2016/03/23

2017/12/29

Portugal

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

2016/11/15

2018/11/14

Portugal

2016/07/12

2018/07/11

Portugal

2016/03/28

2017/12/29

Portugal

2016/04/05

2018/04/02

Portugal

2016/11/01

2017/05/31

Portugal

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

2017/01/23

2019/01/22

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

2016/05/25

2018/05/24

Portugal

2016/10/20

2018/10/19

Portugal

2016/07/01

2018/05/02

Portugal

2016/04/27

2018/04/30

Portugal

2016/04/15

2018/04/14

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/05/02

2017/10/29

Portugal

2016/04/01

2018/08/31

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/09/02

2018/09/01

Portugal

2016/09/01

2017/03/03

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

418

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-018348

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-018353

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018358

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018363

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018366

NORTE-02-0853-FEDER-018347

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/13

2018/04/14

Portugal

1.024.607,68

FEDER

614.764,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

--

280.240,00

FEDER

196.168,00

2017/03/27

Portugal

1.362.165,00

FEDER

817.299,00

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/26

--

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

RIDUBA - SERVIÇOS À INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES
MECÂNICAS E MECANO-SOLDADURA LDA

IMPLEMENTAÇÃO DE MEIOS PARA AUMENTO DA INOVAÇÃO DA
-RIDUBA (PRODUTO, ORGANIZACIONAL, PROCESSO E MARKETING)

2.593.097,33

FEDER

1.815.168,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

SOARESPACK - EMBALAGENS, LDA

SPACK

--

1.588.000,00

FEDER

1.111.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2017/12/30

Portugal

79%

PAU MARFIM - CARPINTARIA, LDA

Inovação do Processo de Fabrico e da Carteira de Produtos (linhas
de mobiliário de concepção própria e BUNGALOW ECOLÓGICO)

--

513.054,00

FEDER

307.832,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/15

Portugal

79%

"LINHA RECTA - MOBILIÁRIO CONTEMPORÂNEO,
LDA"

PROJETO ALLIRE

--

1.344.131,19

FEDER

940.891,83

2017/03/06

Portugal

DESIGRAV-DESENHO E GRAVAÇÃO LDA

DESIGRAV ? 2020: Consolidar e Conquistar

--

266.133,37

FEDER

186.293,36

2016/11/01

2018/04/30

Portugal

79%

I. S. I. - INDÚSTRIA DE SOLAS INJECTADAS LDA

Aposta no fabrico de solas ultraleves, com acabamentos
decorativos inovadores

--

939.784,00

FEDER

469.892,00

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

--

553.870,00

FEDER

332.322,00

2016/04/29

2018/03/30

Portugal

--

1.656.423,90

FEDER

1.159.496,73

2016/09/01

2018/03/02

Portugal

--

645.345,62

FEDER

387.207,37

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

--

668.343,85

FEDER

467.840,70

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/05

79%

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

--

1.192.514,00

FEDER

834.759,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/17

2018/05/16

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/04/01

2017/12/29

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

POLEVA-TERMOCONFORMADOS, S.A.

79%

JOAQUIM GOMES DE SOUSA LDA

CHAIR IN WORLD

79%

DRAGÃO-ABRASIVOS LDA

FROSTEK - NEW GENERATION OF VITRIFIED BONDS

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-018369

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-018370

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018372

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018374

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018378

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018379

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018380

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018381

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018383

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018385

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018388

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018400

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018401

Programa Operacional Regional do Norte

79%

79%
79%
79%
79%
79%

NOÇÃO DE QUALIDADE - CRIAÇÃO E DESIGN TÊXTIL,
Reforço da competitividade e lançamento de produto inovador
UNIPESSOAL LDA
BRAGMAIA - SOCIEDADE TRANSFORMAÇÃO DE
Industrialização do processo da empresa
FERRO S.A.
Aposta no fabrico de calçado Urban Chique desportivo Sneakers, c/
FABRICA DE CALÇADO ANJONEL, LDA
sola ultraleve
METALOCAIMA-METALURGICA DO VALE DO CAIMA,
METALOCAIMA INOVA'2016
S.A.
LONGQI - TECNOLOGIA DE VALORIZAÇÃO DE DESPERDÍCIOS E
LONGQI EUROPE, LDA
PRODUÇÃO DE COMPONENTES DE CALÇADO PARA SEGMENTOS
DE VALOR ACRESCENTADO.

--

79%

INESE - INOVAÇÃO EM SISTEMAS ELECTRICOS, LDA

Plataforma industrial avançada para a internacionalização

--

352.985,19

FEDER

211.791,11

79%

FORMEFEITOS - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E
DECORAÇÃO LDA

Inovação Formefeitos

--

583.100,00

FEDER

349.860,00

79%

GNEISSE-INDUSTRIA DE COZINHAS LDA

Reforço da competitividade

--

175.912,00

FEDER

105.547,20

79%

MARINHO & ROCHA LDA

TSS ? TAVI SMART SOCKS

--

926.251,53

FEDER

694.688,65

--

604.183,85

FEDER

362.510,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/03/31

Portugal

--

664.000,00

FEDER

332.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

232.000,00

FEDER

139.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

554.737,77

FEDER

388.316,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2.067.658,00

FEDER

1.033.829,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/28

2018/06/27

Portugal

2017/08/25

2019/05/26

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-018414

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-018427

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-018429

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-018432

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-018446

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-018447

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018450

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018461

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018462

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018480

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018492

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018498

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018499

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018505

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018507

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018512

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018518

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018521

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018522

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018526

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018539

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018550

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018552

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018558

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018564

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018565

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018569

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018570

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018575

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018577

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018612

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018613

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018615

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018621

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018624

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018626

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018630

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018634

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018641

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Data Início |
Start Date

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

79%

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Prioridade de Investimento | Investment Priority

269.882,93

Aposta em inovadores produtos termoconformados, desenvolvidos
com design e marca própria em parceria com ESCTN, apostando na
-implementação de um parque tecnológico evoluído, assumindo
uma forte aposta

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FEDER

VITROCELOS - Inovação, Tecnologia e Design

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

449.804,88

VITROCELOS VIDRARIA LDA

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

79%

AGOSTINHO FERNANDES LDA

CÁCIO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO S.A.

O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo os
produtos que são mais arrojados ao nivel de design e com
componentes curvos e
O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo os
produtos semi-maciços e contemporâneos, que são os mais
arrojados ao nivel de

DIGITAL ABSOLUT BUSINESS - SERVIDOR,
VIRTUALIZAÇÃO, CLUSTER, DATACENTERS E
DAB - INOVA
-TELECOMUNICAÇÕES, LDA
INDUMECA-SOCIEDADE INDUSTRIAL METALURGICA
Melhoria da capacidade produtiva
-DE BAIÃO LDA
O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo para
ROCHA & RAFAEL INTERIORES, S.A.
-produtos que são os mais arrojados ao nivel de design e com
componentes cur

79%

SELF, UNIPESSOAL LDA

Inovando a Produção de Estruturas Metálicas

--

871.175,00

FEDER

522.705,00

79%

DAMEL-CONFECÇÃO DE VESTUARIO LDA

Linha de Produção de Peças Impermeáveis com Costuras Seladas

--

327.746,43

FEDER

163.873,22

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BEC - CARPINTARIA, UNIPESSOAL LDA

Aumento da capacidade produtiva através de sistemas avançados
de produção, inovação organizacional e de marketing

--

944.543,00

FEDER

566.725,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PORTIMPACT, LDA

2.104.645,00

FEDER

1.262.787,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

OPENVISION, LDA

137.500,00

FEDER

82.500,00

2018/12/31

Portugal

METALÚRGICA DO FOJO LDA

Metarlúrgica Fojo

--

650.604,29

FEDER

390.362,57

2016/06/01

2017/09/30

Portugal

79%

PINKPERSPECTIVE - SERVICE LDA

Pink Global Branding: Conhecimento e Competência

--

688.190,92

FEDER

412.914,55

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

ETI - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E
IMOBILIÁRIOS S.A.

REPOSICIONAMENTO DO HOTEL LAMEGO 4 **

--

1.311.120,08

FEDER

917.784,06

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

79%

LUÍS CALDAS & COUTINHO LDA

Rigid Box

--

1.816.680,00

FEDER

1.090.008,00

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

MILHASDINÂMICAS UNIPESSOAL LDA

LAGOR - Criação de Valor

--

843.900,00

FEDER

506.340,00

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

79%

SÓVIRAS - COMPONENTES PARA CALÇADO LDA

SOVIRAS INOVAÇÃO 2016

--

472.939,81

FEDER

283.763,89

2016/03/31

2017/12/30

Portugal

79%

CSPLASTIC, LDA

CSPlastic - Inovação na fabricação de componentes plásticos

--

2.302.303,33

FEDER

1.381.382,00

2016/09/14

2018/09/13

Portugal

79%

PARK HOTEL PORTO AEROPORTO, S.A.

PHA - Ambition to Grow 2020

--

1.539.978,00

FEDER

923.986,80

2016/04/01

2017/06/30

Portugal

79%

A. FERREIRA & FILHOS, S.A.

Objetivo 4,5 milhões - Jogos diferenciados

--

912.104,00

FEDER

547.262,40

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

79%

PÉ D'ARCA, S.A.

APOSTA EM SEGMENTO DE GAMA ALTA (CALÇADO ?COSIDO E
VIRADO? COM SOLA DE COURO COM FENDIDO INVERTIDO)

--

293.420,00

FEDER

146.710,00

2016/03/30

2018/03/29

Portugal

79%

SERFICAL - FÁBRICO DE CALÇADO, LDA

INOVAÇÃO PRODUTIVA SERFICAL

--

161.294,00

FEDER

112.905,80

2016/05/17

2018/06/30

Portugal

79%

BARATA GARCIA S.A.

Aumento da capacidade do estabelecimento da Barata Garcia

--

443.831,57

FEDER

221.915,79

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

JOSÉ JÚLIO JORDÃO LDA

Customização, design e inovação

--

2.108.849,38

FEDER

1.054.424,69

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

RESTE INDUSTRY, LDA

Criação de uma nova unidade produtiva

--

1.632.884,00

FEDER

1.143.018,80

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

79%

SOPINAL - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E
CONTENTORES, S.A.

Nova linha de produtos: CRR ? Containers for Recovery and
Recycling

--

287.133,06

FEDER

143.566,53

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

79%

SICOREL - SOLUÇÕES PARA EMBALAGEM, LDA

SICOREL v2.0

--

1.255.900,00

FEDER

753.540,00

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

79%

FÁBRICA DE TINTAS 2000 S.A.

Projeto de inovação produtiva Tintas2000

--

1.518.591,00

FEDER

759.295,50

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

O.C.O. - OLIVEIRA, CONSTANTINO & OLIVEIRA LDA

OCO 2020: Inovar em novos segmentos de mercado

--

297.080,00

FEDER

178.248,00

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

4 LADOS LDA

Inovação 4 Lados

--

412.157,00

FEDER

247.294,20

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

INACEINOX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
INOXIDÁVEIS S.A.

INACEINOX - AUMENTO, AUTOMATIZAÇÃO E MELHORIA DE
PROCESSOS

--

797.343,04

FEDER

398.671,52

2016/04/15

2018/01/15

Portugal

79%

JOFILESA - INDÚSTRIA DE MOLDES LDA

JOFILESA - Inovação nos Sistemas de Produção

--

901.370,00

FEDER

450.685,00

2016/06/01

2016/12/28

Portugal

79%

ABS - CONSULTORIA INFORMÁTICA, LDA

ABS - APOSTA NA QUALIFICAÇÃO

--

79.812,50

FEDER

35.915,63

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

REPLICA - MALHAS E CONFECÇÕES LDA

REPLICA INOVAÇÃO

--

213.400,00

FEDER

149.380,00

2016/04/01

2017/08/31

Portugal

79%

SERRALUX PRODUTOS METALICOS LDA

Startup and away!

--

294.118,00

FEDER

176.470,80

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

79%

COUTRAPOS-CONFECÇÕES LDA

Aumento da Capacidade de Instalada - Coutrapos

--

318.439,30

FEDER

159.219,65

2016/04/01

2017/09/30

Portugal

79%

INVULGAR - ARTES GRÁFICAS, S.A.

INVULGAR Inovação

--

1.435.000,00

FEDER

861.000,00

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

79%

VERSÃOLATINA LDA

Produto Inovador próprio - Calçado de senhora de moda em couro
-para segmento alto/luxo

302.568,90

FEDER

181.541,34

2016/07/01

2018/04/01

Portugal

79%

L.L.A.D. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO,
LDA

Fenêtres et Portes Historiques / Metamorphóse

--

1.375.045,00

FEDER

962.531,50

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
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03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
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03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
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03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

79%
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03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

SIMPLAC-TECNOLOGIA MECÂNICA, LDA

SI INOVAÇÃO PRODUTIVA - Integração efetiva e robotização dos
processos de produção não série na rede da fábrica inteligente

--

640.180,00

FEDER

448.126,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal
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PORT-PALLET - Projeto de inovação empresarial com base numa
estratégia de diversificação, aumento e melhoria da capacidade de -produção da PORTIMPACT
Aumento da capacidade instalada e melhoria significativa do
-processo de impressão

419

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0853-FEDER-018642

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018643

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018657

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018661

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018666

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018670

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018673

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018674

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018677

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018678

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018684

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

NORTE-02-0853-FEDER-018758

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018764

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018769

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018780

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018786

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018795

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018810

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018811

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018814

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018843

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018848

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018854

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018875

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018876

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018892

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018896

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018911

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018940

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018951

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018966

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018974

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018975

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018978

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018987

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018991

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018993

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-018996

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019012

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019025

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019027

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019040

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019058

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019068

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019078

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019081

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019088

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

FEDER

189.156,97

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

--

384.259,56

FEDER

192.129,78

2016/05/01

2018/01/30

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/07/02

2018/07/01

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

2017/01/01

2017/06/30

Portugal

2016/07/01

2017/03/31

Portugal

2016/06/25

2018/06/24

Portugal

2016/06/29

2018/06/28

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/10

2018/02/08

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/04

2018/04/03

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2017/12/29

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/22

2017/10/23

Portugal

2016/04/07

2018/04/06

Portugal

2016/04/13

2018/02/28

Portugal

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/29

2018/11/28

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/11/30

2018/03/30

Portugal

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

2017/08/18

2019/08/13

Portugal

2016/09/01

2018/02/28

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/24

2019/02/22

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/04/01

2017/08/31

Portugal

2016/07/01

2018/02/28

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/31

2017/12/31

Portugal

FEDER

336.300,00

79%

ABILHETEX-INDUSTRIA TEXTIL LDA

Comfy and Functional Aux Knit

--

664.139,05

FEDER

398.483,43

79%

BYFISH, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Byfish - A inovação na pesca

--

124.945,83

FEDER

74.967,50

79%

GEADAS & GEADAS, RESTAURAÇÃO E PROMOÇÃO
DE EVENTOS LDA

Requalificação da Pousada S. Bartolomeu de Bragança para
aumento da sua classificação turística

--

351.475,37

FEDER

246.032,76

79%

SMA INDUSTRIA DE CALÇADO, UNIPESSOAL LDA

Start up SMA

--

565.452,31

FEDER

339.271,39

79%

TRAÇO DE MADEIRA LDA

Traços Inovadores no Design em Madeira

--

385.000,00

FEDER

231.000,00

--

1.898.717,30

FEDER

--

165.675,98

--

ITÊUM - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO
INDUSTRIAL, LDA
CODENOIR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
CALÇADO, LDA
FERNANDA OLIVEIRA II - INDUSTRIA DE CALÇADO
S.A.

O atual projeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. A Ligapartes vai
poder passar a produzir componentes mais complexos do ponto de
vista do De
Itêum 2020: Expansão Nacional e Internacional por via da Inovação
Produtiva
Criação de uma nova unidade industrial de produção de polainas
em couro inovadoras
INTRODUÇÃO DE NOVA GAMA DE CALÇADO DE LUXO PARA
HOMEM

79%

PETALAMEL LDA

Reforço das capacidades de gestão na Petalamel

--

64.704,15

FEDER

29.116,87

79%

TINAMAR - TINTURARIA TÊXTIL S.A.

Tinamar 2020

--

1.292.700,00

FEDER

646.350,00

79%

GONDIMIL - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS,
UNIPESSOAL LDA

Gondimil - Inovação Produtiva

--

330.201,68

FEDER

198.121,01

79%

CARPINTARIA MOFREITA LDA

Inovação Empresarial da MOFREITA

--

673.000,00

FEDER

504.750,00

79%

ESTEMPERA, S.A.

O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo para
-a produção de temperados não só para a Industria do mobiliário,
como sobret

875.000,00

FEDER

525.000,00

79%

BRITO & MIRANDA S.A.

Diversificação da produção da Brito & Miranda

--

447.746,45

FEDER

223.873,23

79%

MCGA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

Expansão da atividade produtiva da MCGA

--

1.450.000,00

FEDER

725.000,00

79%

CARVALHO & COSTA - FÁBRICA DE COLMEIAS, LDA

Equipamentos e Inovação - Carvalho & Bebiano

--

319.700,00

FEDER

223.790,00

79%

JORGE & URÂNIA - CALÇADO, LDA

--

125.250,00

FEDER

75.150,00

79%

ROKEFIL - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA A
INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA

AUMENTO DA CAPACIDADE DO ESTABELECIMENTO-JORGE &
URÂNIA, LDA
Aposta na aplicação de acabamentos decorativos inovadores em
peles, sintéticos e têxteis para calçado

--

973.820,00

FEDER

681.674,00

79%

RESSURREIÇÃO-MALHAS E CONFECÇÕES LDA

Inovação e Modernização da Ressurreição

--

1.298.940,44

FEDER

909.258,31

79%

MONÓMERO - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LDA

Modernização tecnológica com diversificação de
produtoModernização tecnológica com diversificação de produto

--

2.427.698,00

FEDER

1.456.618,80

79%

SPORTSUMA LDA

SportSuma - a Somar Valor

--

134.071,00

FEDER

93.849,70

79%

IRV - TÊXTIL, LDA

Aumento de capacidade de unidade de concepção e produção têxtil --

1.653.784,61

FEDER

1.157.649,23

79%

MULTILABEL, LDA

Diversificação de produtos e acrescentar valor à atividade

--

523.673,17

FEDER

366.571,22

79%

JFV TEXTEIS LDA

JFV 2020

--

304.300,00

FEDER

152.150,00

Crescer, Dinamizar e Inovar em componentes de calçado

--

496.443,65

FEDER

248.221,83

--

435.341,00

FEDER

304.738,70

--

335.287,87

FEDER

201.172,72

--

305.310,45

FEDER

183.186,27

79%

DECORMETAL, LDA

79%

TECNO4Y, LDA

79%

CHETOCORPORATION, S.A.

Novos Modelos SS, w24, in-line, maquinas de 6 e 7 eixos

--

1.230.110,13

FEDER

738.066,08

79%

CRISPIM ABREU & CA LDA

INOVAÇÂO SUSTENTAVEL

--

1.372.250,00

FEDER

823.350,00

79%

MAXMOMENTUM, LDA

--

152.435,48

FEDER

91.461,29

79%

CALZABLAN, SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

--

1.484.186,85

FEDER

742.093,43

79%

AUTOMOLDES - INDÚSTRIA DE MOLDES,
UNIPESSOAL LDA

--

871.700,00

FEDER

523.020,00

79%

INOXCOM - SERRALHARIA METALOMECÂNICA LDA

INOXCOM ? Inovação e Eficiência

--

474.443,00

FEDER

284.665,80

79%

METALURGICA CENTRAL DA TROFA LDA

MCT em crescimento - novos mercados, novos produtos

--

1.277.070,00

FEDER

766.242,00

79%

IRMÃOS RIBEIRO MOREIRA LDA

Inovação e diversificação da produção

--

1.728.895,00

FEDER

1.210.226,50

79%

SOLAS M.H.B. - UNIPESSOAL LDA

INTRODUÇÃO DE NOVAS GAMAS DE SOLAS INOVADORAS EM
COURO E COURO COM INJEÇÃO DE TPU

--

517.818,77

FEDER

310.691,26

1.104.395,00

FEDER

662.637,00

1.455.250,00

FEDER

1.018.675,00

293.979,00

FEDER

176.387,40

79%
79%

79%

TINTUTEX - TINTURARIA E ACABAMENTOS TEXTEIS,
Inovar para promover a competitividade
-LIMITADA
Diversificação da produção e introdução de produtos inovadores na
JOAQUIM AUGUSTO COSTA PEREIRA & FILHOS, S.A.
-linha de produção
O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
VINCENDEAU- ATELIER DE PRODUÇÃO, USINAGEM, permitindo a empresa alargar a base de produtos proprios,
-ENGRENAGEM E TRANSMISSÃO, LDA
sobretudo os produtos para a metalomecânica de precisão.A
empresa vai tambem pas

79%

LIDERPARTNER, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

LIDERPARTNER - Projeto de Inovação Produtiva

--

174.764,85

FEDER

104.858,91

79%

SERRALHARIA JOTIALU LDA

Inovação Produtiva - Joti

--

253.295,01

FEDER

151.977,01

79%

INDUFLEX-INDUSTRIA DE ESTOFOS S.A.

Constituição de unidade industrial de produção de mobiliário
estofado moldado

--

713.960,00

FEDER

499.772,00

79%

BOASAFRA - LDA

Centro de Produção Digital 3D

--

100.363,00

FEDER

60.217,80

79%

FARIA DA COSTA-PEUGAS E CONFECÇÕES LDA

DIP - Diversificação e Inovação Produtiva

--

1.358.950,00

FEDER

679.475,00

79%

CIANOAQUARIUM, LDA

Cianoaquarium - Diversificação da Produção

--

161.308,70

FEDER

96.785,22

79%

POST SCRIPTUM BREWERY, UNIPESSOAL LDA

Aumento capacidade de um establecimento já existente

--

156.944,00

FEDER

109.860,80

UNICOR 2 - PRODUTOS DE CORTIÇA LDA

Implementação de equipamentos e tecnologias inovadoras ao nível
da moldação, para aumento da capacidade produtiva, e da escolha
-e retificação dimensional, focando a garantia de qualidade,
diferenciaçã

1.053.380,00

FEDER

526.690,00

79%

Portugal

378.313,94

560.500,00

Criação do 1º Centro de Dança Urbana Português e Produções
Artísticas
INTRODUÇÃO DE NOVOS PRODUTOS E MAIOR DOMÍNIO DA
CADEIA DE VALOR
Inovação na maquinação de microdetalhes, desenvolvimento de
soluções para Garras e Gabaris de controlo para a indústria
automóvel - implementação do conceito: New plug-and-play
injection mold.

2018/08/31

--

--

Nova linha de produtos em embalagens de pequenas dimensões
para o mercado de bolos caseiros e de cake design
Produção e comercialização de sistemas inovadores para
estruturas de vidro (portas porflex), trabalhos de serralharia
decorativa e ferragens
Tecno4Y - Produção Avançada de Placas e Componentes
Electrónicos

2016/09/01

Portugal

Tailoring the Future

79%

Portugal

2018/12/31

PREMIUM SOFÁS ESTOFOS, UNIPESSOAL LDA

INOVESOLA - INDÚSTRIA DE COMPONENTES DE
CALÇADO LDA
TECPAN - TECNOLOGIA E PRODUTOS PARA
PASTELARIA E PANIFICAÇÃO LDA

2017/12/31

2017/01/01

79%

79%

2016/04/01

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

333.102,00

Programa Operacional Regional do Norte

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

FEDER

NORTE-02-0853-FEDER-018746

2017/08/01

701.649,20

475.860,00

Programa Operacional Regional do Norte

2016/10/01

FEDER

--

NORTE-02-0853-FEDER-018733

Portugal

1.002.356,00

BESTGRAF 2020

Programa Operacional Regional do Norte

2018/05/02

--

BESTGRAF ETIQUETAS LDA

NORTE-02-0853-FEDER-018729

2016/07/01

Portugal

79%

Programa Operacional Regional do Norte

Portugal

2018/03/31

479.913,54

NORTE-02-0853-FEDER-018726

2017/12/31

2016/04/01

FEDER

79%

2016/06/01

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

685.590,77

Programa Operacional Regional do Norte

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

--

NORTE-02-0853-FEDER-018722

2018/08/31

559.140,00

Diversificar para crescer

79%

2016/09/01

FEDER

SERGITO - CONFECÇÕES E BORDADOS LDA

Programa Operacional Regional do Norte

Portugal

931.900,00

79%

NORTE-02-0853-FEDER-018714

2017/11/30

Portugal

420.120,00

79%

2016/05/01

2018/03/31

FEDER

Programa Operacional Regional do Norte

Portugal

2016/04/01

700.200,00

NORTE-02-0853-FEDER-018712

2018/06/27

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

--

LIGAPARTES - COMPONENTES DE MOBILIÁRIO LDA

2016/06/28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

FAVORITE BRAIN LDA

79%

Portugal

99.405,59

79%

Criação de um NOVO ESTABELECIMENTO que materialize a
estratégia planificada para o modelo de negócio da empresa,
marcando o início de uma atividade fabril com meios próprios,
alavancando a sua capacit

Programa Operacional Regional do Norte

2018/08/31

FEDER

1.257.644,30

NORTE-02-0853-FEDER-018702

2016/09/01

Portugal

FEDER

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Portugal

2018/03/31

1.796.634,71

Abertura fadOporto

2018/09/30

2016/04/01

--

TUDO ISTO É, UNIPESSOAL LDA

2016/10/01

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Laboratório do Mobiliário

79%

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

JOSÉ SILVÉRIO COSTA & MICAEL FRANCO, LDA

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

2017/08/31

1.139.230,38

79%

Programa Operacional Regional do Norte

2016/09/01

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

124.239,50

NORTE-02-0853-FEDER-018697

País |
Country

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

FEDER

JOMOLPLA - MOLDES PARA PLÁSTICOS LDA

Data Fim |
Finish Date

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

177.485,00

79%

Data Início |
Start Date

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

--

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Serviços Avançados de Espectrometria

Programa Operacional Regional do Norte

Objetivo Temático | Thematic
Objective

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

SAGILAB - LABORATÓRIO ANÁLISES TÉCNICAS S.A.

NORTE-02-0853-FEDER-018694

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

NOVA UNIDADE PRODUTIVA, INOVADORES PROCESSOS
PRODUTIVOS DE, MAQUINAÇÃO, ELETROEROSÃO E DE PROJETO,
AUMENTO, DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, DA
COMPETITIVIDADE E INCREMENTO DE VENDAS PARA MERCADOS
INTERN

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

420

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0853-FEDER-019095

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019098

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019107

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019108

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019117

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019146

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019152

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019166

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019167

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019172

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019177

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019183

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019187

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019189

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019195

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019200

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019214

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019224

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019225

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019232

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019241

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019244

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019245

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019246

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019251

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019253

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019257

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019265

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019269

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019270

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019273

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019277

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019290

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019297

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019304

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019306

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019307

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019308

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019326

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019327

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019340

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

GONÇALROCHAS MOVEIS LDA

Desenvolvimento novos produtos com vista ao reforço da
-estratégia de Internacionalização na abordagem a novos mercados.

1.050.447,00

FEDER

630.268,20

79%

LINO BARROS & FERREIRA LDA

Aumento da capacidade de um estabelecimento e diversificação da
-sua produção com produtos inovadores

2.570.384,61

FEDER

1.927.788,46

79%

PINTO & PINTO-SERRALHARIA LDA

Inovação de Processo Produtivo

--

365.936,92

FEDER

274.452,69

79%

AVEL - ELECTRÓNICA LDA

Expansão e atualização tecnológica da unidade industrial

--

266.200,00

FEDER

159.720,00

79%

FLAMINGO, INDÚSTRIA DE OURIVESARIA S.A.

Produção de sais de ouro e realização de novos banhos galvânicos

--

804.000,00

FEDER

402.000,00

79%

CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.

Construgomes Inovação

--

1.790.263,36

FEDER

895.131,68

79%

CORTADORIA NACIONAL DE PÊLO S.A.

Alteração fundamental do processo de produção através da
instalação de processo de desengorduramento e branqueamento
do castor

--

663.756,00

FEDER

331.878,00

--

924.903,81

FEDER

647.432,67

--

583.944,00

FEDER

350.366,40

--

488.546,00

FEDER

293.127,60

--

1.553.846,15

FEDER

932.307,69

--

811.428,13

FEDER

567.999,69

--

339.197,50

FEDER

203.518,50

--

1.174.103,81

FEDER

587.051,91

--

259.377,37

FEDER

181.564,16

79%
79%
79%

79%

79%

PLÁSTICOS UNIVERSAL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
INOVPLÁS | Projeto de Inovação da Plásticos Universal
LDA
GRANTEX-FABRICA DE CONFECÇÕES DE VESTUARIO
Aumento e diversificação da capacidade de um estabelecimento
LDA
Diversificação da produção para produtos inovadores não
RMV - PRODUTOS HOSPITALARES, S.A.
produzidos anteriormente no estabelecimento.
Investimento em instalações industriasi e equipamentos industriais
que vão permitir criar um novo estabelecimento industrial em
NUCLEATEX, LDA
Portugal para produção de um produto textil com grande valor
acrescentad
INTRODUÇÃO DE UM NOVO PRODUTO: CALÇADO DE INJEÇÃO
ALMOL - INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA
DIRETA

79%

FÁBRICA CANDEEIROS - M.A.F. CASTRO, S.A.

79%

EFAFLU - BOMBAS E VENTILADORES S.A.

79%

TFDV, UNIPESSOAL LDA

79%

EXTRUPLAS - RECICLAGEM, RECUPERAÇÃO E
FABRICO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LDA

Co Extrusion by Plascer

--

2.826.577,65

FEDER

1.695.946,59

79%

JOSÉ ARANTES - TUBAGENS INDUSTRIAIS LDA

Água limpa 2020

--

1.053.647,05

FEDER

632.188,23

79%

ILCN - INSTITUTO LUSO-CUBANO DE NEUROLOGIA,
LDA

Inovação em Neurociência

--

220.016,46

FEDER

154.011,52

79%

ORCOPOM, S.A.

Qualificação da empresa Orcopom, S.A.

--

80.566,25

FEDER

36.254,81

79%

LOUCAMANIA - CONFECÇÃO, UNIPESSOAL LDA

LOUCAMANIA ? sublimando a internacionalização

--

207.647,20

FEDER

124.588,32

79%

A.SILVA,GODINHO & CA LDA

--

1.457.414,00

FEDER

728.707,00

79%

4LEAN, LDA

--

108.592,00

FEDER

48.866,40

79%

CIDADE ÉBANO - UNIPESSOAL LDA

--

1.587.436,41

FEDER

1.190.577,31

79%

A. MOREIRA & FILHOS S.A.

787.045,00

FEDER

472.227,00

79%

NEVSTA - PAPER & TECNOLOGY LDA

771.800,00

FEDER

463.080,00

79%

MELO SOUSA - SERRALHARIA - SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

Melo Sousa Innovative - Laser Technology

--

1.250.636,73

FEDER

625.318,37

79%

T2FS, GLOBAL KNITWEAR, LDA

Novas Instalações e expansão e Inovação

--

801.630,00

FEDER

480.978,00

79%

SIDONIOS-MALHAS, S.A.

SMHX - SIDÓNIOS MALHAS HEAT XTRM

--

1.073.033,56

FEDER

643.820,14

79%

ARTEMIS PORTUGAL - INDÚSTRIA DE ARTIGOS EM
MADEIRA, S.A.

Criação da Empresa Artemis Portugal

--

2.348.821,40

FEDER

1.644.174,98

79%

ECOSTEEL, S.A.

OTIIMA Fiber Glass / Inovação processo OTIIMA Frame System

--

1.202.770,80

FEDER

601.385,40

79%

J.BAPTISTA & CA LDA

J. Baptista - Horizonte 2016-2020

--

180.782,17

FEDER

108.469,30

79%

AMBITUS, S.A.

InovAmbitus - Crescimento e Internacionalização

--

323.769,23

FEDER

226.638,46

79%

FIRMAGO - FUNDIÇÃO DE ALUMINIOS S.A.

GKS - Geometrical Key Supplier (Aumento da capacidade produtiva
e otimização das diversas áreas funcionais com vista ao
-posicionamento como fabricante de peças em alumínio de alto
desempenho de maior

1.625.990,30

FEDER

812.995,15

79%

OITOCORES - ESTAMPARIA LDA

Estampagem 16 cores + digital em novo estabelecimento

--

374.229,88

FEDER

224.537,93

79%

JPM DÉLICES, LDA

Unidade Fabril JPM Délices - Ponte de Lima

--

478.654,86

FEDER

287.192,92

Cotex Laces - Inovação Produtiva

--

685.559,00

FEDER

411.335,40

SERI INOVAÇÃO 2020

--

1.013.675,62

FEDER

608.205,37

79%
79%

COTEX-COMPANHIA TEXTIL DE MALHAS E RENDAS
LDA
SERI - SOCIEDADE DE ESTUDOS E REALIZAÇÕES
INDUSTRIAIS LDA

Castrolighting - Inovação produtiva
EFAFLU - Instalação de nova unidade fabril e posicionamento no
segmento de OEM
CASA QUINTA DE SÃO BERNARDO ? Projeto Empresarial de
Alojamento Local em Mesão Frio

Projeto i9BigMold - Inovação em Moldes Complexos de Grande
Dimensão
Melhoria da organização nas secções de Corte, Quinagem e
Guilhotina da empresa 4Lean.
Soalhos UNSUAL e Portas NATUR

STILO MOBILIÁRIO - AUTOMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE
-PROCESSOS PRODUTIVOS E LOGÍSTICOS
Modernização, Inovação e Reforço da Internacionalização da
-Nevsta

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/08/01

2018/02/28

Portugal

2016/07/15

2018/01/31

Portugal

2016/04/01

2017/06/30

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2017/06/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/04/14

2018/05/01

Portugal

2016/05/31

2017/06/30

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/04/01

2017/06/30

Portugal

2016/05/02

2018/04/30

Portugal

2016/07/08

2018/07/07

Portugal

2016/04/07

2018/04/06

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/07

2018/04/06

Portugal

2016/11/01

2018/08/31

Portugal

2016/04/04

2018/04/03

Portugal

2017/02/02

2018/04/02

Portugal

2016/08/01

2018/04/02

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

2016/04/02

2016/12/31

Portugal

2016/11/01

2018/09/01

Portugal

2016/04/04

2018/03/31

Portugal

2016/04/12

2018/02/28

Portugal

2016/04/06

2017/12/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/04/05

2017/12/31

Portugal

2016/04/05

2018/04/04

Portugal

2016/04/07

2018/04/06

Portugal

2016/05/01

2018/03/31

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/04/08

2018/04/07

Portugal

79%

SLEEPGREEN - TURISMO DE NATUREZA , LDA

Requalificação e ampliação da Casa do Mezio Aromatic & Nature
Hotel 4 **

--

2.329.060,87

FEDER

1.630.342,61

79%

DAVID ROQUE & SOARES LDA

Inovação Daro's

--

367.698,44

FEDER

220.619,06

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SERRALHARIA CUNHA LDA

Alteração de processo produto para suprimir subcontratação e
apresentação de novas soluções ao mercado em produtos e
tempos de resposta

--

426.291,99

FEDER

213.146,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/06

2018/04/05

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BE STITCH - INDÚSTRIA TÊXTIL LDA

Aumento da capacidade pela aposta em inovação

--

2.281.448,00

FEDER

1.368.868,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/06

2018/03/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-019342

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

M. A. SILVA II - CORTIÇAS LDA

Introdução de equipamentos e tecnologias inovadoras que
permitirão um aumento da capacidade produtiva, alterações
significativas do processo produtivo, dadas as significativas
melhorias na produção e

--

1.989.350,00

FEDER

994.675,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/06

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-019348

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

F.P.E. - FÁBRICA PORTUGUESA DE ETIQUETAS LDA

FPE Inovação

--

478.097,36

FEDER

286.858,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/22

2017/07/21

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-019353

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COVEMA - MADEIRAS, LDA

--

1.240.102,08

FEDER

744.061,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-019359

Programa Operacional Regional do Norte

79%

WINTERPLATEAU - LDA

--

148.618,16

FEDER

89.170,90

2017/03/13

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

79%

ALEXANDRINO MATIAS & CA S.A.

--

160.983,44

FEDER

96.590,06

2016/07/01

2017/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-019371

Programa Operacional Regional do Norte

--

339.383,66

FEDER

203.630,20

2016/04/11

2018/03/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-019387

Programa Operacional Regional do Norte

--

1.368.648,16

FEDER

821.188,90

2017/06/02

2018/08/26

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-019391

Programa Operacional Regional do Norte

2016/05/02

2018/05/01

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-019393

Programa Operacional Regional do Norte

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/21

NORTE-02-0853-FEDER-019366

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-019399

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019410

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%
79%

MADE IN COVEMA - Substituição de compra e venda de
mercadorias por processos próprios e aumento da capacidade
produtiva de soluções em madeiras e derivados da madeira
Revestimentos de elementos construtivos em Poliestireno
Expandido
AMC - Inovação de Processos e Expansão da Atividade

RSM - REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS RSM, Lda. - Inovação tecnológica para serviços de valor
LDA
acrescentado
Ampliação e Modernização de unidade de recargas de moinhos
IBERMILL, S.A.
verticais e de produção de chapa bi-metálica

79%

ANTÓNIO SALGADO & CA LDA

Aumento da Capacidade da António Salgado

--

1.170.202,00

FEDER

702.121,20

79%

INDUSTRIA METALURGICA ASB LDA

Termoinox: Brewing Solutions

--

1.378.760,95

FEDER

965.132,67

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FERREIRA & SOUSA, LDA

rojecto de criação de um novo estabelecimento industrial e
desenvolvimento de áreas de negócio de maior valor acrescentado -e transaccionáveis no mercado europeu

541.039,50

FEDER

405.779,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/08

2018/03/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FERREIRA & AMERICO LDA

Alargamento da gama de produtos da F&A

--

2.446.691,00

FEDER

1.712.683,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-019420

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

STONE DARK, LDA

Aquisição de tecnologia de ponta a montante da actual linha
produtiva, aquisição de nova linha produtiva com máquinas feitas á
-medida tecnológicamente evoluidas, e aumento da capacidade
produtiva ecer

1.009.374,06

FEDER

605.624,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-019426

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PERFIL 3000 - CONSTRUÇÕES METÁLICAS LDA

Inovação Tecnológica e Nova gama de Produtos

--

478.574,46

FEDER

287.144,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/30

2018/03/01

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-019428

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MOLDACAMPO - MOLDES PARA INJECÇÃO DE
PLÁSTICOS, UNIPESSOAL LDA

Diversificação da produção da empresa, inovação produtiva e
introdução de novos métodos organizacionais e de marketing.

--

910.950,96

FEDER

637.665,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/25

2018/04/24

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-019433

Programa Operacional Regional do Norte

79%

POLIVALE - INDÚSTRIA METALÚRGICA LDA

Aumento da capacidade produtiva da Polivale

--

1.081.500,00

FEDER

648.900,00

2018/10/01

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

79%

ALFERAVE - SERRALHARIA LDA

Nova unidade de produção Alferave

--

81.692,30

FEDER

49.015,38

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/02

NORTE-02-0853-FEDER-019436

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/04/07

2018/04/06

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

421

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

PLOTTERZONE, LDA

TextilePZ - Criação de um novo estabelecimento industrial para o
desenvolvimento e fabrico de produtos têxteis inovadores, com
-valor acrescentado e internacionalizáveis para o Setor da Indústria
Têxti

79%

BARBAL-PESAGEM ELECTRONICA LDA

Domínio da Cadeia Produtiva

--

181.547,00

FEDER

127.082,90

79%

SIACO-SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
ARTIGOS PARA CALÇADO S.A.

SIACO NEW FUTURE

--

615.228,03

FEDER

307.614,02

79%

BARBOSA ESTEVES & GONÇALVES LDA

BEG ? Behind Ecological Garments

--

451.514,46

FEDER

270.908,68

79%

LIPACO - LINHAS PARA CONFECÇÕES LDA

Leading the way on Sweing & Dyeing Thread

--

1.275.580,00

FEDER

892.906,00

79%

HATA, LDA

50+44 = INNOVATION

--

1.135.065,97

FEDER

681.039,58

79%

A.FIUZA & IRMÃO LDA

AFI ? EMANA SOCKS

--

940.000,00

FEDER

564.000,00

79%

SOCKS ACTIVE - TÊXTEIS LDA

Projecto de inovação tecnológica e aumento de competitividade

--

338.315,00

FEDER

236.820,50

79%

FERNANDO PINTO CATÃO & IRMÃO LDA

Inovação Fernando Pinto Catão

--

487.640,00

FEDER

292.584,00

79%

RIFER - INDUSTRIA TEXTIL, S.A.

Inovação do Produto - Rifer

--

1.173.393,54

FEDER

704.036,12

79%

RONUTEX-TINTURARIA E ACABAMENTOS TEXTEIS
LDA

RONUTEX, EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO NOS SERVIÇOS

--

1.520.630,00

FEDER

760.315,00

79%

CAIMAPLAS-MOLDES E PLASTICOS LDA

Inovação do Processo - Caimaplás

--

787.244,00

FEDER

551.070,80

79%

PROTAGMA - ENGENHARIA LDA

Diversificação da produção da Protagma para produtos inovadores --

99.600,00

FEDER

59.760,00

79%

JOÃO MANUEL FONSECA & CA LDA

O Gaveto do futuro

--

928.502,85

FEDER

557.101,71

79%

NORTEMPRESA, LDA

Criação de unidade produtiva de perfumes e fragrâncias

--

621.720,00

FEDER

435.204,00

79%

RECAUCHUTAGEM NORTENHA S.A.

Nova Geração de Pneus

--

344.572,00

FEDER

172.286,00

79%

TECNIWOOD - INDUSTRIA, S.A.

Desenvolvimento e produção de cozinhas amovíveis
antibacterianas

--

1.000.500,00

FEDER

700.350,00

79%

TRAÇAVONTADES - ATIVIDADES TURISTICAS,
UNIPESSOAL LDA

Hotel Ribeira 4*

--

1.089.800,00

FEDER

762.860,00

79%

INJEX - PINHEIRO DE LACERDA , LDA

Expansão da capacidade produtiva e introdução de um novo
processo de produção na Injex

--

295.758,28

FEDER

177.454,97

79%

SERGINOX - SERRALHARIA, LDA

Metal Furniture

--

242.677,60

FEDER

169.874,32

79%

VIEIRA & LOPES LDA

Expansão da atividade produtiva

--

838.692,30

FEDER

503.215,38

79%

STEEL POWER - CONSTRUÇÕES METÁLICAS LDA

STEEL POWER 2020

--

249.512,36

FEDER

149.707,42

79%

ESAG-ESTUDIO DE ARTES GRAFICAS LDA

INCORPORAÇÃO DE FATORES DE INOVAÇÃO NA ESAG AO NÍVEL
DO PRODUTO, MARKETING E ORGANIZACIONAL

--

2.191.616,29

FEDER

1.534.131,40

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VIRGAL - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA

Evolução e melhorias transversais na produção da VIRGAL, através
da introdução de novos métodos e equipamentos, Internalização -do Marketing e colaboradores mais qualificados

577.086,00

FEDER

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Lusoservica, Lda

701.503,67

NORTE-02-0853-FEDER-019567

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AGOSTINHO DA COSTA RIBEIRO & FILHOS LDA

NORTE-02-0853-FEDER-019574

Programa Operacional Regional do Norte

79%

CUNHA & CUNHA LDA

NORTE-02-0853-FEDER-019577

Programa Operacional Regional do Norte

79%

CALÇADOS ZELIZ, LDA

PÉS CONTENTES - Missao Cumprida!

NORTE-02-0853-FEDER-019587

Programa Operacional Regional do Norte

79%

JORGE BATISTA - RECICLAGEM DE METAIS LDA

NORTE-02-0853-FEDER-019590

Programa Operacional Regional do Norte

79%

NORTE-02-0853-FEDER-019591

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019596

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019619

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019630

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019639

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019640

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019642

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019645

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019646

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019656

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019661

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019671

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019678

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019682

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019711

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019730

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019733

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019752

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019759

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019760

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019776

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019799

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019812

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019817

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019855

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019857

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019859

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019867

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019437

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019439

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019448

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019452

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019466

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019470

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019475

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019477

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019478

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019488

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019489

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019494

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019497

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019499

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019505

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019519

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019522

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019525

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019527

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019548

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019549

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019553

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019556

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019560

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019563

NORTE-02-0853-FEDER-019869

Programa Operacional Regional do Norte
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2-Competitividade das Pequenas e
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2-Competitividade das Pequenas e
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2-Competitividade das Pequenas e
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2-Competitividade das Pequenas e
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2-Competitividade das Pequenas e
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2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
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2-Competitividade das Pequenas e
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2-Competitividade das Pequenas e
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2-Competitividade das Pequenas e
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2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
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Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
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2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2016/06/01

2016/12/31

Portugal

2016/04/20

2018/04/19

Portugal

2016/04/12

2018/03/31

Portugal

2016/11/01

2018/04/02

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/04/08

2018/04/07

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/04/21

2018/01/31

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/06/27

2017/06/16

Portugal

2017/02/22

2018/04/22

Portugal

2016/04/08

2018/03/31

Portugal

2016/04/08

2017/03/06

Portugal

2016/04/11

2018/04/10

Portugal

2016/07/15

2017/12/14

Portugal

2016/06/21

2018/09/30

Portugal

2016/05/23

2017/01/22

Portugal

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

2016/06/26

2018/06/25

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

432.814,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

FEDER

350.751,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/12

2018/04/11

Portugal

631.915,08

FEDER

473.936,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

1.293.199,39

FEDER

775.919,63

2018/05/31

Portugal

305.184,20

FEDER

183.110,52

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

JB Reciclagem - Aumento de capacidade produtiva

--

1.430.762,00

FEDER

715.381,00

2016/05/25

2017/02/09

Portugal

ISSIMO-SOCIEDADE COMERCIAL E HOTELEIRA LDA

Porto River Infante

--

2.061.418,99

FEDER

1.236.851,39

2017/12/01

2019/06/30

Portugal

79%

TELLUS MATER, SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.

Aumento da capacidade produtiva da Tellus Mater

--

342.529,18

FEDER

205.517,51

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

79%

INDIE CAMPERS, S.A.

Indie Campers - Expansão

--

2.513.839,25

FEDER

1.759.687,48

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

--

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/04/08

2018/03/31

Portugal

79%

MERCADO DA PEDRA - COMÉRCIO DE ROCHAS
ORNAMENTAIS LDA

Projecto de criação de um novo estabelecimento industrial e
desenvolvimento de áreas de negócio de maior valor acrescentado -e transaccionáveis no mercado europeu

1.238.378,13

FEDER

743.026,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/08

2018/03/31

Portugal

79%

MIGUEL SOUSA CONFECÇÕES - UNIPESSOAL LDA

Luxury Underwear

--

749.600,00

FEDER

524.720,00

2017/11/30

Portugal

--

932.080,00

FEDER

652.456,00

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

COZINHAS PL NA VANGUARDA DA AUTOMAÇÃO CNC

--

278.750,00

FEDER

209.062,50

2016/05/01

2016/12/31

Portugal

Aumento da capacidade instalada para fazer face à
internacionalização da empresa

--

280.859,99

FEDER

168.515,99

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

Alteração fundamental via alargamento da cadeia de valor

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

2016/04/26

2018/06/30

Portugal

2016/08/01

2017/12/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/06/15

2018/03/09

Portugal

2016/10/01

2017/10/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/07

2016/12/31

Portugal

2016/04/08

2018/04/07

Portugal

2016/04/12

2018/04/11

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2016/04/16

2018/04/15

Portugal

2017/02/15

2019/02/14

Portugal

2016/04/18

2018/04/17

Portugal

2016/05/02

2018/05/01

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/05/02

2018/05/01

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

2016/12/29

2018/12/27

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/29

2018/04/28

Portugal

79%
79%

SIILOG - SOCIEDADE DE INOVAÇÃO E
INTRALOGÍSTICA, LDA
COZINHAS P.L. - COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE
COZINHAS LDA

Criação de nova unidade industrial a instalar em Portugal dotada
de elevada inovação de processos, produtos, marketing e
-organizacional
Aumento da capacidade produtiva, flexibilização e diversificação de
produtos por via da inovação tecnológica, organizacional e
-marketing digital
Expansão da linha produtiva, internalização de novos processos e
-reforço da competitividade internacional

467.300,00

FEDER

280.380,00

79%

PIMENTA DO VALE - LABORATÓRIOS LDA

79%

BARCELBORDADOS - GABINETE TÉCNICO DE FILMES
Instant Embroidery
E BORDADOS LDA

--

444.950,00

FEDER

311.465,00

79%

MODIJEUNE - FÁBRICA DE CALÇADO LDA

Alteração radical do processo produtivo

--

555.535,00

FEDER

333.321,00

79%

LUSIPANT - CONFECÇÕES TEXTEIS (UNIPESSOAL)
LDA

Reestruturação estratégica via reforço do posicionamento na
cadeia de valor

--

668.214,30

FEDER

334.107,15

79%

PURE COTTON LDA

Pure Cotton Innovation

--

353.062,00

FEDER

211.837,20

79%

MOLDE ABSOLUTO, LDA

INTRODUÇÂO DE FATORES DE INOVAÇÃO NA MOLDE ABSOLUTO
AO NÍVEL ORGANIZACIONAL, DO PRODUTO E MARKETING

--

2.589.932,25

FEDER

1.812.952,58

79%

OTOJAL-ESTAMPARIA TEXTIL LDA

PDI ? PRINTING DIGITAL INNOVATION

--

1.548.455,74

FEDER

774.227,87

79%

SALGADO & NETO - TÊXTEIS, S.A.

Salgado & Neto ? Inovação Tecnológica e Organizacional para
alcançar mercados mais sofisticados

--

1.489.706,19

FEDER

744.853,10

79%

MARIA OLIVEIRA FREITAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL
Projeto de Qualificação - MOF
LIMITADA

--

494.400,00

FEDER

222.480,00

79%

QUADROESTAMPA, LDª

A gestão da informação e a racionalização dos processos

--

57.440,95

FEDER

25.848,43

79%

CHASCO JEANS LDA

Inovação organizacional e Certificação da Qualidade

--

111.616,25

FEDER

50.227,31

79%

POSITIVEBLUE - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA

Aposta sustentada na Inovação Organizacional e de Marketing

--

70.925,01

FEDER

31.916,25

79%

LA - PRODUTOS LÁCTEOS, UNIPESSOAL LDA

Qualificação interna de empresa de laticinios para a
internacionalização dos seus produtos

--

324.898,71

FEDER

146.204,42

--

184.071,78

FEDER

82.832,30

--

156.948,00

FEDER

70.626,60

--

250.725,00

FEDER

112.826,25

--

58.311,68

FEDER

26.240,26

79%
79%
79%
79%

TECNIFORJA - FORJAGEM E ESTAMPAGEM DE PEÇAS
Qualificação da Tecniforja
TÉCNICAS, LDA
CAPAVENTURE - EQUIPAMENTOS PARA LAZER E
PROJETO DE QUALIFICAÇÃO CAPAVENTURE 2016/2018
TEMPOS LIVRES, LDA
Entrada em 5 novos mercados e em novos setores de elevado
CHETOCORPORATION, S.A.
potencial
A gestão da informação na MULTILABEL e a aposta no marketing
MULTILABEL, LDA
digital

79%

LAVFAFE, LAVANDARIA E TINTURARIA LDA

A gestão da informação, o reforço das capacidades laboratoriais e
realização de amostras. A LAVFAFE na era do digital.

--

174.157,59

FEDER

78.370,92

79%

LONGQI EUROPE, LDA

LONGQI - QUALIFICAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA EM SEGMENTOS
DE VALOR ACRESCENTADO.

--

130.692,50

FEDER

58.811,63

79%

HALL & COMPANHIA S.A.

SI Qualificação HALL & CA 2016/2018

--

208.845,00

FEDER

93.980,25

79%

IRMÃOS PEIXOTO S.A.

Projeto de Qualificação da Irmãos Peixoto

--

54.869,30

FEDER

24.691,19

79%

MECPREC, UNIPESSOAL LDA

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO MECPREC 2016-2018

--

76.876,73

FEDER

34.594,53

SEASON IN PROGRESS, LDA

Implementação de um plano de instalação e reforço das
capacidades laboratorial e das TIC numa perspetiva de maior
competitividade e garantia de qualidade junto dos mercados alvo
externos.

--

265.322,84

FEDER

119.395,28

79%

422

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0853-FEDER-019875

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019887

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019906

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019912

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019914

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019917

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019955

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019964

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019985

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-019994

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020019

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020020

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020037

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020073

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020100

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020112

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020144

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020161

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020165

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020212

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020226

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020238

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020252

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020263

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020321

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020326

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020328

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020331

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020346

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020358

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020362

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020366

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020367

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020377

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020381

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020383

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020391

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020392

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020394

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020396

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020408

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020419

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020423

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020434

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020478

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020507

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020529

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020531

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020541

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020556

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020561

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020565

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020580

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020584

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020616

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020640

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020663

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020667

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020671

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020675

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020679

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020690

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

79%

ACR EUROPA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO INDUSTRIAL E
DOMÉSTICO, LDA

Aposta em Sistemas de Gestão específicos e na Investigação e
Desenvolvimento para a qualificação da ACR

--

269.246,19

FEDER

121.160,78

79%

BASETX CONSULTING, LDA

Qualificação das capacidades de desenvolvimento da oferta da
BaseTx

--

63.437,50

FEDER

28.546,88

79%

BLUE CHEM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A.

Aposta em fatores dinâmicos de competitividade

--

73.925,45

FEDER

33.266,45

--

96.000,00

FEDER

43.200,00

--

250.768,75

FEDER

112.845,94

79%
79%

MOLLITIA - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
PROJETO MOLLITIA QUALIFICAÇÃO 2016-2018
FARMACÊUTICOS E SERVIÇOS LDA
LIQUID STATE OF THE ART - COMÉRCIO DE CERVEJA
LIQUID STATE OF THE ART QUALIFICAÇÃO 2016-2018
ARTESANAL, LDA

79%

PINHO & BASTOS LDA

PINHO & BASTOS QUALIFICAÇÃO 2016- 2018

--

101.395,62

FEDER

45.628,03

79%

ROSA MARIA S.R. CARDOSO, UNIPESSOAL LDA

Qualificar a Rosa Maria para a Internacionalização

--

61.231,81

FEDER

27.554,31

79%

FAVORITE BRAIN LDA

Reforço da capacitação empresarial, através da aposta em fatores
imateriais da competitividade, com vista a potenciar a capacidade
-de resposta ao mercado global e, por conseguinte, dar início à
intern

280.828,76

FEDER

126.372,94

79%

ADIFAFE-ACESSÓRIOS TEXTEIS, LDA

Reforço e Inovação Organizacional e de Marketing

--

55.500,00

FEDER

24.975,00

79%

FT SYSTEM, LDA

Aumento das Capacidades de Gestão e Laboratoriais da FTSYSTEM --

42.426,03

FEDER

19.091,71

79%

CABM - CARTÕES & SOLUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Qualificação da Cartões e Soluções

--

94.056,46

FEDER

42.325,40

79%

GREEN DOLPHIN - FACTORY FASHION, LDA

Green Dolphin - International Partner in the Textile Sector

--

116.685,00

FEDER

52.508,25

79%

OLIVEIROS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Oliveiros aposta na Qualificação

--

67.223,78

FEDER

30.250,70

79%

JOSE GONÇALVES DOS SANTOS & FILHOS LDA

J G S QUALIFICAÇÃO 2016 - 2018

--

181.617,00

FEDER

81.727,65

79%

WS - WOOD AND STEEL , LDA

WASQ - Wood and Steel Qualification

--

516.445,95

FEDER

232.400,68

79%

LTRL, LDA

Litoral ? Reforço de competência em domínios críticos de
competitividade

--

74.227,50

FEDER

33.402,38

79%

ZMWAY, LDA

Capacitação da gestão e reforço da competitividade da ZMWAY

--

204.071,34

FEDER

91.832,10

79%

PENTALINE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA

--

159.952,00

FEDER

71.978,40

79%

FLUIDOTRONICA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LDA

QUALIPENTA: Qualificação organizacional e capacitação em
marketing, com progressão a jusante na cadeia de valor
QUALIMARK - QUALificação imaterial e Implementação de um
plano de MARKeting-mix

--

103.752,50

FEDER

46.688,63

79%

URBANMINT DESIGN, UNIPESSOAL, LDA

URBANMINT QUALIFICAÇÃO

--

195.479,41

FEDER

87.965,73

79%

OS TRÊS CERVEJEIROS, LDA

--

91.260,80

FEDER

41.067,36

79%

F. RIBEIRO LDA

--

30.116,93

FEDER

13.552,62

79%

TWISTOP - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A.

--

129.778,32

FEDER

58.400,24

79%

JFCLIMA - CLIMATIZAÇÃO, S.A.

--

56.717,50

FEDER

25.522,88

79%

FLAVOURS VOCATION - LDA

--

82.486,88

FEDER

37.119,10

79%

ESPAÇOS MIRANDA - MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO,
LDA

--

292.975,00

FEDER

131.838,75

79%

SUIDENETO, LDA

--

42.502,50

FEDER

19.126,13

79%

CHEAPTRADE - LOJAS DE INFORMÁTICA, LDA

--

98.275,00

FEDER

44.223,75

79%

COPIVARELA II - INTERNACIONAL, LDA

Inovação Organizacional e de Marketing da Copivarela

--

190.742,50

FEDER

85.834,13

79%

DOUROMED - REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL
MÉDICO-CIRÚRGICO LDA

--

187.573,60

FEDER

84.408,12

79%

ESFANI-CONFECÇÕES LDA

Qualificação Interna da Douromed e Reforço dos Fatores
Dinâmicos de Competitividade
Capacitação da Esfani - Confeções Lda para a conquista de novos
clientes europeus

--

50.032,25

FEDER

22.514,51

79%

HTH - INDUSTRIA TEXTIL, UNIPESSOAL LDA

HTH - Novos designs para novos mercados

--

77.673,75

FEDER

34.953,19

79%

MARSILINOX - INDÚSTRIA METALÚRGICA LDA

Inovação dos processos operacionais, organizacionais e
gestionários para a persecução dos objetivos estratégicos da
Marsilinox

--

187.891,56

FEDER

84.551,20

79%

FILIBRANCA - ARTES DE IMPRESSÃO, LDA

QUALIFICAÇÃO DA FILIBRANCA

--

40.764,16

FEDER

18.343,87

79%

INASILPE - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA

Projeto de qualificação da Inasilpe

--

42.820,00

FEDER

19.269,00

79%

BENNIE, LDA

BSCW ? BE SMART CHILDREN WEAR

--

207.399,72

FEDER

93.329,87

79%

HATA, LDA

50+44 = QUALIFICATION

--

97.190,00

FEDER

43.735,50

79%

ALMOL - INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA

Qualificação da empresa em áreas de competitividade chave

--

237.716,28

FEDER

106.972,33

79%

BALTOR -ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA

Baltor - Qualificar para internacionalizar

--

45.145,00

FEDER

20.315,25

79%

SPRING COSTUME LDA

SIMPLY LE.MO.KE

--

265.237,88

FEDER

119.357,04

79%

FUNCIONAL - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA

aquaDUL - Depuração Universal de Líquidos

--

146.322,50

FEDER

65.845,13

79%

XPLOR-IT, CONSULTING, LDA

XplorQ ? Qualificar e inovar a Xplor-It para o seu sucesso

--

146.902,50

FEDER

66.106,13

79%

MESCLARGUMENTO - S.A.

MESCLA - AUDACITY & CREATIVITY FOR FASHION ? GOING ABLE

--

136.800,00

FEDER

61.560,00

79%

FERNANDES, VAREJÃO & MATOS LDA

Qualificação-Ecomonia Digital

--

51.648,50

FEDER

23.241,82

79%

DECENVI - CONSTRUÇÕES E AMBIENTE LDA

DECENVI - Nova area de Negócio

--

72.922,50

FEDER

32.815,12

79%

MOBILITYNOW, LDA

Qualificar MobilityNow

--

59.730,50

FEDER

26.878,73

79%

VIEIRA & FREITAS LDA

Projecto de Qualificação da Vieira & Freitas

--

107.121,18

FEDER

48.204,53

79%

AUTHENTIC STAY, LDA

Authentic Stay - Projeto de melhoria de competitividade de
alojamento turístico no Porto via novos canais de distribuição,
novos segmentos de cliente e melhoria da experiência global dos
hóspedes

--

33.319,83

FEDER

14.993,92

79%

FÁBRICA DE CERVEJAS PORTUENSE, PRHM TPRT,
S.A.

FCPortuense_Qualificação

--

257.840,00

FEDER

116.028,00

79%

EDENCOLORS - PRODUTOS QUÍMICOS LDA

Otimizar a Edencolors com base em order winners sustentados por
-domínios imateriais de competitividade

274.893,79

FEDER

123.702,21

79%

CENTERPIECES, UNIPESSOAL LDA

VentureOak: Aposta em domínios imateriais de competitividade

--

107.758,76

FEDER

48.491,44

79%

TECNOBENTO LDA

Projecto de Qualificação da Tecnobento

--

79.601,36

FEDER

35.820,61

79%

ERNESTO SÃO SIMÃO LDA

ESS Eco-Design

--

119.790,00

FEDER

53.905,50

79%

CAIMAPLAS-MOLDES E PLASTICOS LDA

Qualificação - Caimaplás

--

79.650,00

FEDER

35.842,50

79%

WHITEENERGY.COM - SOLUÇÕES INTEGRADAS LDA Investimento em fatores de competitividade

--

220.540,00

FEDER

99.243,00

79%

DREAM ARGUMENT, LDA

Capacitação da produção, gestão, comercialização e reforço da
competitividade da Dream

--

227.600,51

FEDER

102.420,23

79%

FOURMAG LDA

Fourmag - Capacitação para o rótulo ecológico

--

238.848,76

FEDER

107.481,94

79%

COSMOPOLITA, UNIPESSOAL LDA

Qualificação da Cosmopolita para novos mercados

--

364.167,03

FEDER

163.875,16

79%

FRILABO II LDA

Projeto de Qualificação Interna da Frilabo

--

248.504,84

FEDER

111.827,18

79%

PEEK HEALTH, S.A.

QUALIFICAR+

--

86.000,00

FEDER

38.700,00

79%

CONCEIÇÃO ROSA PEREIRA & CA LDA

Qualificação da empresa em áreas chave de competitividade

--

278.305,00

FEDER

125.237,25

79%

NORTEMPRESA, LDA

Qualificação da NORTEMPRESA e do seu capital humano

--

162.246,08

FEDER

73.010,74

Sovina 2020 - Projeto integrado nos domínios imateriais da
competitividade
Capacitação e Desenvolvimento da Ourivesaria, projeção de marca
e novos mercados
PROJECTO 3D, CERTIFICAÇÃO QUALIDADE, RASTREABILIDADE
ENCOMENDA
Reforço da Qualificação da empresa para melhoria da sua
competitividade e da sua capacidades de resposta no mercado
global
BestWines - A plataforma mais simples e competitiva para a
compra e grandes vinhos
Espaços Miranda Inovadora e Qualificada
Reforço da capacidade produtiva, inovadora e exportadora da
SUIDENETO
Inovação Organizacional e de Marketing para o crescimento
sustentado e internacionalização

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

2016/11/29

2018/11/28

Portugal

2016/05/12

2018/05/11

Portugal

2016/05/02

2018/03/01

Portugal

2016/06/01

2018/01/01

Portugal

2016/09/01

2018/01/01

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/05/06

2018/05/05

Portugal

2016/10/18

2017/09/30

Portugal

2017/01/29

2019/01/22

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/06/01

2018/03/30

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2016/05/13

2018/05/12

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/05/20

2018/05/19

Portugal

2016/06/01

2017/10/31

Portugal

2016/12/13

2018/12/12

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

2016/12/01

2018/11/29

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/07/04

2018/07/03

Portugal

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

2016/09/05

2018/09/04

Portugal

2016/12/01

2018/11/28

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

2016/07/01

2018/09/30

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/05/17

2019/05/16

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2017/04/17

2019/04/16

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/07/14

2018/07/13

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/10/01

2017/03/31

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/05/13

2018/05/12

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2017/01/25

2019/01/24

Portugal

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

2016/10/22

2018/10/21

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/02/14

2019/02/13

Portugal

2017/01/11

2019/01/10

Portugal

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

2016/12/13

2018/12/12

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

423

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

NORTE-02-0853-FEDER-020708

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020723

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020727

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020770

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020772

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020835

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020836

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020839

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020850

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020868

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020886

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020964

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020965

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020972

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-020997

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021004

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021043

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-021048

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-021072

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021077

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021119

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021128

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021130

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021134

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021142

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021163

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021173

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021179

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021192

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021195

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021202

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021213

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021214

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021233

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021245

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021250

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021254

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021258

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021266

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021274

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021285

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021305

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021318

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021358

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021369

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021391

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021393

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021401

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021403

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021408

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021453

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021459

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021468

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021477

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021494

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021507

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021518

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021549

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021559

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021565

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-021568

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-021586

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

79%

BARBOSA & CARDOSO - INDÚSTRIA DE MALHAS LDA B&C SMART KNIT

79%

WHYWE TRADING LDA

79%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/05/27

2018/05/26

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/04/27

2019/04/26

Portugal

2017/03/31

2018/03/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/08/03

2018/08/02

Portugal

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

2017/01/21

2019/01/20

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2016/11/28

2018/11/27

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

212.111,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

FEDER

86.391,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/10

2019/04/09

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/16

2018/11/15

Portugal

2017/01/10

2019/01/09

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2016/05/16

2017/12/31

Portugal

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2017/04/02

2019/04/01

Portugal

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2017/01/20

2019/01/19

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2016/06/24

2018/06/23

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

2017/04/28

2019/04/27

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2017/01/27

2019/01/25

Portugal

2017/01/04

2019/01/03

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/09/28

2018/09/27

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/27

2019/01/26

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/03

2018/06/02

Portugal

2017/02/17

2019/02/16

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2016/11/15

2018/10/21

Portugal

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2017/01/20

2019/01/19

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2017/01/27

2019/01/26

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

2017/03/30

2019/03/28

Portugal

2016/12/01

2017/12/30

Portugal

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

218.565,50

FEDER

98.354,47

Reforço da competitividade da empresa no acesso aos mercados
internacionais

--

109.250,00

FEDER

49.162,50

FERNANDO AYRES GOMES & FILHAS LDA

Organização e Qualidade Electro Rayd/Traço de Luz

--

121.078,96

FEDER

54.485,54

79%

PLÁSTICOS UNIVERSAL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
LDA

Projeto de Qualificação da Plásticos Universal

--

51.023,00

FEDER

22.960,35

79%

COREOGRAFIA DOS SONHOS -TURISMO LDA

CS - Qualificação da Casa do Passal

--

51.860,00

FEDER

23.337,00

79%

BRAND PARTNERS, S.A.

Qualificação Interna da Brand Partners

--

347.705,00

FEDER

156.467,25

79%

PURPLESYMBOL - UNIPESSOAL LDA

Purple Inovation

--

267.305,00

FEDER

120.287,25

79%

FIXPAÇOS, S.A.

Inovação ao nivel das TIC's, Informatização dos procedimentos e
Procedimentos de Internacionalização

--

76.600,00

FEDER

34.470,00

79%

MOVIDA DE TEMPEROS - LDA

HARD ROCK CAFE PORTO QUALIFICAÇÃO

--

456.958,10

FEDER

205.631,15

79%

RHR INTERNATIONAL, LDA

RHR :: Higher Qualification

--

162.198,50

FEDER

72.989,33

79%

THE CONCEPTUAL EYEWEAR, UNIPESSOAL LDA

A GLIMPSE INTO THE FUTURE

--

168.925,00

FEDER

76.016,25

79%

CIBERESULT, LDA

SMARTRIAL - Qualificação da CIBERESULT

--

164.467,00

FEDER

74.010,15

79%

CIDADEXÍMIA LDA

GO2OPORTO: Estratégia de Qualificação [2016-2018]

--

39.358,00

FEDER

17.711,10

79%

COOPERATIVA AGRICOLA RIBADOURO CRL

Cooperativa Agricola Ribadouro - Reforço das capacidades
organizacionais e de gestão

--

44.450,00

FEDER

20.002,50

79%

UDEX-IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES, S.A.

UDEX na era digital

--

249.679,37

FEDER

112.355,71

121.150,00

FEDER

54.517,50

471.359,38

FEDER

191.980,00

PORTCRIL - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ACRÍLICOS
Qualificação sustentada da PORTCRIL
-S.A.
INTELLI-UNITER: Reforço das capacidades de organização e gestão
e para a incorporação de competências específicas, visando a
LISARDO CONDE ABELLEIRA, UNIPESSOAL LIMITADA
-promoção da competitividade da empresa, sobretudo em
mercados externos.
Promoção da competitividade empresarial por via do reforço de
GELADO COLORIDO - FABRICAÇÃO DE GELADOS E
capacidades de gestão, excelência de processos internos e
-SORVETES, LDA
utilização transversal da inteligência digital na atividade.

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

--

79%

Objetivo Temático | Thematic
Objective

79%

VALDEMAR SÁ, CORTIÇAS LDA

Qualificação Organizacional - Valdemar Sá Cortiças

--

80.790,00

FEDER

36.355,50

79%

MANUEL RODRIGUES DUARTE LDA

Pensar Global, Agir Local: Capacitar para Competir

--

70.960,00

FEDER

31.932,00

79%

JOLERA, LDA

ITDEZK Qualificação

--

98.475,00

FEDER

44.313,75

79%

AQUITEX-ACABAMENTOS QUIMICOS TEXTEIS S.A.

Qualificação Aquitex

--

81.901,55

FEDER

36.855,70

79%

AMBITUS, S.A.

Qualificação - Ambitus

--

131.500,00

FEDER

59.175,00

79%

OCEANSCAN - MARINE SYSTEMS & TECHNOLOGY
LDA

Oceanscan - Projeto de Qualificação

--

100.080,00

FEDER

45.036,00

79%

Q&Q - QUEQUES E QUEIJADAS, LDA

Qualificar a tradição da doçaria portuguesa

--

217.092,91

FEDER

97.691,81

79%

INELCIS - INFORMÁTICA E ELECTRÓNICA, CIRCUITOS
INELCIS - QUAILIFICAÇÃO
E SISTEMAS LDA

--

70.500,00

FEDER

31.725,00

79%

N130 STUDIO, UNIPESSOAL LDA

ForTomorrowQ

--

128.685,00

FEDER

57.908,25

79%

LIPACO - LINHAS PARA CONFECÇÕES LDA

LIPACO, LEADING THE WAY ON SWEING & DYEING THREAD,
QUALIFICANDO

--

144.840,00

FEDER

65.178,00

79%

NORDSTARK - PERFORMANCE APPAREL, LDA.

Criação de um laboratório de testes

--

64.082,00

FEDER

28.836,90

79%

NASRALLAH PLAST LDA

Internacionalização - La Salle Sports

--

118.976,50

FEDER

53.539,43

79%

SERRALHARIA JOTIALU LDA

Qualificação atividade da empresa

--

119.236,03

FEDER

53.656,21

79%

MARCAGE FASHION, LDA

Reforço da MARCAGE FASHION nos seus domínios imateriais de
competitividade

--

114.580,00

FEDER

51.561,00

79%

ASSUNTO EM CURSO, UNIPESSOAL LDA

Competitividade na Marcas e Patentes

--

144.860,00

FEDER

65.187,00

79%

BERCI, LDA

Inovar e internacionalizar a impressão digital

--

196.144,96

FEDER

88.265,23

79%

TEPREL - EQUIPAMENTOS MÉDICOS , S.A.

TEPREL_INTEGRATION

--

372.705,00

FEDER

167.717,25

79%

LA BRANDERY, LDA

LA BRANDERY QUALIFICAÇÃO

--

87.452,50

FEDER

39.353,62

79%

FARBOQUE - FÁBRICA DE REBOQUES, LDA

Farboque - Qualifacação PME

--

30.500,00

FEDER

13.725,00

79%

EMPIZINHOS - PEÇAS E ASSISTÊNCIA DE
EMPILHADORES LDA

Projeto de Qualificação da Empizinhos

--

81.540,00

FEDER

36.693,00

79%

EVOLEO TECHNOLOGIES, LDA

EVO4Growth: Reforço da capacidade de gestão e dos
procedimentos internos da EVOLEO, tendo em vista incremento da -competitividade e capacidade de resposta no mercado global

226.550,00

FEDER

101.947,50

79%

ONROPE, UNIPESSOAL LDA

Onrope 2020 - Projeto de Qualificação da Atividade da Empresa

--

151.272,42

FEDER

68.072,59

79%

QUINTA DO SOBREIRÓ DE CIMA - SOCIEDADE
AGRÍCOLA COMERCIAL S.A.

Quinta do Sobreiró de Cima - Qualificar para a Internacionalização --

81.717,80

FEDER

36.773,01

79%

PROENOL - INDÚSTRIA BIOTECNOLÓGICA, S.A.

Projeto de Qualificação da Proenol

--

211.217,50

FEDER

95.047,88

79%

READINESS IT, SYSTEMS INTEGRATION , S.A.

ReadinessIT qualifica

--

196.051,25

FEDER

88.223,06

79%

LIVRARIA LELLO, S.A.

Lello - tradição e modernidade

--

259.485,00

FEDER

116.768,25

79%

HOUSE OF PROJECT - BUSINESS CONSULTING, S.A.

Qualifying HOP 2016-2018

--

141.245,00

FEDER

63.560,25

79%

K-LOG, LOGISTICA, S.A.

K-Excellence

--

505.307,50

FEDER

227.388,38

79%

QUADRINA - QUADROS ELÉCTRICOS LDA

Qualificação da Quadrina

--

84.117,22

FEDER

37.852,75

79%

COORDENADA POSITIVA-LOGÍSTICA, S.A.

Qualificação da CPL

--

281.540,00

FEDER

126.693,00

79%

SILVA PINA & BASTOS LDA

Qualificação da SP&B

--

130.999,49

FEDER

58.949,77

79%

RADIANTDETAIL, S.A.

Reforço das marcas e design dos produtos da RADIANTDETAIL

--

129.647,56

FEDER

58.341,40

79%

MULTIMOTO - MOTOR PORTUGAL, S.A.

INTERNACIONALIZAR 4TEAM

--

88.406,60

FEDER

39.782,97

79%

BYTMS - UNIPESSOAL, LDA

BYTMS QUALIFICAÇÃO

--

145.162,49

FEDER

65.323,12

79%

CARPINTARIA ROCHA, LDA

CR - Internacionalização

--

188.250,00

FEDER

84.712,50

79%

GIGASOFÁ - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LDA

Qualificação da Gigasofá via Inovação e Conhecimento para a
Internacionalização

--

21.650,00

FEDER

9.742,50

79%

INDUSTRIA METALURGICA ASB LDA

Projeto de Qualificação da Termoinox

--

116.260,00

FEDER

52.317,00

79%

FILOMENA & FERREIRA LDA

Desenvolvimento da marca própria Philomena e reforço da
capacidade internas ao nível do desenvolvimento de coleções

--

62.320,00

FEDER

28.044,00

79%

ORIGINALSAFRA - FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS, S.A.

Criação de meios qualificados na ORIGINAL SAFRA

--

223.375,00

FEDER

100.518,75

79%

MATILDE AMIL SILVA, UNIPESSOAL LDA

Qualificação Ammar

--

31.000,00

FEDER

13.950,00

79%

VITAVITIS - UNIPESSOAL LDA

VITAVITIS - Qualificação

--

31.090,00

FEDER

13.990,50

79%

TROTINETE, LDA

QUALIFICAÇÃO TROTINETE

--

292.742,63

FEDER

131.734,18

--

174.570,00

FEDER

78.556,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

--

75.304,70

FEDER

33.887,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

79%

VALDEMAR FERNANDES DA SILVA, S.A.

Implementação de um plano de qualificação competitiva para
reforço das capacidades laboratorial numa perspetiva de maior
competitividade e garantia de qualidade junto dos mercados-alvo
identificados

79%

2007 COM LDA

Inovação Organizacional, de Marketing, TIC e Economia digital
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

NORTE-02-0853-FEDER-021601

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021614

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021623

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021637

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021648

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021652

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021692

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021722

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021724

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021728

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021761

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021770

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021782

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-021787

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-022060

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-022066

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-022145

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-022273

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-022290

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-022295

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

2017/05/01

2017/08/29

Portugal

2017/01/27

2019/01/26

Portugal

2016/12/01

2018/06/30

Portugal

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2017/01/20

2019/01/19

Portugal

2017/10/09

2019/10/08

Portugal

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

2016/07/25

2018/07/24

Portugal

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

2016/08/01

2017/12/31

Portugal

2016/09/15

2017/09/10

Portugal

FEDER

119.945,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

941.798,15

FEDER

565.078,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/16

2017/07/30

Portugal

390.360,76

FEDER

292.770,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/18

2017/08/17

Portugal

856.184,74

FEDER

599.329,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/22

2017/03/31

Portugal

822.164,70

FEDER

575.515,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

632.781,90

FEDER

379.669,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/15

2018/09/14

Portugal

396.450,00

FEDER

277.515,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/03

2017/10/16

Portugal

412.000,00

FEDER

309.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2017/06/30

Portugal

113.997,35

FEDER

68.398,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/05

2018/09/04

Portugal

662.253,00

FEDER

496.689,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/06

2017/09/05

Portugal

706.500,00

FEDER

494.550,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/07

2017/06/30

Portugal

1.800.500,00

FEDER

1.350.375,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/10

2017/10/23

Portugal

320.215,00

FEDER

192.129,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/20

2017/10/17

Portugal

303.052,00

FEDER

181.831,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

291.525,00

FEDER

204.067,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/13

2017/09/11

Portugal

331.885,64

FEDER

232.319,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/19

2017/08/31

Portugal

2.564.793,61

FEDER

1.795.355,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/19

2017/08/31

Portugal

416.000,00

FEDER

291.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

1.768.392,00

FEDER

1.237.874,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/20

2018/03/17

Portugal

729.750,00

FEDER

510.825,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/08/30

Portugal

1.908.889,00

FEDER

1.145.333,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/20

2017/09/19

Portugal

1.193.852,50

FEDER

716.311,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/01

Portugal

444.360,72

FEDER

311.052,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

318.594,79

FEDER

223.016,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/15

2017/09/14

Portugal

FEDER

17.520,75

79%

STUDIO GF & L, UNIPESSOAL LDA

Qualificar STUDIO GF&L [2015-2017]

--

63.157,50

FEDER

28.420,88

79%

SUMMER GATHER UNIPESSOAL, LDA.

Qualificação e redefinição do modelo de negócio da SGShirts

--

54.700,00

FEDER

24.615,00

79%

ALDECO - COMÉRCIO INTERNACIONAL, S.A.

Aldeco - Qualidade, Mudança Organizacional e Sistemas de
Informação no Apoio à Qualificação para Consolidação do Processo -de Internacionalização

111.575,00

FEDER

50.208,75

79%

SUST4AMB - AMBIENTE E SERVIÇOS, LDA

Qualificação da Sust4Amb

--

47.031,47

FEDER

21.164,16

79%

SAMSYS - CONSULTORIA E SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, LDA

--

583.502,50

FEDER

262.576,13

79%

CASA DA FONTE-PEQUENA, S.A.

Reformulação da estratégia organizacional da empresa para
adequação ao mercado internacional
Reforço da Competitividade da Empresa por via da Inovação
Organizacional e de Marketing

--

76.999,68

FEDER

34.649,86

79%

SOLÍNDIGOS, LDA

Reforço da estrutura organizacional da empresa Solíndigos

--

142.650,00

FEDER

64.192,50

79%

TAC - CREATIVE MANUFACTURING, LDA

Qualificação das PME

--

95.400,00

FEDER

42.930,00

79%

NEWLIFE - WORLD BUILT, UNIPESSOAL LDA

Qualificação da New Life

--

72.416,50

FEDER

32.587,43

79%

COSME TEK, LDA

K2M - from Knowledge to Marquet

--

88.749,00

FEDER

39.937,05

79%

OPIECO - REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL LDA.

Qualificaçaõ interna para internacionalizar ecopontos portugueses --

283.187,50

FEDER

127.434,38

79%

PRISMEIRA-QUADROS E SISTEMAS E SERVIÇOS LDA

Processo de Qualificação da Prismeira

--

100.704,58

FEDER

45.317,06

79%

ALLBREAD CORPORATION, LDA

Allbread - Capacitar para Crescer

--

262.077,64

FEDER

157.246,58

79%

ESTUFASMINHO S.A.

ESTUFASMINHO_SI INOVAÇÃO_2016/2018

--

995.244,00

FEDER

497.622,00

79%

MODA 21 - TINTURARIA E ACABAMENTOS TÊXTEIS
S.A.

--

1.964.944,00

FEDER

1.178.966,40

79%

PIERRE ERIC LAMERAND, LDA

Aumento da capacidade produtiva da MODA 21 por via da
inovação tecnológica e eficiência dos processos
Nova linha para lacagem automática de embalagens de luxo para
chás

--

414.880,00

FEDER

248.928,00

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NOTIL-NOVIDADES E UTILIDADES EM
ELECTRODOMESTICOS LDA

Projeto Notil - Qualificação 2020

73.227,00

FEDER

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

OFIMOLDE, LDA

Moldar o Futuro

171.350,00

NORTE-02-0853-FEDER-022324

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PEÚGAS CARLOS MAIA LIMITADA

Peúgas Carlos Maia - apostando numa inovação constante

NORTE-02-0853-FEDER-022328

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FÁBRICA DE ETIQUETAS SILVA, LDA

GLOBAL FES

NORTE-02-0853-FEDER-022334

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FAIRJOURNEY BIOLOGICS, S.A.

Expansão FJB 2016 - 2017

NORTE-02-0853-FEDER-022339

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JOAQUIM CASTRO & PEDRO GONÇALVES - TEXTEIS, Inovação na produção de malhas técnicas para o revestimento de
LDA
colchões

NORTE-02-0853-FEDER-022362

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MENSAGEM VELOZ - TECNOLOGIAS WEB, LDA

Mensagem Veloz ? Inovação produtiva, gestionária e
organizacional

NORTE-02-0853-FEDER-022367

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

J-S-B INOVAÇÃO TÊXTIL LDA

JSB ? Sublimar novos segmentos de mercado

NORTE-02-0853-FEDER-022379

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

HERTECO PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Inovação empresarial da HERTECO

NORTE-02-0853-FEDER-022429

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AESTHETICS DESIGN LAB - NF & CS, LDA

Athestic INOVAR

NORTE-02-0853-FEDER-022441

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

M.ANTONIO SILVA LDA

Investimento numa area chave do processo produtivo Maquinação

NORTE-02-0853-FEDER-022447

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ORGANIGRÁFICA - ARTES GRÁFICAS, LIMITADA

Organi - Inovando por um serviço de elevada qualidade

NORTE-02-0853-FEDER-022495

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SO PERFECT - INDÚSTRIA DE MOLDES UNIPESSOAL
LDA

Introdução de um conjunto de inovações de processo, marketing e
organizacionais na empresa, com o qual se pretende que esta eleve
o seu posicionamento externo em segmentos de nicho e elevado
potencial

NORTE-02-0853-FEDER-022516

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INDÚSTRIA DE CALÇADO CELITA LDA

PROJETO SI INOVAÇÃO_ICC_2016/2017

NORTE-02-0853-FEDER-022518

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

F.D.G. - FIAÇÃO DA GRAÇA S.A.

SI INOVAÇÃO_FDG_2016/2017

NORTE-02-0853-FEDER-022541

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TECNIMASTER FL - SISTEMAS ELECTRÓNICOS LDA

Automatização de processos/operações e nivelamento dos fluxos
produtivos

NORTE-02-0853-FEDER-022551

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ESTILO NOTÁVEL, LDA

Alargamento da Capacidade de DESIGN pela Criação de Novo
Departamento Produtivo na Área da Impressão de Flexíveis

NORTE-02-0853-FEDER-022581

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AFICOR - FERRAMENTAS DE CORTE, LDA

Novas Ferramentas AFICOR para Novos Sectores de Actividade

NORTE-02-0853-FEDER-022611

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FLUVISERRA - SERRALHARIA MECÂNICA, LDA

Criação de um novo estabelecimento para a produção de
componentes e peças metálicos (incluindo moldes) e bens de
equipamento

NORTE-02-0853-FEDER-022617

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MIBILBANHO - MOBILIÁRIO DE BANHO, SOCIEDADE
Reforço da liderança no mercado do mobiliário de banho
UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0853-FEDER-022621

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SOFA & CHAIR, LKGP, UNIPESSOAL LDA

The Sofa and Chair 2016-2017

NORTE-02-0853-FEDER-022627

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FSM-INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES S.A.

SI INOVAÇÃO_FSM_2016/2017

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-022645

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RECIPEL-RECICLAGEM DE PAPEL LDA

Projeto de Inovação Produtiva Recipel

NORTE-02-0853-FEDER-022648

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

EZPELETA PORTUGAL - MÓVEIS DE JARDIM
UNIPESSOAL LDA

Melhoria do layout fabril e do processo de pintura + cadeira
portuguesa em polipropileno

Este projeto, promovido pela Recipel visa promover a inovação na área produtiva da
empresa com o intuito de a tornar mais competitiva e melhor preparada para as
exigências do mercado internacional, através do aumento da sua capacidade e da
alteração fundamental do processo global de produção.
Criação de novo produto, cadeira de esplanada portuguesa em polipropileno reforçado
com fibra de vidro, acrescido de alteração fundamental do processo de pintura e novo
layout fabril com aumento de instalações; novo sistema de controlo de gestão e novas
práticas de prospeção e marketing.

2018/11/21

Portugal

38.935,00

Criação de um novo estabelecimento - Perfilagem de Tubo

2016/11/22

2018/08/21

--

WT - WESTTUBE LDA

Portugal

2016/08/22

EXAKTUS: Estratégia de Qualificação [2016-2018]

79%

2019/01/09

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

EXAKTUS - MATERIAL REABILITAÇÃO ORAL LDA

NORTE-02-0853-FEDER-022642

2017/01/10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

79%

O projeto visa a implementação de uma inovadora linha de perfilagem para a produção
de tubos soldados em aço inox de elevada qualidade. A empresa pretende apresentar
uma solução eficiente para dar resposta a uma clara necessidade do mercado nacional
bem como conseguir competir no mercado externo.

Portugal

32.952,15

88.587,00

Elevação do potencial técnico e tecnológico por via da internalização e investimento na
criação de processos de I&DT, engenharia e linha produtiva dedicada à produção de
moldes avançados para o segmento de equipamentos/tecnologias e dispositivos
médicos.
PRODUTIVIDADEINOVAÇÃODIFERENCIAÇÃO/DIVERSIFICAÇÃORENDIBILIDADE
OPERACIONAL E EFICIÊNCIAAUMENTO DO VALOR ACRESCENTADO:
INTERNACIONALIZAÇÃOREPOSICIONAMENTO DA EMPRESA AO NIVEL DA CADEIA DE
VALOR
INOV.PROCESSOS: BOBINAGEM consubstanciando os resultados de I&D
realizadoINOV.PRODUTOS Produção de fio com caraterísticas significativamente
melhoradas, para novos segmentos de mercadoINOV.ORG. E MARK.: Projetos SIQ e SI
Internacionalização em curso.
O projeto visa a o reforço da capacidade produtiva de uma pequena empresa do setor
da eletrónica, assim como a automatização de operações e nivelamento de fluxos
produtivos, garantindo melhorias significativas ao nível da qualidade do produto, dos
níveis de produtividade e rentabilidade.
Aquisição de equipamento inovador e integrado, na área da impressão de materiais
flexíveis, designadamente tecidos, que permite alargar a carteira de produtos da
empresa e potenciar cada vez mais a capacidade criativa da equipa global de designers
a trabalhar a tempo inteiro com e para a INSANE.
Resposta ás solicitações do mercado global dotando a AFICOR de toda a tecnologia
necessária quer ao fabrico quer à assistência técnica de qualquer ferramenta de corte
de alta precisão, respondendo assim a uma multiplicidade de sectores de actividade
consumidores deste tipo de ferramentas de corte.
Projeto de Criação de Estabelecimento com vista ao incremento das capacidades
produtivas com novas e melhoradas capacidades (inovação de processo), de modo a
introduzir cumulativamente novos produtos na oferta da Fluviserra.
O projeto visa a o reforço da capacidade produtiva de uma pequena empresa líder de
mercado no segmento do mobiliário de banho, permitindo a entrada no segmento de
gama média e consequentemente de maior valor acrescentado.
A S&C é uma empresa nova em Portugal que se insere numa Marca de renome
internacional.O know How, o elevado Cluster de indústria de mobiliário, tornaram-se a
opção de investimento desta empresa/marca inglesa, que possui somente fábrica em
Inglaterra, Portugal é aposta.
O projeto diz respeito á abertura de um novo estabelecimento industrial FSM, para
onde será canalizada a produção MARCA PRÓPRIA e as encomendas de maior valor
acrescentado, aumentando assim a produtividade, flexibilidade e capacidade de
resposta da empresa no mercado internacional.

2018/05/31

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

FEDER

O projeto aqui apresentado contempla investimentos com ampliação das instalações
para permitir constante crescimento da empresa e compra de novos equipamentos
para apresentar ao mercado novos serviços e produtos com qualidade superior.

2016/06/01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

196.860,00

O projeto em apreço apresenta inovação produtiva, tecnológica, operacional,
organizacional e de marketing com o intuito de desenvolver produtos inovadores,
apostando no design e na qualidade das matérias.
Com o presente projeto a JSB pretende reforçar a sua presença no segmento onde atua
(vestuário) mas, principal\, pretende conseguir penetrar em novos segmentos de
mercado com a prestação de novos serviços/produtos, acabando com a dependência do
setor têxtil e criando uma maior vantagem competitiva.
Inovação Empresarial da Herteco: Investimento no desenvolvimento das competências
próprias de engenharia e tecnologia, integrando processos e introduzindo novos
produtos por forma a facilitar ao cliente a obtenção de produtos e de soluções
produtivas.
A Aesthetics pretende a criação de um novo estabelecimento numa área geográfica
com grande potencial para o setor em que se enquadra, apostando na inovação
desenvolvimento de produtos transacionáveis e internacionalizáveis de elevada
qualidade nos mercados de França Espanha e Inglaterra.
Investimento em áreas chave do seu processo produtivo ampliando assim a capacidade
produtiva final da empresa

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

--

O projeto em apreço apresenta inovação produtiva, tecnológica, operacional,
organizacional e de marketing com o intuito de produzir malhas técnicas para
revestimentos de colchões, apostando no design e na tecnicidade dos seus produtos.

Data Fim |
Finish Date

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

IMY - INOVAFIL MULTIFUNCTIONAL YARNS

O Projeto Notil - Qualificação 2020 visa: (1) reforçar o funcionamento da sua
organização, (2) aumentar a rendibilidade, (3) defender a quota de mercado e (4)
garantir a continuidade da empresa
Projeto de Reforço e Inovação das capacidades criativas e produtivas da Ofimolde Almeida & Silva, Lda., com vista ao crescimento do Volume de Negócios, da
produtividade e da capacidade internacional da empresa.
Peúgas Carlos Maia, Lda, criada em 1995, conta já com uma presença internacional
considerável (presente em 19 mercados distintos). Pretende com o presente projeto
aumentar a sua capacidade produtiva, volume de negócios e exportações, criar mais
postos de trabalho e lançar novos produtos.
A FES pretende melhorar a sua estratégia de atuação no mercado, o que implica investir
fortemente em imagem, tecnologia, I&D, recursos humanos, prospeção de mercado e
qualificação, com o objetivo de criar fatores diferenciadores para uma parcela de
mercado com especificidades comuns.
No âmbito do presente projeto, a Fairjourney pretende adquirir um conjunto de
equipamentos inovadores que lhe permitirão aumentar a sua capacidade de produção e
de I&D, reforçando deste modo a sua capacidade de resposta às solicitações dos
clientes, bem como a sua competitividade internacional.

Data Início |
Start Date

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

INOVAFIL FIAÇÃO, S.A.

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas
2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas
03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

79%

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Objetivo Temático | Thematic
Objective

425

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

NORTE-02-0853-FEDER-022659

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-022660

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MICE - MOLDS AND INJECTED COMPONENTS
ENGINEERING, S.A.

NORTE-02-0853-FEDER-022663

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SEPREM-SERVIÇOS DE PRECISÃO DO MINHO LDA

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MINHOLAC - TRATAMENTOS E LACAGENS DE
ALUMÍNIO LDA

NORTE-02-0853-FEDER-022667

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-022676

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-022684

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-022703

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O projeto da Metalocaima visa o investimento em construção de instalações e aquisição
de equipamento produtivo para a criação de uma nova linha de produto inovador,
competitiva e internacionalizável, à base de ferro, para fabrico de equipamentos
destinados à industria agroalimentar e química.
A MICE tem como visão criar valor através da inovação na produção de pequenas e
médias séries para o setor industrial através de injeção por moldação reativa (RIM).
MICE iRIM
Pretende alargar a sua área de atuação da investigação e desenvolvimento para a
produção, assumindo a totalidade da cadeia de valor.
Projeto visa dotar a Seprem de fatores dinâmicos de competitividade, incidindo sobre a
Aumento de capacidade produtiva da Seprem, com vista ao
atividade de desenvolvimento e fabricação de peças e componentes, desenhados à
desenvolvimento da atividade de fabricação de peças e acessórios,
medida das necessidades específicas de sectores altamente especializados:
para segmentos de mercado mais especializados.
agroalimentar, automóvel e indústria de maquinaria pesada.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79%

METALOCAIMA-METALURGICA DO VALE DO CAIMA,
Metalocaima - Inovação Produtiva
S.A.

650.144,00

FEDER

487.608,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

367.344,38

FEDER

257.141,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/10/31

Portugal

1.884.816,00

FEDER

1.413.612,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

1.130.997,00

FEDER

791.697,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

Inovação tecnológica no processo de tratamento e lacagem de
metais na MINHOLAC

O projeto visa aumentar a capacidade produtiva da MINHOLAC através do aumento das
instalações fabris e nova infraestrutura tecnológica para o tratamento e lacagem de
superfícies em metal (perfis de alumínio), com o objetivo de aumentar
significativamente a rentabilidade da operação (+produtividade).

FIDETEX-FIAÇÃO TEXTIL LDA

FIDETEX - Fiação da fibra de flor de lótus

O projeto engloba investimentos de ampliação das instalações, software de gestão da
produção (industria 4.0) e a compra de um equipamento de fiação que permitirá
trabalhar com vários materiais, não só algodão, permitindo-nos ser pioneiros a
trabalhar a fibra de flor de lótus em Portugal.

683.990,00

FEDER

478.793,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

79%

B2CLOUD - DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
CLOUD, LDA.

Dispositivos Made for Apple (MFI)

Este projeto visa a adaptaçao (B2cloud BOX), a aquisição de equipamentos de ultima
geração de forma a permitir que a B2cloud será a primeira empresa Portuguesa com
capacidade interna para desenvolvimento de um produto Made for Apple (MFI).

2.641.000,00

FEDER

1.980.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/15

2017/09/14

Portugal

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TECHWELF, LDA

Nova linha de produção para o produto WELFY CONFORT BLUE

466.400,00

FEDER

349.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/02

2018/05/01

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NIENOR - INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS PARA
ALUMÍNIO LDA

269.645,00

FEDER

188.751,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-022708

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ARQUATI PORTUGAL - IMPORT. E EXPORT. DE
ARTIGOS DE DECORAÇÃO, LDA

324.469,75

FEDER

227.128,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-022724

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ABER-EMBRAIAGENS E COMANDOS
HIDRAULICOS,ANTONIO BERNARDES LDA

1.289.636,00

FEDER

902.745,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/13

2017/10/12

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-022726

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SOLTOPERFIL UNIPESSOAL LDA

856.530,59

FEDER

642.397,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/14

2019/05/13

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-022742

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ÉPOCA GOLD - MOBILIÁRIO INTERNACIONAL, S.A.

1.682.433,00

FEDER

1.177.703,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-022751

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TORCOUFIL - TORNEIRO DE MADEIRAS E
ARTESANATO LDA

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-022778

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-022785

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-022793

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-022800

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-022801

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-022808

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TORMETAIS-SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE
METAIS LDA

Alargar o âmbito de atuação no segmento premium do setor
automóvel

NORTE-02-0853-FEDER-022809

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

O MUNDO DAS SOBREMESAS - INDÚSTRIA
ALIMENTAR, LDA

O Mundo das Sobremesas apresenta candidatura ao presente projeto objetivando deter
Produtividade, Sofisticação Tecnológica e Internacionalização rumo a capacidade produtiva que lhe permita responder às solicitações dos clientes e
a um crescimento sustentado
mercados com a máxima eficiência, assente na aposta em inovadoras tecnologias e
metodologias produtivas, operacionais e organizacionais.

NORTE-02-0853-FEDER-022840

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TINTEX - TEXTILES, S.A.

High Tech (iJet) by Tintex

NORTE-02-0853-FEDER-022856

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CAREWILL LDA

Desenvolvimento de um dispositivo médico descartável inovador
para uso em cirurgia minimamente invasiva, designado por
trocarte.

NORTE-02-0853-FEDER-022861

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RISCOS E DIÂMETROS, S.A.

Inovação RD 2016 - 2017

NORTE-02-0853-FEDER-022873

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AKABA MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0853-FEDER-022943

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ETMA - EMPRESA TÉCNICA DE METALURGIA S.A.

NORTE-02-0853-FEDER-023060

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MAGUTECH POLIMETROS, UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0853-FEDER-023066

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RUMACOL - ACABAMENTOS METALÚRGICOS, LDA

NORTE-02-0853-FEDER-023074

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-023123

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-022666

NORTE-02-0853-FEDER-022754

NORTE-02-0853-FEDER-022773

NORTE-02-0853-FEDER-022789

NORTE-02-0853-FEDER-022792

79%

79%

79%

79%

Criação de nova linha de produção do produto WELFY BLUE CONFORT assente em
tecnologia preditiva de comportamento, com características de INOVAÇÂO DISRUPTIVA
face ao melhor da concorrência internacional
O projeto de investimento consiste na modernização da área da mecanização,
aumentando a capacidade produtiva global da Unidade industrial, permitindo o fabrico
Reforço da capacitação produtiva e lançamento de novo produto
de produtos adaptados a diferentes mercados, e ainda na criação de um novo produto,
um sistema de movimentação de vitrines de expositores
O projecto visa a aquisição de novas competências tecnológicas, que permitam
incorporar elevados índices de inovação ao nível do processo produtivo,
Inovação Produtiva Arquati
desenvolvimento de produtos e marketing.Os objectivos são:- Aumento da produção e
sofisticação dos produtos;- Exploração de mercados internacionais.
ABER i4.0 - Projeto de Inovação Empresarial com vista à subida na cadeia de valor do
setor da hidráulica pela aposta nos princípios da indústria 4.0 e produção de bens de
ABER i4.0 - Projeto de Inovação Empresarial
elevado valor acrescentado (bombas hidráulicas de caudal variável) para os segmentos
automóvel, gruas industriais e agricultura.
Criação fábrica totalmente automatizada para fabricação de portas, janelas, portões,
gradeamentos, guardas, varandins e mobiliário urbano em metal. Adicionalmente será
IN-HOUSE
instalado sistema inovador de pintura via mergulho de perfis e cabine isotérmica de
criação de efeitos em ligas metálicas.
O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
A presente candidatura reune um conjunto de investrimentos em novos equipamentos
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo para industriais que vão inovar o processo produtivi a tês niveis- Ao nivel da utilização de
a produção de produtos com componentes mais curvos, mais
melaminas como materia prima, ao nivel da produção de componentes mais curvos e e
arrojados ao nivel
ao nivel da qualidade do acabamento a lacados.
Aumento de capacidade de produção de tampas de rolhas para
industria alimentar

Aumento de capacidade de produção diária, de 15000 para 50000 de tampas de rolhas,
para venda ao exterior (via directa e indirecta) e redireccionamento do foco de negócio

301.000,00

FEDER

210.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/10

2017/10/09

Portugal

CAMPITUBOS - CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA

Inovação Produtiva com vista a internacionalização

A Campitubos com a execução deste projeto, pretende estrategicamente apostar na
produção de tubos e condutas, através da aquisição de máquinas inovadoras.Este
processo vai permitir a empresa se tornar independente no que respeita a sua
necessidade de produção, permitindo a dinamização da exportação.

346.258,00

FEDER

207.754,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/19

2017/12/18

Portugal

ALBERTO DIAS BARBOSA LDA

O atual porojeto vai inovar o processo produtivo da empresa,
permitindo a empresa alargar a base de produtos. Sobretudo para
a produção de produtos com componentes mais curvos, mais
arrojados ao nivel

A MAB vai investir em equipamentos que vão inovar por completo o seu processo
produtivo. Vão permitir que a empresa passe a produzir mobiliário utilizando uma
materia prima nova e inovadora na empresa- A Melamina, e passar a produzir moveis
com componentes cada vez mais curvos, mais complexos.

437.896,00

FEDER

262.737,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/06/30

Portugal

JGR, S.A.

JGR- Inovar, monitorizar e melhorar para satisfazer o cliente

O objetivo prende-se com o aumento da capacidade produtiva da JGR. Incorpora
investimentos na área produtiva e organizacional, apostando em equipamentos
automatizados, mais rápidos, com menores custos operativos, geradores de produtos
significativamente melhorados, de maior valor acrescentado.

601.523,10

FEDER

421.066,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

YSIUM, LDA

Ysium 2020 expansão

Aquisição da última geração de equipamentos metalomecânicos de mecanização de
elevada precisão, associada a equipamentos óticos inovadores, para aplicação no setor
aeronáutico/espacial/telecomunicações/Relojoaria com precisão inferior a 12 microns

486.205,85

FEDER

340.344,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

OS TRÊS CERVEJEIROS, LDA

SOVINA - Reforço das competências produtivas de cerveja
artesanal

SOVINA - projeto de reforço das competências produtivas de cerveja artesanal
(produção, engarrafamento e encapsulamento) com vista à abordagem sistematizada a
mercados internacionais devidamente selecionados para reforço da posição de líder de
mercado neste segmento.

307.209,79

FEDER

215.046,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/04/30

Portugal

Automatização do Processo de Produção de Algodão Hidrófilo

O Projeto de Investimento da Pimentas & Coelho Lda visa implementar um processo de
produção automatizado, de forma a aumentar a competitividade, produtividade e
posicionamento desta empresa no produção de produtos em algodão hidrófilo com
recurso a equipamentos inovadores neste setor de atividade.

1.006.730,71

FEDER

755.048,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/10

2017/10/09

Portugal

300.838,28

FEDER

210.586,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

374.525,00

FEDER

280.893,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

1.047.868,00

FEDER

628.720,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

1.088.775,40

FEDER

653.265,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/17

2017/10/16

Portugal

636.507,69

FEDER

445.555,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/11

2017/12/10

Portugal

1.715.576,35

FEDER

1.200.903,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

580.000,00

FEDER

406.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/10/31

Portugal

1.530.679,36

FEDER

1.071.475,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/10/31

Portugal

461.435,00

FEDER

323.004,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/30

2019/01/29

Portugal

1.803.221,72

FEDER

1.262.255,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/17

2018/09/16

Portugal

397.565,25

FEDER

238.539,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2017/12/01

Portugal

33.143,92

FEDER

14.914,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/12

2019/09/10

Portugal

249.241,29

FEDER

112.158,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

2.820.601,27

FEDER

1.410.300,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/17

2018/09/30

Portugal

PIMENTAS & COELHO LDA

MEMÓRIAS SIMPÁTICAS - UNIPESSOAL LDA

ESPAÇO PALMEIRAS ? Turismo de Habitação

MNID - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL,
MNID i9
UNIPESSOAL LDA
Desenvolvimento especializado de processos de coloração e
douragem, potenciando a integração da inovação, criatividade,
CUTIPOL - CUTELARIAS PORTUGUESAS S.A.
design e qualidade na produção, e a resposta a novas tendências
de moda, no segm

O ESPAÇO PALMEIRAS é um Turismo de Habitação no centro do Porto localizado num
Imóvel de Interesse Municipal de beleza e estética ímpares.Os hóspedes beneficiarão de
uma estadia inesquecível com um serviço de excelência enquadrado por um ambiente
cultural e artístico únicos.
O presente projeto visa dotar a empresa de capacidade produtiva para efetuar novas
operações de maquinação com acréscimo de qualidade no produto final.
Projeto visa capacitar a Cutipol de forma a aliar conceitos de High End Design Brands,
funcionalidade, qualidade e ergonomia, disponibilizando no mercado produtos de
cutelaria de grande valor acrescentado, direcionados a segmentos de luxo. Promove
uma resposta especializada a novas tendências.
Aprofundar a penetração no target Premium de mercado do sector automóvel,
consolidado a orientação estratégica anteriormente definida e que se mostrou bemsucedida, dotando a Tormetais de equipamentos que permitem produzir peças de mais
reduzida dimensão e com altos índices de acabamento e lavagem.

A operação High Tech Fabrics(iJets) potenciará a qualidade e diferenciação da gama de
oferta atual Tintex, alavancando assim características de distinção importantes no
panorama têxtil internacional têxtil.
A CareWill pretende produzir um dispositivo médico descartável, para uso em cirurgia
minimamente invasiva laparoscópica, designado por trocarte.Este produto destina-se
aos mercados de marca CE, nacional e internacional, e deverá apresentar características
técnicas inovadoras, patenteáveis.
No âmbito da criação de uma nova unidade produtiva, a Riscos e Diâmetros pretende
adquirir um conjunto de equipamentos inovadores que permitirão o aumento da
capacidade de produção e diversificação de produtos, reforçando assim a capacidade de
competitividade a nível nacional e internacional.

AKABA.INOV - Projecto de aumento da capacidade instalada para a
Projecto de aumento da capacidade instalada para a criação de sistemas decorativos de
criação de sistemas decorativos de ?cozinhas integradas na sala-de?cozinhas integradas na sala-de-estar? para penetração e consolidação no mercado
estar? para penetração e consolidação no mercado internacional
internacional de acordo com as actuais tendências de design de interiores
de aco
O projeto ETMA 4.0 reforça a competitividade e a internacionalização da ETMA, por via
ETMA 4.0 - Capacitação da ETMA, induzida pela inovação
da introdução de fatores de inovação tecnológica, organizacional e de marketing,
tecnológica, organizacional e marketing
nomeadamente através da instalação de um inovador tratamento de superfície e da
industrialização de um produto único a nível mundial.
Apresentação ao setor ótico de um novo sistema de bloqueio de lente, inovador a nível
Lançamento de um novo produto na área da ótica
internacional, que permitirá a não utilização de alloy, material muito poluente e hoje
peça fundamental no fabrico de lentes oftálmica.
O projeto visa a capacitação da gestão e reforço da competitividade de uma pequena
Capacitação da gestão e reforço da competitividade da RUMACOL. empresa que opera no setor da fundição, através da atualização da base tecnológica
informática, certificação da qualidade e melhoria da presença na Internet.

O projeto visa a capacitação da gestão e reforço da competitividade de uma pequena
MIBILBANHO - MOBILIÁRIO DE BANHO, SOCIEDADE Capacitação da gestão - melhor organização, melhor informação de empresa líder de mercado no segmento do mobiliário de banho, através da
UNIPESSOAL LDA
apoio à decisão e melhor presença na Internet.
implementação de um Sistema ERP, certificação da qualidade, melhoria da presença na
Internet e reforço do quadro técnico.
IMFU - Indústria de bens transacionáveis/moldes com investimento para aumentar as
Aumento de Capacidade de Unidade Industrial de Moldes
IMFU - INDÚSTRIA DE MOLDES FERRAMENTAS E
suas exportações. Gerir processos industriais pela introdução de células integradas
(Produto/Processo) para os Mercados Internacionais de maior
UTENSÍLIOS S.A.
inovadoras. Alargar a família de produtos hoje executados, procurando áreas de
Valor Acrescentado
especialização e participar nos desafios de inovação.
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Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-02-0853-FEDER-023142

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-023143

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Adquire novo processo de fabrico, aposta em mercados externos, reforça recursos,
MOLDFACT - MOLDES PARA INJEÇÃO DE PLÁSTICO, Criação de nova empresa, tecnológicamente evoluida no sector dos capacidades e competências em prol de uma maior eficiência, proactividade e
UNIPESSOAL LDA
moldes vocacionada para mercados externos
qualidade do seu desempenho tendo em conta a inovação de processo, de produto,
organizacional e marketing que aumentará a sua competitividade.

NORTE-02-0853-FEDER-023146

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MD SPRINGS, LDA

Springs Innovation

NORTE-02-0853-FEDER-023159

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LIMA AZEVEDO & GOMES, LIMITADA

Reforço da capacitação empresarial através do investimento em
inovadoras tecnologias produtivas e outros factores de
competitividade

NORTE-02-0853-FEDER-023182

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BILION - MÁQUINAS FERRAMENTAS E PLÁSTICOS,
UNIPESSOAL LDA

Diversificação da Produção visando um portefólio mais
diversificado de soluções

NORTE-02-0853-FEDER-023206

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Neptune Rhythms - Lda.

Neptune SoftwareDevelop

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-023241

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ROSACEL - TÊXTEIS, UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0853-FEDER-023254

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ASSUNÇÃO SANTOS, LDA

NORTE-02-0853-FEDER-023260

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JOTAINOX - SERRALHARIA CIVIL, LDA

NORTE-02-0853-FEDER-023261

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CAMORSIL-TEXTEIS E CONFECÇÕES LDA

NORTE-02-0853-FEDER-023264

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MANUEL MARQUES, HERDEIROS S.A.

NORTE-02-0853-FEDER-023273

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GRÕWANCORK - ESTRUTURAS ISOLADAS COM
CORTIÇA, LDA

NORTE-02-0853-FEDER-023313

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DUOMOLD - FÁBRICA DE MOLDES, LDA

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-023318

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FLEXITEX - FÁBRICA DE TECIDOS S.A.

Expansão de Teares

NORTE-02-0853-FEDER-023321

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

HALL & COMPANHIA S.A.

SI INOVAÇÃO 2016/2018_HALL&CA

NORTE-02-0853-FEDER-023327

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TITULENVOLVENTE, S.A.

Criação de uma unidade produtiva para a produção de
calçado/sapatos de luxo, com forte internacionalização

NORTE-02-0853-FEDER-023348

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SIXEXPORT, UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0853-FEDER-023350

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CARVALHO & MOTA LDA

NORTE-02-0853-FEDER-023351

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FRIGOCON - INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO
S.A.

Globalização e Inovação integrada

Projeto destinado a sustentar a estratégia de crescimento da empresa orientada para
produtos de acrescido valor acrescentado incorporando soluções inovadoras e com
recurso às tecnologias mais recentes disponíveis no atual estado da arte.

NORTE-02-0853-FEDER-023361

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

IMO-INDUSTRIAS METALURGICAS S.A.

SI INOVAÇÃO_2016/2018_IMO

NORTE-02-0853-FEDER-023373

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORTE-02-0853-FEDER-023381

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-023404

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-023414

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-023422

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ROLAS - SOCIEDADE DE CALÇADO. LDA

ROLAS 2016-2018

NORTE-02-0853-FEDER-023431

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BUSCALMA LDA

Hotel Douro Areinho - 4 estrelas

NORTE-02-0853-FEDER-023435

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CARPINTARIA C. SILVA LDA

Inovação na Carpintaria

NORTE-02-0853-FEDER-023316

NORTE-02-0853-FEDER-023389

NORTE-02-0853-FEDER-023401

RICH COMPANY, UNIPESSOAL LDA

A empresa Rosa Sousa definiu como estratégia para os próximos anos o crescimento
através da diversificação dos seus produtos e do aumento das exportações, através da
IIC - Investir, Inovar e Crescer
qualificação e do investimentos efetuados equipamentos produtivos, recursos humanos
e Gestão e qualidade.
O projecto preve a criação da unidade fabril da Rich Company com equipamentos de
Criação de um novo estebelecimento e unidade produtiva da Rich lata tecnologia de modo a que se posta produxir calçado de alta qualidade e com preços
Company.
competitivos no mercado nacional e internacional.O projeto visa ainda dotar a Rich com
meios e com recursos qualificados.

NORTE-02-0853-FEDER-023132

NORTE-02-0853-FEDER-023239

79%

Resumo | Summary

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-023221

79%

ROSA SOUSA - DOÇARIA E SOBREMESAS
TRADICIONAIS, UNIPESSOAL LDA

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

74.759,05

FEDER

44.855,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/30

2018/06/30

Portugal

1.488.630,90

FEDER

1.042.041,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

847.580,00

FEDER

508.548,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

123.075,42

FEDER

73.845,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/14

2017/11/11

Portugal

235.500,00

FEDER

117.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

163.829,50

FEDER

98.297,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/07

2018/01/06

Portugal

288.000,00

FEDER

201.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

Nova unidade de lavagem

Com este projecto vamos mudar de instalações e iremos desenvolver um conjunto de
investimento em infraestruturas e equipamentos no sentido de implementarmos uma
nova unidade moderna e o mais evoluído tecnologicamente que existe em Portugal e
que possa concorrer no mercado europeu

712.765,00

FEDER

498.935,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

CORTANTES POR PROCESSO QUÍMICO

O projeto visa o aumento de capacidade produtiva com diversificação de produto
permitindo a exportação de bens transaccionáveis e internacionalizáveis. Aposta em
tecnologia avançada, inovadora no mercado nacional, contrata técnicos especializados
e serviços visando novos mercados internacionais

499.957,00

FEDER

299.974,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

788.404,55

FEDER

473.042,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/18

2019/08/17

Portugal

396.742,50

FEDER

238.045,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

471.840,00

FEDER

330.288,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

1.699.547,45

FEDER

1.189.683,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/04

2019/08/03

Portugal

712.304,00

FEDER

356.152,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2017/10/31

Portugal

110.000,00

FEDER

66.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/03/31

Portugal

204.711,74

FEDER

122.827,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/16

2018/12/15

Portugal

529.493,08

FEDER

317.695,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

769.000,00

FEDER

384.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/05

2019/01/04

Portugal

165.800,00

FEDER

99.480,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

418.370,00

FEDER

251.022,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

500.450,00

FEDER

300.270,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2018/03/31

Portugal

269.838,00

FEDER

188.886,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/14

2017/12/13

Portugal

1.039.727,07

FEDER

519.863,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/03

2018/10/02

Portugal

Com a implementação do projeto a IMO pretende a intensificação tecnológica do
processo produtivo, a diversificação da produção para novos segmentos de maior valor
acrescentado, incrementando a competitividade internacional da empresa.

782.000,00

FEDER

391.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/30

2018/09/29

Portugal

NORFILME - INDUSTRIA GRÁFICA S.A.

Desenvolvimento de 3 novos produtos e intensificação das
exportações com aumento da qualidade e tecnologia produtiva
instalada

Este projeto visa aumentar as exportações, aumentando e qualificando a sua tecnologia
produtiva instalada para a produção de rótulos em filme BOPP com maior qualidade (a
12 cores) - rótulos de gama premium e desenvolver 3 novos produtos inovadores:
rótulos em relevo, wash-off e rótulos multi capas

1.127.210,00

FEDER

676.326,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Privado

Agroturismo Castelo das Eiras

O projeto de investimento refere-se à criação de um Empreendimento de Turismo no
Espaço Rural, na modalidade de Agroturismo, através da recuperação e ampliação de
um conjunto edificado, situado na localidade de Castelo das Eiras, concelho de Chaves.

1.843.812,50

FEDER

1.382.859,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/27

2019/03/25

Portugal

GREENBAU, ENGENHARIA, LDA

O presente projeto de investimento pretende dotar a Greenbau das competências
Criação de linha produtiva com base na inovação e em materiais de necessárias, produtivas, organizacionais e de marketing, através de fatores de inovação
construção sustentáveis
que comportam técnicas modernas, inovadoras, e apelativas para a sua inserção e
atuação nos mercados nacional e internacionais.

753.159,02

FEDER

451.895,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/27

2019/08/26

Portugal

FUNDIÇÃO DO ALTO DA LIXA S.A.

FAL - EXPANSÃO ASSENTE NA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA,
EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE

O Projecto consubstancia incremento da capacidade produtiva e redimensionamento
nos mercados, sendo requisito a introdução de novos produtos - moldes e ligas
diferenciadas - fruto das atividades de I&D. Aposta na redução dos consumos e
eficiência energética com impacto na sustentabilidade ambiental.

858.060,70

FEDER

514.836,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

79%

EUROGEIA - MOBILIÁRIO, LDA

Inovação do processo produtivo da empresa, permitindo alargar a
base de produtos, sobretudo para o novo segmento de mercado
doméstico, e produzindo mobiliário com componentes mais
rebuscados ao nivel

O objetivo dos investimentos é incrementar o processo de internacionalização da
empresa através da diversificação de produtos da empresa, que vai permitir penetrar
em novos mercados externos de forma direta.

364.650,00

FEDER

218.790,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

CASAL DOS CAPELINHOS - QUINTA NOVA, TURISMO
Casal dos Capelinhos - Quinta Nova: Inovação produtiva
LDA

A promotora com o presente projeto pretende iniciar a sua atividade no sector turístico
criando não só um alojamento local mas também organizando eventos turísticos e
promovendo os produtos oriundos das suas explorações vitivinícolas na região duriense.

423.125,00

FEDER

296.187,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

464.514,00

FEDER

278.708,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/06/30

Portugal

1.417.967,31

FEDER

992.577,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2018/06/30

Portugal

150.715,00

FEDER

90.429,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/01/27

Portugal

79%

79%

79%

79%

79%

A. J. MONTEIRO, LDA

MANUEL GUEDES, UNIPESSOAL LDA

SIMÃO & OLGANDO S. A.

A MD Springs pretende avançar com a automatização do seu processo produtivo, de
forma a garantir a sua competitividade internacional. Pretende-se a substituição
manual dos processos, por processos automatizados.
Projeto de investimento em inovadoras tecnologias automatizadas de corte e confecção
de vestuário de homem de alto valor acrescentado, incorporando valor crescente ao
nível do design, do desempenho, da flexibilidade do fornecimento, garantia e qualidade
do serviço a cliente.
Este projeto tem em vista tornar uma empresa como a primeira fabricante nacional de
algumas componentes para portas secionadas, nomeadamente rodízios, as quais têm
vindo a ser importadas e que por isso não contam com criação de valor relevante no
nosso país.
Desenvolvimento de software e gestão de booking para empresas de vôos turísticos de
helicóptero e de transporte por helicóptero. Projecto fortemente exportador. Empresa
de alta intensidade tecnológica.

O projeto contempla diversos investimentos nas áreas produtiva, processual e de
internacionalização, dinamizando, através de inovações de domínio material e
Rosacel ? Diversificação da gama de produtos
imaterial, o seu modelo de negócio, de forma a estruturar diferenciais competitivos
para o sucesso da Rosacel no mercado global.
Este projeto prevê a internalização e maquinização de fases do processo de fabrico de
Maquinização e modernização dos processos aliada à promoção
calçado, com a internacionalização de uma marca e desenvolvimento de produtos
internacional da marca António Dornas
inovadores.
O presente projeto visa dotar a empresa de capacidade para a produção de novos
JOTAINOX - Stainless Solutions
produtos inovadores.
O projeto pretende elevar a empresa para um novo patamar de competência
INCORPORAÇÃO DE FATORES DE INOVAÇÃO NA CAMORSIL AO
tecnológica e capacitação produtiva, alargando a atividade a novos mercados, através
NÍVEL DO PRODUTO, PROCESSO, MARKETING E ORGANIZACIONAL de um conjunto de ações focadas na introdução de fatores de inovação ao nível do
produto, do processo, da organização e do marketing.
O projecto visa incrementar a inovação, a qualidade, os processos e a capacidade
produtiva, através da implementação de tecnologias catalisadoras do sector produtivo.
HERDMAR- Automatização dos Processos Produtivos
Apresenta como objecto a consolidação de vantagens competitivas, colmatando os
pontos fracos existentes no sector produtivo.
O projeto consiste num novo processo de fabrico de onde resultarão novos produtos chassis isolados com aglomerado de cortiça expandida revestidos com chapas metálicas
GRÕWANCORK
- para serem aplicados em equipamentos de refrigeração em substituição dos atuais
tradicionalmente injetados com poliuretano.
Este projeto vista tornar uma empresa fabricante de moldes capaz de desenvolver
Consolidação de uma estratégia via capacidade, competências e
peças inovadoras e de maior valor acrescentado, utilizando ao mesmo tempo processos
internacionalização
mais desenvolvidos e novas valências internamente, com um foco assente nos
mercados internacionais.

INOVAR PARA MAIS EXPORTAR

A proposta da empresa ?Sixexport, Unipessoal Lda? passa por
efetuar um projeto de Inovação Produtiva, onde a vertente
principal passa pelo melhoramento das instalações, aquisição de
tecnologia avançad
Expansão da actividade, acréscimo de competências e reforço de
exportação

O projeto visa o aumento de capacidade produtiva e a exportação de bens
transaccionáveis e internacionalizáveis, apostando em tecnologia avançada e software
indutor de aumentos de produtividade, contratando técnicos especializados e serviços
para uma aproximação a novos mercados internacionais
Este projeto pretende capacitar a empresa para a produção de uma gama superior de
revestimentos para colchão, contemplando investimentos que permitem
melhoramentos em termos organizacionais e de eficiência do processo produtivo,
melhorando capacidade de resposta e impacto ambiental.
Com a implementação do projeto a HALL pretende a intensificação tecnológica do
processo produtivo, a diversificação da produção para novos segmentos de maior valor
acrescentado, incrementando a competitividade internacional e a imagem das suas
marcas ?MADE IN PORTUGAL?.
Inauguração e capacitação produtiva para a produção end-to-end de calçado de luxo
com um design claramente diferenciador, (premium) para venda junto de retalhistas
especializados, em 4 novos mercados externos: França, Alemanha, Reino Unido e
Espanha
A proposta da empresa ?Sixexport, Unipessoal Lda? passa por efetuar um projeto de
Inovação Produtiva, onde a vertente principal passa pelo melhoramento das
instalações, aquisição de tecnologia avançada e de última geração e a oferta de um
novo serviço.
Expansão da actividade de unidade produtiva de serralharia, acréscimo de
competências e reforço de exportação.

A Rolas vai investir no aumento de produção, que se destina á produção de uma nova
linha de produtos, com objetivo claro de venda com marca própria.Com este projeto a
empresa dá resposta a necessidade de exportar diretamente produtos próprios,
estando em linha com o SIINT em curso.
O Hotel Douro Areinho 4 estrelas é uma nova unidade no destino Porto com 19
unidades de alojamento, restaurante, bar, centro interpretativo da Boroa de Avintes
(espaço Padaria), e uma área de animação exterior única nesta região. Junto ao Rio
Douro, é uma unidade inovadora para melhorar o destino.
A carpintaria pertencendo a um setor assumidamente em crise, pretende se
internacionalizar para a europa, no entanto para crescer e aumentar a sua
competitividade é necessário aumentar a sua capacidade produtiva, investindo em
equipamento inovador, recursos humanos e internacionalização.
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NORTE-02-0853-FEDER-023441

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MATMENDES - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
MENDES LDA

Matmendes - Criação de nova Unidade Indústrial

NORTE-02-0853-FEDER-023445

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

D. G. L. - CONFECÇÃO TÊXTIL, UNIPESSOAL LDA

Inovar para Exportar

NORTE-02-0853-FEDER-023449

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

KOSMOPADRÃO - COMPONENTES METÁLICOS E
SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA

Projeto de Inovação Produtiva - KOSMOPADRÃO 4.0

NORTE-02-0853-FEDER-023450

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JERODEL-INDUSTRIA DE MOBILIARIO LDA

Jerodel - Mobiliário de Qualidade com Design

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VALPORTAS - PORTAS E AUTOMATISMOS LDA

VALPORTAS 2020 - Endogeneização de processos inovadores e
competências para o desenvolvimento de novos produtos

NORTE-02-0853-FEDER-023456

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ILMAR-FABRICA DE MAQUINAS PARA ARTIGOS DE
CIMENTO LDA

ILMAR CONCRETE MACHINES - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E
LOGÍSTICA

NORTE-02-0853-FEDER-023476

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

METALURGICA PROGRESSO DE VALE DE CAMBRA
S.A.

Aumento da capacidade através de investimento em processos de
alavancagem dos seus fatores produtivos e competitivos

NORTE-02-0853-FEDER-023486

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LIKE A PEARL LDA

Like a Pearl: Inovação tecnológica, organizacional e lançamento de
vestuário com marca própria

NORTE-02-0853-FEDER-023487

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LUNARTEX, LDA

LUNARTEX - WAVE OF THE FUTURE

NORTE-02-0853-FEDER-023493

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LOUSACAPOTAS-FABRICA DE ENCERADOS LDA

Lousacapotas 2020: Expansão internacional alicerçada em
produtos únicos no mercado nacional

NORTE-02-0853-FEDER-023501

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GBTX, LDA

GOSS Technical Sportswear (GST)

NORTE-02-0853-FEDER-023508

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VIEIRA & MARQUES LDA

Floating Creation

NORTE-02-0853-FEDER-023509

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COR SUSPENSA - ESTAMPAGEM, LDA

Cor Suspensa - Estratégia de Desenvolvimento e Inovação rumo a
2020

NORTE-02-0853-FEDER-023512

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CORT-GIN-INDUSTRIA DE CORTES E SAPATOS DE
GINASTICA S.A.

New Way - Cort-Gin

NORTE-02-0853-FEDER-023514

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ISW - INTELLIGENT SERVICES AND WORKS, LDA

ISW 2020

NORTE-02-0853-FEDER-023515

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SARIMÓVEIS - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA

HIGH FURNITURE TOURJOURSJEUNE (HFT)

NORTE-02-0853-FEDER-023526

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FASQUIA VIRTUAL CORTE PARA CALÇADO
UNIPESSOAL LDA

Torsh Shoes: Confortable Shoes - Inovação

NORTE-02-0853-FEDER-023529

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NORBAGS - EMBALAGENS E MATÉRIAS PRIMAS LDA Norbags Inova na produção

NORTE-02-0853-FEDER-023530

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LABELANDPACK, LDA

Criação de nova empresa direcionada para industrias criativas com
processo produtivo inovador, novo produto, direcionada para
mercados internacionais e aposta em tecnologias de ponta e
sistemas multim

NORTE-02-0853-FEDER-023531

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INDUSTEEL, LDA

Criação de nova empresa, tecnológicamente evoluida no sector dos
moldes vocacionada para mercados externos

NORTE-02-0853-FEDER-023539

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RECIDUBAI - RECICLAGEM DE PLÁSTICOS, LDA

Criação UNIDADE PRODUTIVA RECIDUBAI

NORTE-02-0853-FEDER-023544

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DR. MANUEL LARANJEIRA, LDA.

Requalificação da Quinta do Freixo a TER vertente Agro-Turismo

NORTE-02-0853-FEDER-023558

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FERREIRA DA COSTA & IRMÃOS LDA

FERREIRA DA COSTA - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE PROCESSO E
PRODUTO NO SETOR DO METALOMECÂNICA

NORTE-02-0853-FEDER-023574

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BRUMA EUROPA, LDA

BRUMA XI

NORTE-02-0853-FEDER-023578

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

QUALISHOE - COMÉRCIO INTERNACIONAL
UNIPESSOAL LDA

Criação de Linha de Calçado Personalizado para Mercados
Alternativos

NORTE-02-0853-FEDER-023580

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TAMEGALACA, UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0853-FEDER-023592

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LUÍS RODRIGUES & TEIXEIRA, S.A.

NORTE-02-0853-FEDER-023593

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ELIAS SANTOS PINTO, FILHO S.A.

NORTE-02-0853-FEDER-023594

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CODIMARC - CODIFICAÇÃO, MARCAÇÃO E
ETIQUETAGEM, LDA

NORTE-02-0853-FEDER-023596

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AUGUSTO, DANIEL & ANDRÉ COSTA, LDA

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-023451

NORTE-02-0853-FEDER-023640

NORTE-02-0853-FEDER-023648

NORTE-02-0853-FEDER-023649

Resumo | Summary

Matmendes - Criação de nova Unidade Indústrial. Aposta numa nova Actividade
Económica de Fabricação de Tintas.
Projeto de ampliação de instalações e inovação produtiva do setor do corte bem como
criação de raiz do setor de cofeção assente na inovação tecnológica, promovendo-se a
competitividade internacional da empresa e a aposta no mercado externo como fator
essencial de crescimento.
O projeto pretende promover a competitividade e a internacionalização da
KOSMOPADRÃO, visando a adoção de inovadores processos de produção, com ações de
marketing e organizacionais inovadoras, colocando no mercado produtos de alto valor
acrescentado.
O presente projeto contempla investimentos para a melhoria das instalações e
aquisição de novos equipamentos que permitirão apresentar ao mercado novos
serviços e produtos com qualidade superior, consolidando o crescimento e a
sustentabilidade da Jerodel.
O projeto prevê a construção de um armazém para lacagem e a aquisição de novos
equipamentos tecnológicos inerentes aos processos de produção, otimizando o
estabelecimento já existente e possibilitando o desenvolvimento de novos produtos
inovadores convergentes de novas tecnologias e conhecimento.
A ILMAR afirma-se como uma Empresa pioneira na concepção e fabrico de
equipamentos para a produção de artigos de cimento. O projecto tem por objetivo o
desenvolvimento de vantagem competitiva assente na eficiência e produtividade, num
grau de inovação ao nível do mercado internacional.
A Metalúrgica Progresso de Vale de Cambra pretende agregar mais valor ao seu
posicionamento de fornecedor de máquinas de gama alta, assumindo-se como um
centro de excelência na i&DT e produtização de máquinas para o segmento babyfoods e
para o segmento super premium (grandes projetos) chave na mão
Inovação, elevação do patamar competitivo tecnológico, reforço da capacidade
competitiva no contexto internacional, bem como produção de vestuário com marca
própria para os mercados externos.
O presente projecto visa dotar a empresa de meios capazes de suportar o crescimento
da actividade e intenacionalização da empresa.
Projeto de aumento da capacidade instalada para abarcar o crescimento da atividade,
sobretudo a nível internacional, tendo por base dois projetos únicos em Portugal, a
venda de lonas para os cais dos aeroportos internacionais e a produção de carroçarias
ultraleves para viaturas de mercadorias.
O projeto GOSS Technical Sportswear (GST) pretende desafiar o mercado com a oferta
de 3 inovadoras gamas de produtos de marca própria no segmento de sportswear que
conjugarão materiais inovadores, acabamentos funcionais e design, garantindo aos seus
utilizadores segurança, conforto e moda.
A Pocargil pretende criar um centro de criação, design e moda internamente,
aumentando das valências comerciais e de fidelização sustentada dos clientes. Pretende
aumentar as linhas de acabamentos quer seja em mesas de passar a ferro quer seja na
linha de embalagem. Pretende diversificar clientes.
Inovação, elevação do patamar competitivo tecnológico, reforço das capacidades
laboratoriais, internalização de competências ao nível do design e conceção de
coleções, mudança de instalações, e certificação GOTS.
Este projeto pretende aumentar a capacidade produtiva instalada da Cort-Gin de forma
a que a empresa consiga internalizar uma maior fatia da sua produção reduzindo a
necessidade de sub-contratação. Este projeto irá criar 10 novos postos de trabalho e
traduz-se num investimento de cerca 350 mil ?.
Alteração de processos internos e diversificação e diferenciação de serviços, com
progresso na cadeia de valor.
Desenvolvimento de uma inovadora gama de produto direcionada ao segmento jovem ToujoursJeune (inovação a nível internacional), incorporando novos materiais
(termolaminado high pressure), novas estruturas (curvas), e novos acabamentos
(impressão 3D).
O aumento de capacidade proposto dará à Fasquia a flexibilidade que lhe permite
avançar na cadeia de produtor de calçado no modelo de Private Label para produtor de
calçado de marca própria, diferenciando-se pela fusão entre o conforto e o design,
graças às melhorias utilizadas no processo produtivo
A Norbags investe em Elevação Tecnológica para alargamento das suas gamas de
produtos e melhoria de processos para se reforçar o seu posicionamento no mercado
nacional e introduzir novas dinâmicas de crescimento e eixos de competitividade no
exterior.
A LK define como core-business a oferta de produtos no domínio da impressão digital
de elevada resolução, para o mercado de labelling e embalagem rígida e flexível e visa
configurar-se como uma resposta às necessidades de mercado detectadas e para as
quais não existem respostas (nac./internacional)
Pretende desenvolver e produzir moldes para peças de alta precisão de forma a
optimizar a funcionalidade dos produtos e dos processos de fabrico, integrando o molde
numa cadeia alargada de serviços de engenharia alargado ampliando assim a cadeia de
valor. Exporta 8 paises e cria 2 novos produtos.
A criação de valor do projeto revela-se inquestionável, uma vez que se pretende criar
uma unidade produtiva, que consiste em transformar materiais próximos de lixo, em
materiais nobres com uso subsequente permitindo aos utilizadores ganhos de margem
e competitividade.
Requalificação da Quinta do Freixo em Castelo de Paiva, ribeirinha ao Rio Douro, sua
afetação a TER vertente Agroturismo de Charme 5** com assinatura Siza Vieira, numa
perspetiva de rentabilização económica apostando nos produtos turísticos touring
cultural e paisagístico e turismo da natureza.
Projeto de investimento em inovação industrial para o aumento da capacidade de
produção da Ferreira da Costa, na área de negócios de torneiras e acessórios de casa de
banho, através da automatização de processos e na introdução de novos processos que
tornam a FC competitiva no mercado onde compete.
O presente projeto visa a implementação de um conjunto de investimentos estratégicos
que permitirão à empresa dotar-se dos meios produtivos necessários para que passe a
assegurar internamente 50% das suas necessidades de produção anuais.

Pretende-se com a implementação deste projeto capacitar tecnologicamente a
empresa, focalizando a sua produção num novo modelo de negócio centralizado na
personalização de calçado, dando alma própria a cada peça que fabrica.
A Tamegalaca pretende,promover a competitividade da sua PME,através do
investimento em fatores dinâmicos,com a aquisição de um conjunto de
Tamegalaca - Innovation
equipamentos,que a visam dotar de fatores de diferenciação e vantagem
competitiva,em termos operacionais/produtivos para concretizar os objetivos
estratégicos.
O projeto visa aumentar a capacidade produtiva da LR&T, através de soluções
inovadoras no processo produtivo, através da utilização de equipamentos
Inovação Produtiva - Luis Rodrigues & Teixeira
tecnologicamente mais avançados, eficazes e seguros, o reforço do design e a
implementação de uma estratégia de marketing para a internacionalização.
O presente projecto de inovação produtiva tem como objectivo a criação de uma
unidade de reciclagem de residuos provenientes de construção e demolição bem como
Desenvolvimento de um novo tijolo a partir de materiais de RCD?s
aproveitar a aquisição tecnológica para a produção de um novo tijolo fabricado a partir
de RCD?s.
Face ás exigencias do mercado a empresa propõe-se apresentar avançado e inovador
<<RÓTULO DIGITAL>> que promove forte inovação tecnológica na empresa e na cadeia
CODIMARC - PRODUÇÃO DO INOVADOR RÓTULO DIGITAL
de valor mais alargada (sobretudo nos setores dos vinhos , saúde e alimentar) do
tecido empresarial .
A ADAC VEM APRESENTAR A SUA CANDIDATURA À CRIAÇÃO DE UM ESTABLECIMENTO
PARA PRODUÇÃO DE CALÇADO ORTOPÉDICO, PERSONALIZADO, TENDO COMO
ADAC CALÇADO ORTOPÉDICO
DESTINO, MAIORITARIAMENTE O MERCADO EXTERNO.INVESTE EM EQUIPAMENTOS
INOVADORES , CRIA 12 POSTOS DE TRABALHO E DOS QUAIS QTS, CRIA UMA MARCA E
VAI GERAR VA.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

555.300,00

FEDER

416.475,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/10

2018/10/06

Portugal

194.267,69

FEDER

116.560,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/17

2018/10/16

Portugal

1.872.235,51

FEDER

1.310.564,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/02

2019/10/01

Portugal

564.128,30

FEDER

338.476,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

1.813.364,18

FEDER

906.682,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

407.465,89

FEDER

244.479,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/25

2019/08/26

Portugal

1.225.488,20

FEDER

612.744,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

77.128,00

FEDER

46.276,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/14

2018/06/11

Portugal

1.211.049,98

FEDER

726.629,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

1.108.674,15

FEDER

776.071,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

486.153,00

FEDER

243.076,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/30

2018/03/31

Portugal

1.381.556,81

FEDER

828.934,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

1.144.278,52

FEDER

800.994,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/02

2018/06/30

Portugal

335.982,00

FEDER

201.589,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/15

2018/11/14

Portugal

285.000,00

FEDER

171.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/17

2019/03/18

Portugal

871.329,64

FEDER

522.797,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/18

2019/08/17

Portugal

521.472,00

FEDER

365.030,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

277.020,00

FEDER

166.212,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/15

2017/12/23

Portugal

2.200.000,00

FEDER

1.320.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

701.177,20

FEDER

420.706,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

1.354.102,46

FEDER

812.461,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/14

2019/05/13

Portugal

1.718.201,27

FEDER

1.030.920,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/04

2019/08/23

Portugal

1.181.000,00

FEDER

708.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

476.836,92

FEDER

286.102,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/03

2019/01/02

Portugal

510.813,80

FEDER

357.569,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

616.000,00

FEDER

431.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/14

2019/05/13

Portugal

654.470,00

FEDER

327.235,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

671.665,45

FEDER

503.749,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

1.063.765,00

FEDER

638.259,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

425.789,00

FEDER

255.473,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/06/30

Portugal

1.744.654,70

FEDER

1.046.792,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

LABORATÓRIOS FOTOGRÁFICOS DO MARCO LDA

LFM - INOVAR A ROLAR PARA ETERNIZAR MOMENTOS!

A LFM centrada no sector da fotografia e album digitais, sob reconhecimento nacional e
internacional da marca DREAMBOOKs com a nova linha de automatizacao plena do
sector produtivo pretende aumentar niveis de qualidade do produto, aumentar numero
de clientes e abranger mais mercados digitalmente.

79%

DUARTE,MESQUITA & FILHOS LDA

Introdução de um novo produto - calçado de senhora para uso
profissional em atividades de baixo risco

Introdução de um novo produto técnico para nicho, calçado de senhora de uso
profissional para atividades de baixo risco (mercados Horeca e aviação), para crescer
21% em volume de negócios, alargar mercados e diminuir dependência no mercado de
França para onde exporta 99% da produção.

382.525,00

FEDER

191.262,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

79%

HUMBERTO RODRIGUES - ILUMINAÇÕES,
UNIPESSOAL LDA

Iluminação para o Mercado Global

O projeto visa aumentar a capacidade produtiva da HR-ILUMINAÇÕES, Lda. através de
soluções inovadoras no processo produtivo, da utilização de equipamentos
tecnologicamente avançados, eficazes e seguros, o reforço do design e a
implementação de uma estratégia de marketing para a internacionalização.

102.883,32

FEDER

72.018,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

79%
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79%

MOREIRA DOS SANTOS, LDA

GROWING WITH YOU 4 BETTER LIFE QUALITY - Projecto de
aumento da capacidade instalada para o desenvolvimento de
sistemas geriátricos de descanso eléctrico e multiplano e de
mobiliário infantil em kit v

NORTE-02-0853-FEDER-023650

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-023660

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PANIPRADO-PANIFICADORA DO PRADO LDA

Reforço da capacidade instalada para potenciar a entrada nos
mercados externos.

NORTE-02-0853-FEDER-023662

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NANOCORES - TEXTEIS, S.A.

Nanocores - A estampagem do futuro

NORTE-02-0853-FEDER-023668

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PEDRO SENDIM LDA

Mudança significativa no processo produtivo da Pedro Sendim,
com implicações transversais a todo o negócio

NORTE-02-0853-FEDER-023669

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FABRISOLAS - COMPONENTES PARA CALÇADO LDA

Aposta no fabrico de solas técnicas para calçado (segurança,
desportivo, hospitalar, etc.)

NORTE-02-0853-FEDER-023670

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SUBIDA DO CASTELO, LDA

Hotel Castelo Douro

NORTE-02-0853-FEDER-023677

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ALBINO MIRANDA LDA

Reformulação dos processos via layout e equipamentos específicos

NORTE-02-0853-FEDER-023679

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ALFADVICE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
UNIPESSOAL, LDA

ALFADVICE - INOVAÇÃO

NORTE-02-0853-FEDER-023701

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JOSÉ MARIA DE ARAÚJO CAMPOS & COMPANHIA
LIMITADA

Sistema de corte automático a laser

NORTE-02-0853-FEDER-023705

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CARLOS FREITAS & CA S.A.

APOSTA NA PRODUÇÃO DE UMA NOVA GAMA DE PRODUTOS
(CALÇADO LUÍS XV SEGMENTO ALTO/LUXO)

NORTE-02-0853-FEDER-023753

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VIARCO-INDUSTRIA DE LAPIS LDA

Viarco ? Indústria de Lápis, lda

NORTE-02-0853-FEDER-023761

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CAIXIAVE - INDÚSTRIA DE CAIXILHARIA, S.A.

Nova linha de fabrico para a produção de Kits para Construção
Modular

NORTE-02-0853-FEDER-023770

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GOLDLACES - PASSAMANARIAS, LDA

INTRODUÇÃO DE NOVAS GAMAS DE PRODUTOS INOVADORES NO
CONTEXTO INTERNACIONAL

NORTE-02-0853-FEDER-023772

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CORMAC, LDA

Aumento da capacidade produtiva da Cormac

NORTE-02-0853-FEDER-023773

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TECEALFA, LDA

Aumento da Capacidade produtiva da Tecealfa

NORTE-02-0853-FEDER-023776

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

IBER - CUTELARIAS LDA

Criação da unidade produtiva da Ibercultelarias

NORTE-02-0853-FEDER-023781

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

OLIVEIRA & SAMPAIO, LIMITADA

Diversificação da Produção da Oliveira e Sampaio

NORTE-02-0853-FEDER-023782

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RIBEIRO LEAL, POLIMENTOS - UNIPESSOAL LDA

Reforço da capacidade produtiva da empresa com vista ao reforço
da estratégia de Internacionalização

NORTE-02-0853-FEDER-023791

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

URNAS MACEDO, UNIPESSOAL LDA

Inovação Produtiva Urnas Macedo

NORTE-02-0853-FEDER-023799

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INTER-ESTORE-INDUSTRIA DE ESTORES LDA

Innovate2Grow

NORTE-02-0853-FEDER-023802

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PRADDY, UNIPESSOAL, LDA

Praddy - Reforço da vocação e capacidade exportadora, através do
reforço da sua capacidade produtiva.

NORTE-02-0853-FEDER-023820

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

APARATTUS DESIGN, LDA

Investimento em equipamentos industriais que vão permitir à
empresa o aumento da sua produção e penetrar em novos
mercados externos.

NORTE-02-0853-FEDER-023841

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DIAS RUIVO,CURTUMES E PRODUTOS INDUSTRIAIS
LDA

Dias Ruivo: Inovação em Peles Ultrafinas

NORTE-02-0853-FEDER-023846

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

M.A.R. - KAYAKS, LDA

M.A.R. KAYAKS Novo Estabelecimento (mais valor, mais inovação,
mais sustentabilidade)

NORTE-02-0853-FEDER-023862

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CLAIRON FILTERS, LDA

Clairon Inovação

NORTE-02-0853-FEDER-023875

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PIPE MASTERS - SERVIÇOS DE SOLDADURA E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA

Pipe Masters - Crescimento sustentado

NORTE-02-0853-FEDER-023885

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FAMILY SHOES, UNIPESSOAL LDA

Inovação produtiva da Family Shoes, Lda.

NORTE-02-0853-FEDER-023901

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BRITOMETAL - SIMÃO & IRMÃOS, LDA

BritoMetal ? Innovation & Internationalization

NORTE-02-0853-FEDER-023908

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

R. F. MALTA, UNIPESSOAL LDA

Inovação e Diferenciação e AUmento da Atividade Produtivo

NORTE-02-0853-FEDER-023927

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MOLÉCULA BRILHANTE - UNIPESSOAL LDA

Ilampo - Damos luz aos seus projetos

NORTE-02-0853-FEDER-023931

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SOCIEDADE INDUSTRIAL UTENSILIOS LAR QUEIRÓS,
Reforço da capacidade produtiva
UNIPESSOAL LDA

NORTE-02-0853-FEDER-023932

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CACAO EQUADOR - ROÇA DE SANTO ANTÓNIO, LDA Cacao Equador - Da fava até à boca

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-023946

NORTE-02-0853-FEDER-023951

79%

79%

2010 - SISTEMAS MECÂNICOS, LDA

INFORPLAST LDA

Resumo | Summary

Projecto de aumento da capacidade instalada e desenvolvimento de sistemas de
descanso electromecânicos com controlo electrónico para fins geriátricos e cuidados
paliativos e de mobiliário infantil seguro, em kits, vocacionados para o mercado
internacional.
No seguimento da aposta no mercado internacional (projeto ao SI Internacionalização),
e de forma a dar resposta às solicitações que tem tido, o presente projeto visa a o
reforço da capacidade produtiva de uma pequena empresa que se dedica à indústria da
panificação.
Com o presente projeto a Nancores pretende reforçar a sua presença no segmento
onde atua (vestuário) mas, principalmente, pretende conseguir penetrar em novos
segmentos de mercado com a prestação de novos serviços/produtos, criando uma
maior vantagem competitiva.
Pretende-se com o presente projeto dotar a Pedro Sendim das competências produtivas
e técnicas necessárias à sua ascensão ao primeiro lugar em termos de quota de
mercado nacional, perspetivando também a sua internacionalização.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

651.230,76

FEDER

390.738,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

660.140,67

FEDER

462.098,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/27

Portugal

2.441.443,68

FEDER

1.709.010,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/08

2019/06/07

Portugal

856.970,95

FEDER

514.182,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

250.500,00

FEDER

175.350,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/15

2018/10/14

Portugal

1.653.098,09

FEDER

1.157.168,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

248.924,88

FEDER

149.354,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

78.500,00

FEDER

47.100,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2018/03/31

Portugal

792.195,00

FEDER

554.536,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/20

2019/02/16

Portugal

151.690,00

FEDER

75.845,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

250.045,00

FEDER

150.027,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/30

2018/05/29

Portugal

1.880.654,87

FEDER

1.128.392,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/13

2018/02/12

Portugal

195.850,00

FEDER

117.510,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

600.086,00

FEDER

360.051,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/18

2019/08/17

Portugal

873.750,00

FEDER

524.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

863.550,00

FEDER

518.130,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

1.507.936,16

FEDER

1.055.555,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

409.366,70

FEDER

245.620,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

1.756.961,97

FEDER

1.229.873,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

704.250,00

FEDER

422.550,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

108.500,00

FEDER

65.100,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

1.796.135,00

FEDER

1.077.681,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

339.375,00

FEDER

203.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/19

2018/01/18

Portugal

1.254.425,43

FEDER

627.212,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

2.720.365,00

FEDER

1.632.219,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/02

2018/12/01

Portugal

736.802,00

FEDER

515.761,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/20

2018/08/19

Portugal

223.287,00

FEDER

133.972,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

126.200,00

FEDER

75.720,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

1.414.981,00

FEDER

848.988,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

756.076,00

FEDER

453.645,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/18

2019/08/17

Portugal

207.000,00

FEDER

144.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

946.155,00

FEDER

567.693,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/29

2019/04/28

Portugal

2010 Sistemas Mecânicos - Nova Unidade Industrial

O presente projeto visa dotar a 2010 Sistemas Mecânicos de todos os meios
infraestruturais, humanos e técnicos, necessários com o objetivo de promover o
aumento da sua capacidade técnica e a deversificação da sua atividade produtiva,
nomedamente com a introdução e desenvolvimento de novos produtos.

265.853,32

FEDER

159.511,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Capacitação da Inforplast para produção de bastidores (Racks)

A Inforplast almeja ser uma empresa fornecedora de acessórios,nomeadamente
bastidores, para o tratamento de superfícies, com forte cariz inovador e exportador. No
setor da galvanização de peças plásticas,os bastidores (Racks) assumem um papel
fulcral,e é neste produto que a empresa pretende apostar.

481.637,00

FEDER

288.982,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/14

2019/05/13

Portugal

A FABRISOLAS pretende demonstrar a sua capacidade para passar a produzir solas
técnicas em TPU/PU para calçado especial (segurança, desportivo, hospitalar, etc.), do
segmento de alta qualidade, e apresentá-las nos mercados internacionais.
O presnete projeto de investimento visa dotar a cidade de Lamego e a região do
Dourodotar a região de um conjunto de infraestruturas turísticas, de qualidade
superior, que integra um hotel de 4 estrelas e um equipamento de restauração dotados
de bar/cafetaria.
Este projeto visa criar condições para que uma empresa que fabrica produtos únicos a
nível mundial possa desenvolver produtos de ainda melhor qualidade, com processos
mais eficientes (sem retirar o trabalho artístico da peça) e com forte orientação para o
exterior, alguns dos quais fora da UE.
A Alfadvice pretende fazer reforçar a sua capacitação para o desenvolvimento de bens e
serviços, bem como aumentar as capacidades e qualificação dos seus ativos, visando a
total satisfação dos seus clientes pelo rigor, qualidade, excelência, eficácia e rapidez de
resposta nos serviços prestados.
O projeto pretende aumentar a capacidade produtiva, introduzir novo produto e
melhorar a eficiência do processo industrial, com a aquisição de 1 sistema automático
de corte por laser, 1 cabine de pintura e 1 sistema fotovoltaico para autoconsumo, o
que fará aumentar a exportação de 77% para 85%.
O objetivo do projeto é aumentar a capacidade produtiva da empresa promotora,
baseado na introdução de uma nova gama de produto, o calçado tipo Luís XV, inovador
na empresa e para o qual não tem atualmente capacidade produtiva, mas que lhe
permitirá evoluir na cadeia de valor.
A Viarco é uma referência na produção de lápis em Portugal que através deste projeto
aumentará a capacidade para continuar a apostar no desenvolvimento de produtos
totalmente inovadores a nível mundial que estão a posicionar a marca como uma
referência internacional do sector.
Com vista ao posicionamento estratégico num novo segmento (construção modular), a
CAIXIAVE pretende concretizar o presente projeto, visando a implementação de um
novo processo de fabrico contínuo e em escala para produção de Kits (janelas+portas)
para equipar casas pré-fabricadas.
O objetivo do projeto é a criação de uma nova unidade produtiva de fabricação de
componentes (cordões) para a indústria do calçado e têxtil, inovadores a nível
internacional, acompanhando o potencial de crescimento destes dois setores
estratégicos em Portugal.
Criação de novas linhas de produtos destinados à indústria aeronáutica, automóvel e
farmacêutica. Produtos com maior precisão (precisão atual- à centésima mm, precisão
com novo layout produtivo- à milésima mm).
Aumento da capacidade produtiva da empresa, quer pela internalização de um fase do
processo produtivo, quer pela criação de novas gamas de produtos (tecidos com fios
tintos e dobbys-desenhos)
Verticalização do modelo de negócio com a internalização pela promotora de
competências de maior valor acrescentado e, fundamentais à criação dos produtos,
como a fase da produção.
Criação de uma linha produtiva versátil que permitirá a produção de caixas de cartão
interiores (calçado) e caixas de cartão de grandes dimensões, potenciando a entrada em
novas indústrias anteriormente não exploradas pela promotora: mobiliário, automóvel
e bicicletas.
Reforçar a capacidade produtiva através da criação de novos e diferenciadores
produtos/serviços para oferecer aos mercados utilizando novas tecnologias com vista
ao reforço da estratégia de internacionalização. Implementar esse incremento
aumentando a capacidade produtiva do estabelecimento atual.
O projecto visa a aquisição de novas competências tecnológicas, que permitam
incorporar elevados índices de inovação ao nível do processo produtivo,
desenvolvimento de produtos e marketing.Os objectivos são:- Aumento da produção e
sofisticação dos produtos- Exploração de mercados internacionais
Com o Innovate2Grow a Inter-Estore pretende melhorar os seus processos tecnológicos,
organizacionais e de marketing de forma a aumentar a sua capacidade de resposta ao
mercado internacional através do aumento da capacidade produtiva e alargamento do
portfolio de produtos próprios.
A Praddy vai investir em equimentos que vão dotar a empresa de uma outra capacidade
produtiva ao nivel do acabamento dos seus moveis, e que lhe vão permitir um aumento
de produção superior a 20% entre 2015 e 2020.
A Aparatus vai investir em equipamentos de última geração não só para o fabrico como
para o acabamento de mobiliário, para conseguir diversificar a sua produção e penetrar
em mais mercados externos.
Novas peles ultrafinas e macias de cores vivas e homogéneas, passíveis de serem
plissadas: introdução de novas tecnologias e processos inovadores com vista a uma
nova linha de produtos destinadas à indústria da Moda.
O projeto M.A.R. KAYAKS Novo Estabelecimento visa a criação de um novo
estabelecimento que permitirá à M.A.R. Kayaks expandir a produção e diversificar o seu
portfolio de produtos, iniciando a produção em série de barcos de surf ski e de remo,
bem como alterar radicalmente o seu processo produtivo.
O presente projeto assenta na criação de uma nova unidade industrial, em Vila Nova de
Gaia, que centrará a sua atividade no fabrico de filtros de ar para AVAC, cabines de
pintura e turbinas a gás, que terá como principais clientes os mercados da América do
Sul e a Europa.
Com este projeto a PMasters pretende aumentar a sua capacidade produtiva de forma
substancial; como tal existe a necessidade de criar uma nova unidade industrial e
adquirir as mais recentes tecnologias ao nível de máquinas para o processo de fabrico,
de modo a dar resposta às solicitações do mercado
Verticalização da estrutura produtiva da Family Shoes, que irá permitir a
implementação de processo de produção inovador no mercado nacional, dar início à
produção de coleções de marca própria e iniciar a exportação direta para os mercados
externos.
A BritoMetal - Innovation & Internationalization trata-se de um projeto que possibilitará
a internacionalização, diversificação e alavancagem produtiva da BritoMetal, uma
empresa dedicada à fabricação de grelhas metálicas que procura alcançar o
reconhecimento do mercado nacional e internacional.
A RFMalta irá realizar um conjunto de investimentos produtivos, logísticos,
organizacionais e comerciais que lhe permitem dar um salto dimensional apoiada na
inovação e diferenciação, sobretudo assentes no aumento de vendas dos novos
produtos.
Ilampo nasce com o objetivo de desenvolver, produzir e assemblar soluções LED
adaptadas à necessidades do cliente, atuando com enfoque na substituição de
importações, produzindo soluções elétricas com um potencial exportador elevadissimo,
potencializando a competitividade do país e da sua região.
Com o presente projeto a SIULQ pretende reforçar e otimizar a sua capacidade
produtiva e exportadora, assim como dotar a organização da capacidade de
desenvolver e introduzir novos produtos no mercado. O investimento constitui a base
para a internacionalização da empresa a médio-prazo.
O projeto visa criar uma inovadora unidade produtiva de chocolates tree-to-bar, beanto-bar e sem adição de açúcar ou glúten, transacionáveis e internacionalizáveis,
contribuindo para a progressão da cadeia de valor, desde a fava de cacau até ao
produto final.l.
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79%

FERRO E LATÃO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO E
DECORAÇÕES ARTÍSTICAS LDA

Criação de Estabelecimento de Fabricação de Mobiliário e
Iluminação Metálicos

Projeto de Criação de Novo Estabelecimento com vista ao aumento das capacidades
produtivas, incluindo internalização de diversas atividades atualmente subcontratadas,
permitindo a entrada em novos segmentos de maior valor acrescentado e dar início ao
processo de internacionalização da Ferro e Latão.

302.000,00

FEDER

211.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/06/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-023955

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-023961

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BOSQUE SELVAGEM LDA

Bosque Selvagem ? A New Path for Growth

O «Bosque Selvagem - A New Path for Growth» procura a capacitação produtiva de
uma fábrica de mobiliário sofisticado e exclusivo através da diversificação,
internacionalização e inovação da empresa.

113.984,00

FEDER

68.390,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-023971

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

AGÊNCIA DE VIAGENS SANDINENSE, LDA

Turismo Acessível e Inclusivo

Criar um novo negócio para a empresa, o Turismo Acessível e Inclusivo.

643.587,25

FEDER

321.793,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/27

2018/11/23

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-023978

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ABSTRATAMARGEM ARTE E DESIGN LDA

Inovação e Excelência Produtiva na Gravura para Estamparia

681.818,80

FEDER

409.091,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/18

2018/06/17

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024000

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LEICIL-MALHAS E CONFECÇÕES LDA

Inovação & Sustentabilidade Têxtil

901.353,04

FEDER

540.811,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/25

2019/07/24

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024015

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PRECISIONELITE - UNIPESSOAL LDA

PrecisionElite - Projeto de Inovação e Crescimento

108.118,69

FEDER

64.871,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/29

2018/06/28

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024022

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JOSÉ CARLOS & FILHAS - JOALHEIROS LDA

Aumento da capacidade produtiva da JCF JOALHEIROS através da
inovação tecnológica, organizacional e de marketing

509.243,00

FEDER

356.470,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/05

2018/10/04

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024023

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DOURODECK, LDA.

DDFLOORING

1.439.308,00

FEDER

1.007.515,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024030

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BECIG, SOCIEDADE COMERCIAL, S.A.

INTRODUÇÃO DE NOVA GAMA DE PRODUTOS DA MARCA
BASILIUS, COM PRODUÇÃO PRÓPRIA

360.280,00

FEDER

180.140,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024049

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

LACOVIANA-TRATAMENTOS E LACAGENS DE
ALUMÍNIOS DE VIANA, LDA

Introdução de linha de lacagem vertical na Lacoviana

1.532.463,59

FEDER

766.231,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/03

2017/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024050

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

EXTRAMACIO - CONFECÇÃO UNIPESSOAL LDA

EXTRAMACIO - Crescer, Inovar e Diversificar

544.130,00

FEDER

272.065,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024051

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VITROCHAVES - INDÚSTRIA DE VIDRO S.A.

Aumento da capacidade produtiva da Vitrochaves no sentido do reforço das suas
Aumento da capacidade produtiva, quer em termos de capacidade
vantagens competitivas. Aquisição de equipamentos que permitirão produzir vidros
instalada, quer em termos de dimensão de vidros a produzir
maiores, mais pesados, duplos e triplos, permitindo chegar a mercados mais exigentes.

1.881.994,00

FEDER

1.317.395,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/06

2018/10/05

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024063

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

EMPRAMETAL - FABRICO DE PRODUTOS
METÁLICOS, UNIPESSOAL LDA

Criação de nova unidade industrial que permita crescimento,
inovação e diversificação internacional

416.415,00

FEDER

249.849,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/23

2019/05/22

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024079

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PAULO AFONSO LDA

715.733,02

FEDER

429.439,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/31

2018/10/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024106

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MOURA & MOURA - FABRICAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO LDA

2.227.276,00

FEDER

1.559.093,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/13

2019/05/12

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024114

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

Wind Turbine Gearbox Test - Avaliação funcional de elementos
SERMEC II - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A.
mecânicos de elevada dimensão e potência

2.005.000,00

FEDER

1.002.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/25

2018/08/26

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024128

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TEMÁTICPOLO - LDA

O projeto Mudança de paradigma ? elétrico como ?motor? impulsionador do turismo
Mudança de paradigma ? elétrico como ?motor? impulsionador do
pretende ser um meio autossustentável de realizar turismo nas grandes cidades,
turismo
permitindo ao turista viajar com todo o conforto e com consciência ecológica.

385.650,00

FEDER

269.955,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2018/10/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024141

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

S. J. TEXTEIS, S.A.

SJ Têxteis - SPEEDY FACTORY FOR FASHION IN INTERNATIONAL
MARKETS

Esta operação, por via de investimento em tecnologia de ponta e em fatores imateriais
de competitividade, objetivando a inovação e diferenciação de produto vai elevar a SJ
Têxteis a um conceito de SPEEDY FACTORY FOR FASHION IN INTERNATIONAL MARKETS.

400.960,57

FEDER

200.480,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/11

2018/10/10

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024142

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FLUTOMAD, COMERCIO DE MADEIRAS, LDA

FLUTOMAD - Novo Estabelecimento para o Crescimento e
Internacionalização

Criação de um novo estabelecimento - Crescimento e Internacionalização da Flutomad

597.344,61

FEDER

358.406,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2018/12/27

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024209

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VILA GALEGA AGRO-TURISMO, LDA

Casas D?Alvarenga ? Recuperação/adaptação de casas de campo

1.034.654,90

FEDER

775.991,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/31

2018/09/27

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

SOUL2SOLE, LDA

Criação de um novo estabelecimento para a produção completa e
exportação de calçado ortopédico, sujeito a prescrição médica,
incluindo o calçado certificado de segurança 100% ortopédico,
inovador a ní

609.434,00

FEDER

365.660,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/24

2018/07/24

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024266

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

O FELIZ II - PRECISÃO LDA

1.311.650,99

FEDER

786.990,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/17

2019/02/12

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024269

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PERFIL INOVADOR - SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, LDA Perfil com vedante

1.553.470,00

FEDER

1.087.429,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024271

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

1.589.634,75

FEDER

794.817,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/06/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024284

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

2.966.655,50

FEDER

1.779.993,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/14

2019/05/13

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024318

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

1.713.052,00

FEDER

856.526,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/21

2018/11/20

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024331

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

1.471.140,00

FEDER

1.103.355,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024341

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

1.456.450,00

FEDER

873.870,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024356

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

587.095,00

FEDER

410.966,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/23

2019/05/22

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024372

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

198.859,28

FEDER

119.315,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/09/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024377

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

4BNL INVESTIMENTOS, S.A.

Villa Mouzinho GuestHouse

O desenvolvimento do Turismo no Porto vem ?obrigar? ao contínuo aparecimento de
novas propostas de alojamento.Este projecto cria um empreendimento de alojamento
local, com 6 suites com áreas muito generosas, apoiadas por um restaurante de cariz
tradicional e pela oferta de actividades de animação.

381.157,26

FEDER

266.810,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/27

2017/10/26

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024431

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PANIPRADO-PANIFICADORA DO PRADO LDA

Preparar a PANIPRADO para a abertura aos mercados externos.

O projeto visa a capacitação da gestão e reforço da competitividade da PANIPRADO,
uma pequena empresa que se dedica à indústria da panificação, através da atualização
dos sistemas de informação de apoio à gestão e da certificação ISO 22000.

30.375,00

FEDER

13.668,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/12

2019/09/10

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

CASA DA MALHA - C5M, LDA

O projeto apresenta investimentos de cariz organizacional, através da qualificação, que
Capacitação da Casa da Malha para a Otimização Organizacional e estão alinhados com a estratégia da empresa que visam dotar a Casa das Malhas dos
Operacional
meios necessários para entrar no mercado com produtos, transacionáveis e
internacionalizáveis, diferenciadores e de elevado valor.

294.726,32

FEDER

132.626,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024223

NORTE-02-0853-FEDER-024553

79%

79%

A AbstrataMargem Arte e Design Lda. é uma empresa que tem como atividade a
gravação e comercialização de quadros e rolos para a indústria de estamparia. Com este
projeto a empresa pretende aumentar e modernizar a capacidade produtiva com vista a
dar resposta às crescentes necessidades do mercado.
A Leicil tem como objetivo criar uma nova unidade produtiva com 2 pavilhões
industriais, um para produzir os seus produtos conseguindo dar resposta a todas as
solicitações e o outro para produzir novos produtos (diferentes dos já existentes e
produção de malha), expandindo internacionalmente.
O corrente projeto tem como grande objetivo a criação de um novo estabelecimento no
sentido de permitir à Empresa introduzir um conjunto de equipamentos altamente
inovadores capazes de aumentar a sua capacidade produtiva e reforçar os índices de
qualidade dos seus produtos.
O presente projeto visa promover o aumento da capacidade produtiva da JCF, através
da inovação tecnológica e adoção de processos mais rápidos, eficientes e eficazes,
melhorando a sua capacidade de resposta, flexibilidade, diferenciação e
competitividade no mercado global.
O projeto da DD assenta no desenvolvimento de pisos e painéis em madeira com
inovação disruptiva e na exploração de novos mercados e segmentos. A empresa
avançará consideravelmente na cadeia de valor, promovendo a sua marca própria
internacionalmente.
O objetivo do projeto é criar capacidade produtiva na empresa promotora, para a
introdução de uma nova gama de produto, calçado segmento alto da sua marca própria
BASILIUS, inovador na empresa que atualmente não dispõe de setor produtivo, mas que
lhe permitirá evoluir na cadeia de valor.
O projeto visa aumentar a capacidade produtiva da LACOVIANA através do aumento
das instalações fabris e introdução de linha pintura vertical, com o objetivo de
aumentar a capacidade produtiva e rentabilidade da operação (+produtividade,
+rapidez, -consumo de energia, - consumo de poliéster em pó).
O corrente projeto tem como grande objetivo dotar a EXTRAMACIO de um conjunto de
equipamentos altamente inovadores ao nível das atividades de preparação à costura de
Camisas, permitindo desta forma a introdução de Camisas no leque de produtos da
Empresa e a entrada em novos mercados externos.

Criação de um novo estabelecimento industrial para a promoção de fatores de inovação
e competitividade alicerçados em novos produtos e processos. Aposta em fatores
imateriais de diferenciação organizacional e de marketing.
O projeto contempla o investimento na construção de um pavilhão industrial novo e em
Reforço da capacidade da empresa - fabricação e desenvolvimento novos equipamentos, passando a produzir os produtos que até agora apenas
de produtos próprios - evolução na cadeia do produto
comercializa. Passará a fabricar cozinhas, roupeiros, carpintaria e produtos Corian para
além de comercializar mobiliário e decoração standard
Desenvolvimento de mobiliário de cozinha inovador direcionado para o mercado
MMcuisines
internacional, segmento residencial e HORECA médio/alto e alto como elevado nível de
serviço ao cliente, sendo promovida por marca própria.

Ampliação da oferta e expansão internacional

Aquisição de um banco de ensaios, que permitirá realizar a avaliação funcional de
elementos mecânicos de elevada dimensão e potência, complementando um serviço
inovador, chave na mão, de reparação de elementos a preço competitivo, respondendo
às necessidades dos principais players no mercado eólico.

O objetivo do projeto Casas d'Alvarenga é a recuperação de 5 casas, para prestação de
serviços de alojamento, de valor acrescentado, sustentável e na observância dos
princípios de responsabilidade social e ambiental.
O projeto da Soul2Sole visa a criação de um novo estabelecimento para a produção
completa e exportação de calçado 100% ortopédico e semi-ortopédico, sujeito a
prescrição médica, incluindo calçado certificado de segurança 100% ortopédico,
inovador a nível mundial.
Reforço do posicionamento competitivo de O FELIZ PRECISÃO enquanto fornecedora de
soluções tecnológicas e mecânicas para a industria transformadora com elevada
qualidade, valor acrescentado e complexidade, com aumento da capacidade produtiva
e da produtividade atuais, e diversificação da oferta.

Aquisição do equipamento necessário para a fabricação de um produto novo a nível
mundial - conduto com vedante incorporado.
O Museu da primeira Região Demarcada do Mundo propõe-se a introduzir um novo
REAL COMPANHIA VELHA - ATIVIDADES TURÍSTICAS,
produto turístico altamente diferenciador, que pretende, de uma forma interativa e
Museu da primeira Região Demarcada do Mundo
LDA
lúdica, contar a autêntica história da mais antiga Região Demarcada do Mundo,
associado a um inovador conceito de Wine Bar Gastronómico.
A mesocross será uma marca 100% portuguesa de cosmética profissional e de
dispositivos médicos para dermoestética. O projeto visa construir uma fábrica de última
MESOSYSTEM, S.A.
MESOCROSS
geração que valorize conhecimentos de I&D e produzir, com a mais avançada
tecnologia, um produto com propriedades nutracêuticas avançadas.
O projeto da OLMAC consiste na realização de investimentos em atividades inovadores
e aumento da capacidade, para dar seguimento à sua estratégia de diferenciação,
OLÍMPIO MIRANDA LDA
OLMAC inova e conquista grandes marcas mundiais
inovação e internacionalização, com o objetivo de progredir na cadeia de valor para
clientes e mercados mais maduros e sofisticados.
A aposta da PLÁSTICERVEIRA ? TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO, LDA passa por INOVAR
PLÁSTICERVEIRA, TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO ,
o seu processo produtivo, diversificar a produção e aumentar competências internas
Great Innovation 2020 ? GI2020
LDA
para crescer no mercado, acrescentando valor à indústria da injeção de plásticos com a
utilização de sistemas avançados de produção.
Mudança para novas Instalações com vista ao reforço da capacidade produtiva através
Evolução na Cadeia de Produto - Alteração para nova unidade
da criação de novos e diferenciadores produtos/serviços para oferecer aos mercados,
RISCOS D'MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL LDA
industrial - Introdução de novos produtos
utilização de novas tecnologias com vista ao reforço da estratégia de
internacionalização. Construção de uma nova unidade industrial
O projeto é enquadrável no aviso Nº 12/SI/2016, na tipologia de Inovação Produtiva:
Alteração fundamental do processo global de produção do estabelecimento já
ASM TAPS, S.A.
REESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO na ASM TORNEIRAS
existente. A alteração do processo, permitirá o reforço do investimento empresarial em
atividades inovadoras para a empresa.
O presente projeto tem como objetivo aumentar a dimensão da empresa e modernizar,
Reforço da capacidade produtiva e internalização fases processo
através do aumento da sua capacidade instalada em mais de 20%, para fazer face a
PRIMIGENIUS, UNIPESSOAL LDA
produtivo
uma entrada no mercado internacional, em resultado da estratégia de
internacionalização que pretende seguir
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Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

O projeto visa qualificar a Weily, centrando-se na melhoria dos processos logísticos, TIC,
otimização do layout do armazém e extensão dos canais comerciais, tendo como
objetivo o aumento do VN e da sua orientação exportadora com entrada em novos
mercados-Angola, Moçambique, Itália, França e Polónia.

163.948,75

FEDER

73.776,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

46.899,52

FEDER

21.104,78

465.450,00

FEDER

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2019/01/30

Portugal

209.452,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/26

2018/10/25

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

NORTE-02-0853-FEDER-024601

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-024629

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PARADISEFORMULA - UNIPESSOAL LDA

Projeto de qualificação da Paradiseformula

NORTE-02-0853-FEDER-024631

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MI CASA ES TU CASA-SOURCING & TRADING, LDA

MI CASA FASHION NEW TRENDS

NORTE-02-0853-FEDER-024635

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SIENITE TRANSFORMADORA DE BORRACHA E
PLASTICOS LDA

O processo de certificação da empresa e das membranas para
hidropneumáticos.

O projeto visa tornar mais competitiva uma pequena empresa do setor da indústria da
borracha, através do reforço do quadro técnico, certificação da qualidade, marcação CE
de produtos, reforço das capacidades laboratoriais e melhoria da presença na Internet.

63.786,00

FEDER

28.703,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/12

2019/09/10

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024640

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ESPUMA DOS SONHOS, LDA

Qualificar Centro Interativo Móvel (CIM)

O Centro Interativo Móvel pretende criar uma oferta de conteúdos de base tecnológica,
na região do Douro, que permitirão partilhar a cultura e flora da região com a temática
do processo de produção do ex-libris da região, o Vinho.

170.800,00

FEDER

76.860,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024675

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JAFO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA

JAFO - Qualificação para o Exterior

A JAFO projetou um conjunto de investimentos que contribuirão para a modernização
da empresa, capacitando-a para uma abordagem segura e confiante a novos clientes
em diferentes mercados e ainda fidelizar os atuais desmaterializando o contacto.

26.393,24

FEDER

11.876,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024744

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

D. G. L. - CONFECÇÃO TÊXTIL, UNIPESSOAL LDA

Ciclo de Inovação Organizacional, Economia Digital e Marketing
Digital

112.020,00

FEDER

50.409,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024767

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TIAJO - COMÉRCIO DE TÊXTEIS LDA

Tiajo 2020 - Qualificação empresarial [Adoção de novos métodos
de distribuição e logística e de controlo de qualidade]

117.370,00

FEDER

52.816,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/11

2019/07/10

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024778

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

COR SUSPENSA - ESTAMPAGEM, LDA

Cor Suspensa - Estratégia de Desenvolvimento, Inovação e
Qualificação rumo a 2020

80.606,42

FEDER

36.272,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/02/07

2020/02/05

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024798

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MAIS AUTOMAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LDA

Projeto de qualificação da MAIS Automação

26.340,00

FEDER

11.853,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/28

2018/10/26

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024807

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TECLAPROEZA - LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Projeto de Qualificação da Teclaproeza

43.900,00

FEDER

19.755,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/31

2019/08/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024922

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

A TRANSPORTADORA CENTRAL DE SANDÍÃES, LDA

Qualificação da TCSandiães

127.193,14

FEDER

57.236,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024952

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SOCIEDADE EUROPEIA DE MEDICINAS
TRADICIONAIS LDA

Qualifica SEMT

A candidatura resulta da estratégia de crescimento e desenvolvimento da
SEMT,enquadrando-se nos objetivos e prioridades do Aviso 18,pois visa ações de
intervenção em domínios imateriais com o objetivo de promover a
competitividade,flexibilidade e capacidade de reposta no mercado nacional e externo.

117.041,22

FEDER

52.668,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/10

2019/02/09

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-024956

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DUDE TEX, LDA

Qualificação da atividade da empresa

Qualificação da atividade da empresa

61.510,00

FEDER

27.679,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025057

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

EXEMPLOPUZZLE, UNIPESSOAL LDA

Qualificação da Exemplopuzzle através de investimentos em
fatores de competitividade.

177.625,00

FEDER

79.931,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/11

2019/08/10

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025064

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FINOURO - OURO FINO, UNIPESSOAL LDA

Qualificação da FINOURO para o mercado global

245.476,45

FEDER

110.464,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/21

2019/03/20

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025081

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CLOTHIUS - TECELAGEM, LDA

SMART CLOTHIUS QUALIFYING

277.845,00

FEDER

125.030,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/08

2019/02/07

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025093

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PALAVRA SURPRESA, LDA

WEEEL - TURN YOUR DAY AROUND

165.182,50

FEDER

74.332,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025113

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

P. A. E C. O. - DESIGN TEXTIL, S.A.

PLC ? PA&CO LUXURY COLOR

249.912,50

FEDER

112.460,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/30

2018/12/29

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025188

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

JOCOPI, UNIPESSOAL LDA

Qualificação, sistematização e certificação dos processos internos

75.691,25

FEDER

34.061,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025233

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SIMPLY ESSENTIAL - LDA

Simply Esstential - Qualificação

192.600,00

FEDER

86.670,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025253

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ECO FIRMA - GESTÃO DO AMBIENTE S.A.

Eficiência Acima de Tudo - Objectivo 3 milhões

181.995,00

FEDER

81.897,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025268

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

J.NUNES & FILHOS LDA

Qualificação da J. Nunes ao Nivel da Organização Marketing e
Internacionalização

41.000,00

FEDER

18.450,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/20

2019/01/19

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SKILLMIND - CONSULTORIA E SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

126.852,50

FEDER

57.083,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/10

2019/07/09

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025333

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DUNE BLEUE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
ARTIGOS TÊXTEIS LDA

DUNE BLEUE Q+ 16'

126.863,21

FEDER

57.088,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025365

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

F. PARODI LDA

Parodi Mobile Management

53.897,19

FEDER

24.253,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/05

2019/01/04

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025382

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

VELVETSEASON UNIPESSOAL LDA

Velvetseason Innovation & Branding

72.250,00

FEDER

32.512,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025392

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TECNIFORMA - OFICINAS GRÁFICAS S.A.

Investimento em factores de competitividade da empresa

250.000,00

FEDER

112.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025400

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ANCESTRA, INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA

Investimento em factores de competitividade da empresa

200.000,00

FEDER

90.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025516

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ROTEIRO LENDÁRIO - LDA

Estratégia de Qualificação da Roteiro Lendário

36.700,00

FEDER

16.515,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/18

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025520

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SMART INOVATION, LDA

Qualificar para reforçar a sua estratégia internacional e
competitividade da tecnologia SI

123.629,00

FEDER

55.633,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/11

2019/07/10

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025533

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

F. GUEDES - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA

Estrategia de Expansão e Inovação

33.064,00

FEDER

14.878,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025563

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DOSAPAC - AUTOMAÇÃO DE EDIFÍCIOS, S.A.

DOSAPAC ? Qualificação

105.000,00

FEDER

47.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025565

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GROUPE GM PENINSULA IBÉRICA, S.A.

Projeto de Qualificação da A62

48.800,00

FEDER

21.960,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025271

79%

WEILY INTERNATIONAL TRADE, LDA

Qualificação da Weily International Trade

Qualificação Interna para atuação Internacional

O objetivo da Bamburi com o projeto de qualificação passa por melhorar os seus
processos com vista ao aumento da sua competitividade e pelo aumento da sua
capacitação e visibilidade.
Qualificação dos ativos e reforço das capacidades de organização e gestão da MI CASA
ES TU CASA, para os segmentos de hotelaria e spa/lazer, com particular destaque para a
área do design, economia digital e eco inovação, permitindo assim a excelência na
oferta de têxteis-lar para o segmento de luxo.

Reforço da qualificação interna da empresa,via investimentos não diretamente
produtivos, mas potenciadores da elevação da sua competitividade geral e o potencial
competitivo da sua presença no mercado global.
A TIAJO pretende a realização de um plano de investimentos promotor de qualificação
no âmbito dos domínios imateriais de competitividade em duas vertentes distintas
(reforço das capacidades de organização e gestão na área da distribuição e logística e
qualidade, e qualificação específica dos ativos)
Elevação do patamar e diferencial competitivo por via do reforço das capacidades
laboratoriais, internalização de competências ao nível do design, lançamento de
coleções próprias, introdução da empresa na economia digital, adoção dos princípios do
Sistema de Gestão da Qualidade e certificação GOTS.
A MAIS Automação procura com os investimentos previstos uma melhoria ao nível
organizacional e de marketing,acompanhada da contínua aposta na garantia de
qualidade, que lhe permita tormar-se mais produtiva e por consequência mais
competitiva no mercado global.
O projecto de Qualificação da Teclaproeza tem como finalidade aumentar a
competitividade, flexibilidade e resposta ao mercado apoiando a melhoria da empresa
de forma a potenciar o seu crescimento, aumento de volume de negócios e crescimento
global do seu âmbito de actuação.
O projeto apresentado pela TCSandiães visa a qualificação da empresa em domínios
imateriais que potenciem a sua competitividade e a sua capacidade de resposta no
mercado global, tornando-a uma referência no setor que integra.

A EXEMPLOPUZZLE UNIPESSOAL, Lda, possui uma estratégia que encontra-se apoiada
na criação de uma nova unidade empresarial, com enfoque no fabrico inovador e
criativo de estampados e transfers para vestuário, com o intuito de produção para o
mercado nacional, mas também o mercado internacional.
Alteração da estrutura organizacional da FINOURO e do posicionamento no mercado
global, através de softwares de design e de gestão, certificações específicas, registo de
marca, website, equipamentos laboratoriais, marketing internacional, contratação de
quadros superiores e formações certificadas.
Qualificação dos ativos e reforço das capacidades de organização e gestão da CLOTHIUS
para a oferta de vestuário inteligente para os segmentos da saúde, do desporto e da
moda alta-costura.
Capacitação da empresa em fatores dinâmicos de competitividade que permitam
prepará-la para a internacionalização, nomeadamente ao nível dos seguintes domínios:Imagem- Processos e Metodologias- Orientação para o Cliente- Capacidade de Gestão
Qualificação dos ativos, reforço das capacidades de organização e gestão, e das
capacidades de desenvolvimento de produto e de coleções da PA&CO para a oferta de
inovador vestuário com propriedades termocromáticas, para um nicho de mercado
emergente - moda hippie chic (segmento alto e luxo).
Qualificação, sistematização e certificação dos processos internos da Jocopi nos
serviços atuais e nos novos serviços de Proofreading e Publishing, tendo por base
processos de excelência, ágeis, limpos e uma forte reatividade, que sustentem o seu
crescimento sustentado em 13 mercados externos.
Estratégia de qualificação da Simply Essential Unip. Lda, que potencia o caráter
inovador da sua estrutura produtiva no pleno aproveitamento da fábrica de
componentes metálicos e de poliester dirigidos à indústria de calçado e vestuário.
A ECOFIRMA presta serviços na área do ambiente e água, tendo atingido em 2015 um
VN de 2 milhões euros. A empresa pretende apostar em fatores intangíveis de
qualificação com vista à sua organização interna e a aposta na economia digital com
vista à consecuçaõ da sua estratégia de internacionalização
O projeto visa Qualificar a J.Nunes apostando: na Qualidade com a certificação; na
Organização de Gestão com incorporação de ?Conhecimento? ; no Marketing com
utilização de TIC. Pretende vir a ter uma posição predominante no mercado nacional
pela sua diferenciação e inovação, e Internacionalização.
Com intuito de iniciar processo de internacionalização para 4 mercados CPLP, a
Skillmind necessita melhorar competências de gestão, marketing e produtividade
interna para sucesso do processo. Realiza investimento de 120.000?, prevendo alcançar
35% taxa exportação em 2019 e criação 6 postos trabalho.
Com o presente projeto Q+16' a 2 anos, com investimento em torno dos 220 mil euros,
a DUNE BLEUE pretende potenciar a inovação organizacional e de gestão, a presença na
economia digital, a criação de marcas e design, o desenvolvimento de novos produtos,
bem como a qualidade.
O projeto ?Parodi Mobile Management? assenta na estratégia de otimizaçãodos
processos na área das vendas e gestão de stocks numa dimensão multiplaforma de
gestão web enuma perspetiva de negócio anytime, anywhere em associação com o
desenvolvimento da marca Parodi Milano.
O projeto visa a aposta na inovação e qualificação da Velvetseason, nomeadamente:incorporação das novas tecnologias ao nível da implementação de ERP;-criação de
marca própria;-lançamento de coleção própria (artigos de puericultura);-criação de um
novo canal de vendas no mercado digital;
A empresa aposta neste projecto de investimento como forma de ganhar factores de
comeptitividade que lhe permita internacionalizar o seu nome e os seus produtos.
A empresa aposta neste projecto de investimento como forma de ganhar factores de
comeptitividade que lhe permita fazer face aos concorrentes directos e a exigencia de
novos mercados
Modernização e qualificação da empresa Roteiro Lendário, que apostará na
disponibilização de serviço de transporte turístico em carros clássicos e executivos
equipamentos com tecnologias emergentes além da participação em feiras
internacionas da área do Turismo.
SMART INOVATION tem como objetivo qualificar-se em domínios imateriais de
competitividade relevantes, de forma a dotar-se de meios necessários para reforçar a
sua estratégia de internacionalização, flexibilidade, capacidade de resposta e imagem
dos seus produtos e da tecnologia SI no mercado global.
Pretende-se com este projeto inovar a empresa com os mais atuais recursos disponiveis
no mercado. Alteração do layout, compra de equipamentos, contratação de recursos
humanos, reconstrução dos pavilhões (não incluido neste projeto) da empresa tudo
para dinamizar, inovar e internacionalizar a empresa
A DOSAPAC, com o presente projeto, pretende dotar-se de meios e ferramentas de
marketing e gestão adequadas para poder dar continuidade do seu processo de
expansão e internacionalização.
O presente projeto tem como objetivo qualificar e tornar mais competitiva a A62
através da integração de metodologias e tecnologias de gestão altamente inovadoras
que permitam o crescimento sustentado da Empresa, o lançamento de novos produtos
e o aumento do volume de negócios nos mercados externos.
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O presente projeto visa a qualificação da 4 Lados, Lda. sendo que todas as ações
inerentes surgem por forma a complementar as ações aprovadas ao abrigo do projeto
com o aviso 01/SI/2016 de Inovação Produtiva, sendo o objetivo o crescimento da
empresa quer a nível nacional como internacional.
O ?AF ProcessInovation? corporiza um modelo de gestão de negócio assente na
automatização, integração de processos em rede e incremento da cultura de
capacitação e qualificação através da abordagem organizacional transversal associado
ao modelo de interação com os players com base nas TIC
Este projeto tem como objetivo realizar um conjunto de investimentos que vão
contribuir para o reforço das capacidades de gestão e de controlo de qualidade da
PrecisionElite, realizando investimentos que vão promover os índices de qualidade dos
seus produtos e desmaterializar alguns processos.

34.820,00

FEDER

15.669,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

152.123,14

FEDER

68.455,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/29

2018/12/28

Portugal

62.758,72

FEDER

28.241,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/10

2018/02/09

Portugal

O presente projeto tem como objetivo dotar a empresa de processos desmaterializados
por forma a torna-la mais competitiva quer no mercado nacional quer internacional.

75.135,00

FEDER

33.810,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/02/01

2020/01/31

Portugal

64.381,72

FEDER

28.971,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

69.892,50

FEDER

31.451,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025572

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

NORTE-02-0853-FEDER-025597

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

A.F.VILAS BOAS - MALHAS E BORDADOS LDA

AF ProcessInovation

NORTE-02-0853-FEDER-025653

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

PRECISIONELITE - UNIPESSOAL LDA

PrecisionElite - Projeto de Qualificação 2016-2018

NORTE-02-0853-FEDER-025676

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DIGITAL ABSOLUT BUSINESS - SERVIDOR,
VIRTUALIZAÇÃO, CLUSTER, DATACENTERS E
TELECOMUNICAÇÕES, LDA

DABQ

NORTE-02-0853-FEDER-025695

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

DENIMBLUE, UNIPESSOAL LDA

Denim Blue - Qualificação

NORTE-02-0853-FEDER-025716

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MARQUES & CRUZ, LIMITADA

Marques & Cruz - Competitividade e Mercado Global

NORTE-02-0853-FEDER-025735

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

BIG MAQ - SERVIÇOS DE MAQUINAÇÃO DE
MOLDES, LDA

Qualidade no setor dos moldes para a indústria automóvel e
aeronáutica

Este projeto visa dotar esta empresa de moldes para a indústria automóvel e
aeronáutica das ferramentas da qualidade, que garantam que o produto da empresa
apresente os máximos padrões de qualidade e especificações, permitindo expor-se num
mercado internacional com esta vantagem competitiva.

480.703,75

FEDER

216.316,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/14

2018/11/13

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025739

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GRAFISLAB - LABORATÓRIO GRÁFICO LDA

Investimento em areas chave de competitividade da empresa

A empresa aposta neste projecto de investimento como forma de ganhar factores de
comeptitividade que lhe permita internacionalizar o seu nome e os seus produtos.

300.000,00

FEDER

135.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

LOGITRON - AUTOMAÇÃO INDÚSTRIAL LDA

Implementação de uma estratégia de qualificação que promova
uma maior capacidade de desenvolvimento de soluções inovadoras
e de alto valor acrescentado e fomente a resposta às exigências
técnicas, tec

Implementação de um conjunto alargado de investimentos de qualificação competitiva,
com vista ao alargamento das capacidades de gestão e desenvolvimento de novas e/ou
significativamente melhoradas capacidades de desenvolvimento de novos produtos,
serviços e soluções de automação industrial.

71.837,39

FEDER

32.326,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025791

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

E+3 PLUS, LDA

Qualify for Credibility

145.360,00

FEDER

65.412,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025804

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NEPTUNE RETURN LDA

NEPTUNE- Qualificar para internacionalizar- Schommeling

73.340,62

FEDER

33.003,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/11

2019/06/10

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025812

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MARKET ACCESS - CONSULTORES EM NEGÓCIO
INTERNACIONAL LDA

Qualificar e inovar a organização, a gestão e os recursos para
robustecer os negócios internacionais

101.115,00

FEDER

45.501,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/06

2018/12/05

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025817

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

OLG CONSULTING, LDA

OLG Visão 2020

103.452,25

FEDER

46.553,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/11

2019/07/10

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025818

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

KRUDER, S.A.

BRIEL - On the way for the perfect espresso

411.616,80

FEDER

185.227,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025827

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

NFI - NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL,
LDA

Qualificação

348.731,50

FEDER

156.929,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025832

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CARLOS MANUEL MARTINS DOS SANTOS,
UNIPESSOAL LDA

Assisminho Next Generation

152.865,00

FEDER

68.789,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025852

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

WTS - WORLD TEXTILE SUPPLIER LDA

WTS- Full Service Fashion Agency- Qualificação

204.975,00

FEDER

92.238,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/12

2019/10/11

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025864

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

GARCIA & SILVA, LIMITADA

Projeto de qualificação da Garcia & Silva

54.535,00

FEDER

24.540,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/24

2019/08/23

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025866

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

HERTECO PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Qualificação da HERTECO

92.382,50

FEDER

41.572,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/22

2019/02/21

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025874

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SODIMEC CONSTRUÇÕES, LDA

Sodimec - Qualificação

306.808,71

FEDER

138.063,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025909

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

OFIMOLDE, LDA

Ofimolde Ideias Criativas

116.237,50

FEDER

52.306,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025911

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

STRONGSTEP INNOVATION IN SOFTWARE QUALITY
LDA

Strongstep, um passo à frente

115.775,78

FEDER

52.099,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/03

2018/11/02

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025912

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

RSCR ELECTRICIDADE E ILUMINAÇÃO, LDA

ILUZA RSCR Upgrade2020

60.338,78

FEDER

27.152,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025925

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

INTERHIGIENE -INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
HIGIENE, LDA

Qaulificação da Interhigiene nos fatores dinâmicos de
competitividade

156.023,50

FEDER

70.210,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025953

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

MAGIKBEE, LDA

International Magik Growth - 2017/2018

79.502,50

FEDER

35.776,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/11

2019/09/10

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025960

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

ANTÃO MEDICAL - EQUIPAMENTOS MÉDICOCIRÚRGICOS, LDA

Reforço da ANTÃO MEDICAL nos seus domínios imateriais de
competitividade

62.435,71

FEDER

28.096,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025989

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

TOP FINESS LDA

Qualificação da TOP FINESS como Criadora de Moda

31.020,00

FEDER

13.959,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/24

2019/07/23

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-026002

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

SPRENPLAN, LDA

Sprenplan ? Projeto de qualificação

76.500,00

FEDER

34.425,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-026028

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

CENTRAL TIME, LDA

Qualificação da Central Time

207.860,00

FEDER

93.537,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-026039

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

FERREIRA DA COSTA & IRMÃOS LDA

Qualificação da FC para o desenvolvimento, produção e venda de
torneiras e acessórios de casa de banho para o mercado OEM e
Marca Própria para segmentos de alto valor acrescentado

217.412,00

FEDER

97.835,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-035716

Programa Operacional Regional do Norte

2-Competitividade das Pequenas e
Médias Empresas

79%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital

--

90.000.000,00

FEDER

45.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2022/12/31

Portugal

1.110.456,50

FEDER

943.888,03

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/06/22

2020/06/21

Portugal

NORTE-02-0853-FEDER-025750

79%

4 LADOS LDA

4 Lados Qualificação

79%

O projeto visa melhorar a organização interna da empresa e a capacidade e rapidez na
tomada de decisões estratégicas, bem como internacionalizar a marca da empresa. Os
investimentos necessários integram 2 candidaturas: uma ao SI Qualificação das PME e
uma ao SI Internacionalização das PME.
O projeto visa promover a competitividade da Maques & Cruz e a sua capacidade de
resposta ao mercado global através de soluções inovadoras, de
softwares/equipamentos tecnologicamente avançados, eficazes e seguros, do reforço
da inovação organizacional e da inovação pelo marketing.

Trata-se da qualificação da E+3 Plus,Lda. no âmbito de certificações de qualidade e
IDI,registo de marcas e produtos desenvolvidos,marketing digital e internacional e
contratação de quadros superiores.Tudo isto irá contribuir para a competitividade e
diferenciação da empresa a nível internacional.
A NEPTUNE vai apostar na sua capacitação e projeção internacional, da sua Marca
Própria- Schommeling, direcionada para o segmento de calçado ?Athleisure?, investindo
em ferramentas de inovação de marketing e inovação organizacional, visando atingir
em 2019 um VN Internacional superior a 90 %.
O projeto visa o reforço das capacidades de organização e gestão, qualificando a MA
também através da certificação da qualidade, para a sua estratégia de
internacionalização, disponibilizando serviços de valor a clientes nacionais e
internacionais que buscam oportunidades na economia global
Com este projeto a OLG ambiciona ser um ponto de referência nacional e internacional
no e-commerce, concentrando os recursos em tecnologias Oracle, evitando a dispersão
das capacidades da empresa e permitindo estabelecer uma parceria mais sólida e de
confiança com a Oracle.
Parte integrante do plano estratégico 2015-2020, BRIEL - On the way for the perfect
espresso, representa um importante passo no crescimento, diferenciação e
sustentabilidade no sentido de ganho de dimensão competitiva da KRUDER alavancada
pela forte aposta na capacitação empresarial.
Este projeto contempla investimentos para reforço das capacidades de organziação e
gestão da NFI de modo a potenciar a estratégia de inovação, internacionalização e
modernização do promotor.
Este projeto centra-se na qualificação da empresa Assisminho através de
implementação e desenvolvimento de novos sistemas TIC para fazer evoluir os
processos organizacionais internos e a comunicação digital com o exterior, juntamente
com a Certificação de sistemas de gestão da Qualidade e de IDI.
A WTS vai apostar na sua capacitação e projeção internacional,enquanto representante
de Marcas(vestuário e acessórios),bem como através do lançamento da sua MarcaMooseback,investindo em ferramentas de inovação de marketing e inovação
organizacional,visando atingir em 2019um VN Int. superior a 81 %.
A Garcia & Silva pretende com o presente projeto qualificar a empresa reforçando a sua
competitividade no mercado estando consciente da importância da inovação que
sempre fez parte da sua estratégia.
Qualificação da Herteco: Investimento no desenvolvimento das competências próprias
(ao nível da engenharia e prototipagem), no incremento da qualdiade percebida pelo
mercado (através da obtenção da certificação ISO-TS), sustentada pela imagem
corporativa e novos modos de comunicação com os clientes.
A Sodimec é uma empresa de construção de edifícios e prestação de serviços de
engenharia. Com este projeto pretende aumentar a competitividade da empresa,
através da:- Implementação da ISO 9001 e ISO 14001;- Implementação do sistema de
gestão;- Criação de website;- Visitas de prospeção.
Incorporação de potencial criativo na empresa através da criação de um Departamento
de Design.
O projeto visa reforçar a capacidade de organização e gestão da Strongstep,
promovendo a sua competitividade e capacidade de resposta no mercado global,
investindo na prestação de serviços para a Indústria 4.0 e desenvolvimento de redes
modernas na economia digital/ TIC.
O projeto «ILUZA RSCR Upgrade2020» procura a qualificação dos recursos técnicos e
humanos da RSCR e simplificação de processos que promovam a diversificação,
internacionalização e certificação dos seus serviços e produtos.
Projeto de qualificação da Interhigiene nos fatores dinâmicos de competitividade para
dotar a empresa das ferramentas necessárias para o processo de internacionalização e
inovação.
Com o atual projeto de investimento de qualificação e com o apresentado ao SI
Internacionalização a Empresa pretende realizar um conjunto de ações que potenciem a
sua competitividade e a sua capacidade de resposta ao mercado global.
O projeto tem como principal objetivo dotar a Antão Medical de todos os meios
necessários para explorar mais e melhor determinados fatores dinâmicos de
competitividade, nomeadamente nos domínios da qualidade, da inovação, da economia
digital e marca própria.
Este projeto visa potenciar a Qualificação da TOP FINESS para ser uma criadora de
moda para consumidores de vestuário PLUS SIZE.
Este projeto de qualificação da empresa SprenPlan Lda, com investimento ao nível
organizacional, dos serviços e processos, das TIC e da qualidade, tem como objetivo o
aumento de competitividade e capacidade de resposta ao mercado, potenciando
também a sua presença ao nível do mercado internacional.
A Central Time pretende qualificar a sua empresa com novos métodos de entrega de
mobiliário, registo de patentes e desenvolvimento de identidade de novas linhas de
mobiliário.
Ferreira da Costa, LDA. é uma empresa industrial de metalomecânica fina, que
desenvolve, produz e vende torneiras e acessórios de casa de banho e componentes de
precisão. Este projeto vem apoiar o seu posicionamento internacional através da
qualificação transversal dos seus processos de negócios.

NORTE-03-1204-FEDER-000001

Programa Operacional Regional do Norte

3-Economia de Baixo Teor de
Carbono

84%

MUNICIPIO DE AMARANTE

Reabilitação do Bairro Cancela de Abreu – Eficiência Energética

Construída a primeira fase (24 fogos) em 1950 e a ampliação em 1964, o Bairro Cancela
de Abreu apresenta problemas de eficiência energética e térmica que condicionam
fortemente a qualidade habitacional e a sustentabilidade ambiental. Com o foco na
promoção da eficiência energética e na racionalização dos consumos, pretende-se
implementar um conjunto de medidas integradas de resposta aos elevados padrões de
eficiência energética atuais.

NORTE-03-1204-FEDER-000002

Programa Operacional Regional do Norte

3-Economia de Baixo Teor de
Carbono

84%

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Eficiência Energética na Habitação Social de Mondim de Basto

A operação candidatada prevê a implementação de ações que visam aumentar a
eficiência energética e a utilização de energias renováveis para autoconsumo no edifício
da habitação social de Mondim de Basto.

568.646,82

FEDER

483.349,80

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/12/16

2018/07/22

Portugal

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL PRAÇA FREI
MAURO – VILA DO CONDE”

A intervenção que a Câmara Municipal de Vila do Conde pretende levar a efeito no
conjunto habitacional da Praça Frei Mauro prevê a implementação de um conjunto de
medidas que promovam o aumento da eficiência energética permitindo a subida de
duas classes na classificação de desempenho energético e uma melhoria do conforto
térmico, minimiza a existência de patologias e promove igualmente a salubridade do
interior da habitação.

459.126,19

FEDER

390.257,26

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/02/01

2018/02/28

Portugal
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MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
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Código da Operação | Operation Code

NORTE-03-1204-FEDER-000004

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Economia de Baixo Teor de
Carbono

% cofinanciamento |
% EU funding

84%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Reabilitação de Bairros Sociais Santo Tirso – 1ª fase

A projeto candidato refere-se à reabilitação de 60 fogos, nas Freguesias da Agrela, Agua
Longa e Reguenga, no concelho de Santo Tirso, tendo como meta o melhoramento da
eficiência energética, a racionalização dos consumos e o aumento do conforto nas
habitações.

518.468,10

FEDER

440.697,89

6.823.436,71

FEDER

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

5.799.921,20

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2014/01/01

2019/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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MUNICIPIO DO PORTO

Promoçao da Eficiência Energética nos Bairros de Habitação
Pública Municipal - Fase 1.

A candidatura refere-se a uma intervenção de promoção da eficiência energética e
racionalização dos consumos em 105 edifícios de 9 Bairros Sociais no Porto, inserida
num projeto global de reabilitação física, económica e social dos Bairros. Esta
intervenção visa alcançar resultados significativos (em termos de emissões de carbono,
de custos energéticos e do conforto nas habitações) em 1.652 fogos, de um total de
2.176 fogos nos Bairros.
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ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVAÇÃO URBANA E
GESTÃO DO PATRIMÓNIO, E.M. , S.A.

Reabilitação dos Blocos 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 26 do
Bairro do Sobreiro, Maia – Eficiência Energética

A presente operação corresponde à intervenção de reabilitação dos blocos 1, 2, 3, 4,
11,12, 13, 16, 17, 18 e 26 do Bairro do Sobreiro, visando, sobretudo, a melhoria do seu
desempenho energético.

916.963,49

FEDER

779.418,97

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/11/01

2019/09/30

Portugal
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ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVAÇÃO URBANA E
GESTÃO DO PATRIMÓNIO, E.M. , S.A.

Reabilitação dos Empreendimentos Maia I e Maia II – Eficiência
Energética

A presente operação corresponde à intervenção de reabilitação dos empreendimentos
Maia I e Maia II, visando, sobretudo, a melhoria do seu desempenho energético.

1.071.768,55

FEDER

911.003,27

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/03/01

2019/09/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte
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Carbono
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Plano de Ação de Mobilidade Urbana sustentável da NUT III Alto
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA
Tâmega

Fase I - Caracterização e Diagnóstico; Fase II - Construção de Cenários, Objetivos e
Definição da Estratégia; Fase III - Formulação e Avaliação de Propostas; Fase IV Programa de Ação do PAMUS NUT III Alto Tâmega.

75.000,00

FEDER

63.750,00

2015/09/22

2016/05/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

3-Economia de Baixo Teor de
Carbono

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Cávado

O PAMUS Cávado configurará um programa de acção de curto/ médio prazo que
articulará medidas de natureza técnica e política com intervenções de natureza
infraestrutrural, maximizando o custo-benefício em termos de objectivos preconizados,
nomeadamente, em termos ambientais e energéticos.

150.000,00

FEDER

127.500,00

2015/08/17

2018/03/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

PAMUS Tâmega e Sousa

Pretende-se com esta plano apoiar o cumprimento das metas de incorporação de
energias renováveis, nomeadamente de energia elétrica nos transportes e também do
uso de combustíveis mais limpos, com os consequentes benefícios em termos
energéticos e ambientais. A prossecução destes objetivos deve centrar-se no apoio à
implementação de medidas de sensibilização à utilização de transportes ecológicos e da
eficiência energética.

2015/08/27

2016/12/31

Portugal

Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS Alto
Minho 2020

2015/08/01

2016/03/31

Portugal

2015/08/20

2016/04/01

Portugal

57.502,50

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/07/08

2016/04/20

Portugal

58.809,38

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/08/10

2016/08/31

Portugal

61.684,50

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/08/10

2016/06/07

Portugal

494.047,78

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/02/28

2019/11/24

Portugal

234.828,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

361.194,74

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

249.770,72

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/08/03

2017/07/31

Portugal

206.767,95

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/07/15

2018/03/31

Portugal

117.085,40

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/04/13

2016/12/30

Portugal

238.573,75

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/02/01

2018/01/31

Portugal

59.500,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/02/02

2018/02/28

Portugal

84.630,25

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/02/03

2018/02/28

Portugal

197.305,59

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/08/11

2017/03/31

Portugal

129.614,42

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/08/08

2017/04/30

Portugal

48.540,27

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/09/01

2017/06/30

Portugal

236.273,65

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal
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A presente candidatura visa o desenvolvimento do Plano de Ação para a Mobilidade
Urbana Sustentável - PAMUS Alto Minho 2020, através da realização das seguintes duas
ações: (i) Ação 1 - Elaboração, Dinamização e Seguimento (ii) Ação 2 – Capacitação,
Informação e Comunicação.
A elaboração de um Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) do Ave,
Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Comunidade com o fim de enquadrar o apoio financeiro que os Municípios pretendam candidatar ao
Intermunicipal do Ave
Programa Operacional Regional do Norte para a concretização das tipologias de ação no
âmbito da prioridade de investimento 4.5.

PLANO DE ACÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DAS
TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

O Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável inclui a caracterização e o
diagnóstico, a identificação de cenários futuros de acordo com a estratégia estabelecida
para a mobilidade dos cidadãos no conjunto do território desta NUTS III, que se
concretizará num plano de acção com medidas e intervenções devidamente
descriminadas, com calendarização e com estimativa de custos, para os indicadores e
metas estabelecidas.

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL AMP

O PAMUS AMP será constituído por um relatório nos termos exigidos no presente aviso
e por vários estudos específicos operacionalizadores necessários para a implementação
do mesmo e para o desenvolvimento das intervenções que forem definidas como
prioridades de execução a curto e médio prazo, devido ao facto de constituírem
tipologias de ações a candidatar no âmbito do Portugal 2020.

PAMUS do Douro

Pretende-se com o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável do Douro atender
aos objetivos e metas operacionais definidos para a prioridade 4.5, contribuindo para a
melhoria da eficiência e da eficácia do transporte de pessoas e bens, promovendo uma
harmoniosa transferência para modos de transporte mais limpos e eficientes,
garantindo um sistema de acessibilidades e transporte mais inclusivo

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Requalificação de redes pedonais na vila da Póvoa de Lanhoso Município da Póvoa de Lanhoso

Esta é uma operação constituída por ações infraestruturais de correção e mitigação dos
problemas existentes nas vias pedonais estruturantes existentes na vila da Póvoa de
Lanhoso. Estas intervenções visam possibilitar a transferência modal do transporte
individual, para um modo suave, o pedonal, e por essa via contribuir para a redução de
emissões de GEE, de acordo com as metas definidas no PAMUS Ave e no PO NORTE
2020.

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

Integrada no PAMUS Alto-Minho 2020, a operação visa o cumprimento dos objetivos aí
definidos, contemplando para tal uma intervenção sobre os arranjos exteriores, a
Reabilitação do Centro Coordenador de Transportes de Paredes de envolvente externa e os espaços interiores do CCT, o que permitirá uma melhoria
Coura
efetiva das condições de utilização do equipamento, quer por parte dos operadores de
transportes e dos comerciantes e associações aí instalados, quer pelos utilizadores dos
Transportes Coletivos.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE
TRÁS-OS-MONTES

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

Mobilidade Urbana Sustentável Alto Minho 2020

A presente operação visa a estruturação, implementação e comunicação da rede de
serviços de Transporte Coletivo da Região Alto Minho, recorrendo a serviços inovadores
baseados no conhecimento e na disponibilização da informação, assente numa
estratégia de desenvolvimento territorial capaz de atrair novos utilizadores,
contribuindo para uma mobilidade mais sustentável.

Estação de Mobilidade de Carrazeda de Ansiães

Após a intervenção é expectável que funcione uma plataforma intermodal que
possibilite a organização funcional do sistema de transportes, fomentando a
transferência dos utilizadores do transporte individual para o transporte coletivo
rodoviário e modos suaves. Deste modo, procura-se aumentar a quota dos transportes
coletivos, pedonal e ciclável, em detrimento do transporte motorizado, que acarreta
superiores emissões de carbono.

Rede de Percursos Pedonais - Ordem/Sousela

A presente intervenção consiste essencialmente na construção de percursos pedonais
funcionais,numa extensão de cerca de 3,85km, que permitam a ligação dos
aglomerados populacionais aos polos geradores de viagens, tais como polos de emprego
e equipamentos de utilização coletiva. Assim promove-se a mobilidade urbana
ambiental e energeticamente mais sustentavel local e regional.

MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES

Redes de percursos pedonais - Centro urbano do Marco de
Canaveses

A execução de vias pedonais e lugares de estacionamento visam a mobilidade em
segurança e acessibilidade a pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, que
participem em atividades que abrangem o uso de espaços e a sua inclusão e extensão
do uso por todas as parcelas presentes desta população, promovendo a mobilidade
sustentável e de modos alternativos de transporte (pedonal), contribuindo para a
redução das emissões de CO2.

MUNICÍPIO DE LOUSADA

As 3 acções a realizar: (1) construir estrategicamente percursos pedonais que se
interliguem aos percursos existentes, proporcionando a coesão e o aumento da Rede de
Rede de Percursos Pedonais Ação n.1 (1ª fase) Ação n.º 2 (1.ª fase) Percursos existente; (2) planear estrategicamente as intervenções seguintes em função
Ação n.º 3 (3.ª fase)
dos resultados obtidos; (3) implementar as estratégias de promoção de mobilidade
urbana em aglomerados com elevada taxa de ocupação habitacional; (4) reduzir as
emissões de GEE.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

MUNICÍPIO DE LOUSADA

Rede de Percursos Pedonais : Meinedo/ Lousada Centro

A operação a candidatar enquadra-se na tipologia de Mobilidade Urbana Sustentável,
com especial incidência na promoção de estratégias de baixo teor de carbono para
todos os tipos de territórios, incluindo a promoção da mobilidade multimodal
sustentável e as medidas de adaptação relevantes para a sua atenuação.

Rede de Percursos Pedonais :Ponte de Vilela/Caíde de Rei

O objetivo específico da presente candidatura assenta, naquele que se define para a
Prioridade de Investimento (P.I) 4.5 (4e) do AVISO N.º NORTE-06-2016-15 em matéria
de mobilidade urbana sustentável ( Ponto 5.1.1)

Rede de percursos pedonais – Aglomerados urbanos

A execução de vias pedonais e lugares de estacionamento visam a mobilidade em
segurança e acessibilidade a pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, que
participem em atividades que abrangem o uso de espaços e a sua inclusão e extensão
do uso por todas as parcelas presentes da população, promovendo a mobilidade
sustentável e de modos alternativos de transporte (pedonal), contribuindo para a
redução das emissões de CO2.

Rede de percursos pedonais – Zonas envolventes às escolas

A execução de vias pedonais e lugares de estacionamento visam a mobilidade em
segurança e acessibilidade a pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, que
participem em atividades que abrangem o uso de espaços e a sua inclusão e extensão
do uso por todas as parcelas presentes da população, promovendo a mobilidade
sustentável e de modos alternativos de transporte (pedonal), contribuindo para a
redução das emissões de CO2.

MUNICÍPIO DE BAIÃO

REDE DE PERCURSOS PEDONAIS - REBOLFE/INGILDE

Trata-se de uma Operação que visa criar condições de circulação para os modos suaves,
no que à mobilidade diz respeito, no seguimento das Prioridades de Investimento
definidas e estabelecidas no PAMUS da CIM TS para o concelho de Baião. Esta é uma de
várias obras/Operações a levar a efeito dentro do Planonegociado e contratualizado
com a CMB no âmbito da CIM TS.

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

INTERFACE DE TRANSPORTES – INTERFACE RODOVIÁRIA DE
VIMIOSO

Construção de um Interface de Transportes, concretamente uma pequena central de
camionagem na vila de Vimioso.

MUNICÍPIO DE LOUSADA

MUNICÍPIO DE LOUSADA

MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES

MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES

128.073,75

FEDER

108.862,69

74.490,70

FEDER

63.317,10

150.000,00

FEDER

127.500,00

67.650,00

69.187,51

72.570,00

581.232,68

276.268,24

424.934,99

293.847,90

243.256,39

137.747,53

280.675,00

70.000,00

99.565,00

232.124,22

152.487,55

57.106,20

277.969,00

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

433

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-03-1406-FEDER-000025

NORTE-03-1406-FEDER-000026

NORTE-03-1406-FEDER-000027

NORTE-03-1406-FEDER-000030

NORTE-03-1406-FEDER-000031

NORTE-03-1406-FEDER-000033

NORTE-03-1406-FEDER-000034

NORTE-03-1406-FEDER-000035

NORTE-03-1406-FEDER-000036

NORTE-04-2114-FEDER-000001

NORTE-04-2114-FEDER-000004

NORTE-04-2114-FEDER-000006

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Economia de Baixo Teor de
Carbono

Programa Operacional Regional do Norte

3-Economia de Baixo Teor de
Carbono

Programa Operacional Regional do Norte

3-Economia de Baixo Teor de
Carbono

Programa Operacional Regional do Norte

3-Economia de Baixo Teor de
Carbono

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

3-Economia de Baixo Teor de
Carbono

3-Economia de Baixo Teor de
Carbono

3-Economia de Baixo Teor de
Carbono

3-Economia de Baixo Teor de
Carbono

3-Economia de Baixo Teor de
Carbono

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

% cofinanciamento |
% EU funding

84%

84%

84%

84%

84%

84%

84%

84%

84%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Interface de S. João da Pesqueira

A Câmara Municipal, tendo como desiderato aumentar o conforto aos passageiros e
operadores elaborou um projeto com o intuito de centrar os locais de paragem de
autocarros, de bicicletas partilhadas e de táxis num único espaço, indo ao encontro das
prerrogativas nacionais e europeias em matéria de mobilidade urbana sustentável.

MUNICÍPIO DE SABROSA

INTERFACE À ALDEIA VINHATEIRA DE PROVESENDE

Pretende-se a criação de um interface que permita a organização funcional das diversas
modalidades de transporte de modo a possibilitar uma correta inserção urbana, garantir
a segurança e conforto dos utilizadores e preservar a aldeia vinhateira de Provesende.
Assim, espera-se fomentar a transferência dos utilizadores do Transporte Individual,
para o Transporte Coletivo Rodoviário e modos suaves, minimizando-se as emissões de
carbono.

MUNICÍPIO DE TAROUCA

ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES QUE
ENVOLVEM PEÕES E CICLISTAS

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

Ecovia Litoral Norte - Troço Fão a Apúlia

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Neste enquadramento, a intervenção visa a sua requalificação de forma a criar melhor
funcionalidade, acessibilidade e condições de conforto dos utentes, bem como a
intervenção no espaço exterior, assumindo-se como uma estação de mobilidade com as
Requalificação da Estação de Camionagem de Vila Pouca de Aguiar
funcionalidades necessárias para a eficácia pretendida: polarização de transportes sem
esquecer a vitalização/ocupação humana, uma vez que é factor essencial para o
sucesso desta infraestrutura.

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

A operação consiste na execução de passeios e respetivas infraestruturas, numa
extensão de 4100 mL, ao longo das vias de ligação da sede do Concelho até aos lugares
Criação de uma rede periurbana de passeios na Vila de Mondim de de Vilar de Viando, Pedra Vedra e Serra. A operação visa a criação de condições de
Basto
atratividade do modo pedonal, de forma segura e confortável, assegurando a
transferência modal e consequente alcance da redução de emissões dos GEE estimados
no PAMUS do Ave.

NORTE-04-2114-FEDER-000049

NORTE-04-2114-FEDER-000050

NORTE-04-2114-FEDER-000053

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

85%

85%

85%

85%

2018/04/02

Portugal

815.054,80

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/12/04

2018/12/31

Portugal

271.937,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2018/01/01

2019/02/28

Portugal

329.239,40

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/09/01

2018/09/30

Portugal

437.630,71

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/12/16

2019/03/20

Portugal

227.602,84

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/01/02

2018/06/30

Portugal

2016/10/10

2018/10/09

Portugal

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/07/31

2018/08/04

Portugal

UNIVERSIDADE DO PORTO

A presente candidatura visa assegurar a integração de um edifício histórico do Porto nos
MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E DA CIÊNCIA - O renascer de uma circuitos turísticos e culturais da cidade, criando-se um espaço ímpar de divulgação
histórica infraestrutura de promoção da cultura científica e
científica de referência internacional, através do recurso a uma filosofia museográfica
tecnológica da Região Norte
inovadora, que prevê o cruzamento entre a ciência e a arte como formas de apreensão
da natureza e da realidade: o MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E DA CIÊNCIA.

2.218.959,54

FEDER

1.886.115,61

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/06/23

2017/12/31

Portugal

Vaudeville Rendez-Vous - Festival Internacional de Artes
Performativas 2016-2018

Três edições de festival de artes performativas a decorrer no mês de julho, a partir de
2016 em programa conjunto dos Municípios de Braga, Guimarães e Famalicão. Durante
uma semana, cada cidade acolhe seis espetáculos e uma oficina de companhias locais,
nacionais e estrangeiras, em espaços patrimonialmente marcantes. Em paralelo, tem
lugar um programa de visita para programadores internacionais, incluindo conferência
dirigida ao meio artístico.

352.642,96

FEDER

246.850,08

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/04/19

2018/09/30

Portugal

A igreja de Santa Clara do Porto constitui uma importantíssima herança patrimonial de
caráter nacional que urge conservar e promover. O seu atual estado de degradação
obriga à realização de ações de reabilitação/conservação e restauro. São também
visadas ações de valorização e promoção. A concretização desta operação potenciará
novas dinâmicas e conexões com públicos geograficamente alargados.

1.916.360,78

FEDER

1.628.906,66

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/06/01

2019/06/14

Portugal

184.500,00

FEDER

156.825,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

2.499.746,62

FEDER

2.124.784,64

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/07/07

2018/08/31

Portugal

MOSTEIROS A NORTE

A operação MOSTEIROS A NORTE, constitui um itinerário de valor patrimonial,
resultante do aprofundamento dos modos de intervir em monumentos, da criação de
condições de receção e acolhimento dos visitantes.Articuladas com estas intervenções
irão produzir-se materiais de divulgação que irão promover os Mosteiros, as Conversas
dos Mosteiros e a interpretação da “Paisagem Monástica”, elevando a atratividade da
população, da região e do turista.

1.536.682,32

FEDER

1.306.179,97

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/06/01

2019/11/12

Portugal

Amarante-Marão A Natureza é o Destino

A operação, promovida pela CM Amarante, tem em vista a criação de planos
estratégicos e correspondentes mecanismos de ação de valorização do património
natural do concelho, particularmente no que diz respeito à Serra do Marão e à sua
relação com o centro urbano. O projeto procura a harmonizar os fatores de conservação
da natureza, com o desenvolvimento económico, sobretudo com base na valorização
dos recursos endógenos e do turismo.

344.793,60

FEDER

293.074,56

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/09/15

2018/05/31

Portugal

Núcleo Museológico Ferroviário de Bragança

Beneficiação do Núcleo Museológico Ferroviário, através da expansão da área
expositiva permanente , dotar este núcleo de sistemas atuais de sinalética que apoiem
a compreensão e perceção por parte do público relativamente ao património exposto,
Melhorar o nível de acessibilidade aos conteúdos, através da produção de instrumentos
de apoio ;Disponibilizar virtualmente o acesso aos conteúdos patrimoniais

456.040,00

FEDER

387.634,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/03/30

2018/10/30

Portugal

Dias do Património a Norte

Pretende-se, no âmbito desta operação, reforçar a perceção dos recursos patrimoniais
enquanto lugares de fruição cultural e de surpreendentes experiências turísticas,
fomentando o acesso de novos públicos à cultura e a sua identificação com o capital
simbólico que estes lugares encerram.Será implementado um ciclo de programação ao
longo de oito meses e em oito espaços patrimoniais, que consubstanciará um evento
em rede à escala regional.

399.750,00

FEDER

339.787,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/12/01

2018/09/30

Portugal

REWILDING_ALTOMINHO_ LANDSCAPES: Novos Espaços de
conservação e proteção da natureza e de turismo sustentável no
Alto Minho

A presente operação visa a estruturação e reforço de uma rede regional de espaços de
conservação e proteção da natureza e da biodiversidade promovendo o equilíbrio
ecológico da paisagem e a sua valorização e promoção através do turismo
sustentável.Em suma trata-se de um projeto de extrema relevância para a preservação
e valorização do património natural e para dinamizar a captação sustentável de fluxos
turísticos.

318.336,30

FEDER

270.585,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/05/01

2018/12/31

Portugal

Reabilitação, Conservação e Restauro da Igreja da Misericórdia de
Penafiel

A Operação “Reabilitação, Conservação e Restauro da Igreja da Misericórdia de
Penafiel” contempla a reabilitação da Igreja da Misericórdia, assim como, a
conservação e restauro do seu acervo artístico. Esta necessidade tem vindo a ser
identificada pela Santa Casa da Misericórdia de Penafiel e por alguns dos seus
visitantes, debruçando-se sob um conjunto ações que vão de encontro aos objetivos
identificados no Aviso da “Promoção Cultural”.

672.839,24

FEDER

571.913,36

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/01

2018/12/31

Portugal

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO TERRITÓRIO

O CIT será um projeto de referência enquanto contributo para a inventariação,
salvaguarda e divulgação do património cultural identitário do concelho, no contexto
mais alargado da preservação do Património Cultural Imaterial e do aproveitamento
sustentável do seu potencial turístico. A organização da oferta deste produto é
fundamental no aumento da sua atratividade.

131.837,95

FEDER

112.062,26

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/10/21

2017/12/30

Portugal

ALGURES A NORDESTE

ALGURES A NORDESTE assenta em 3 linhas de ação que se desenvolverão ao longo de
2anos(2017/2018):PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ORIGINAIS;FESTIVAL DE DANÇA
CONSTITUIÇÃO DE ROTEIRO TURÍSTICO CULTURAL , Este evento assente na
programação em rede (Vila Real/Bragança), pretende-se que seja encarado como uma
iniciativa de promoção e animação turística das duas cidades e da região transmontana
e duriense.

399.967,35

FEDER

310.505,94

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/17

2018/10/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Rota do Românico: Património, Cultura e Turismo

Programa Operacional Regional do Norte

2017/10/03

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DE SOUSA

NORTE-04-2114-FEDER-000039

79.068,10

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

477.530,00

85%

85%

Portugal

FEDER

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

2017/10/31

561.800,00

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

2017/05/01

Museu do Castelo

NORTE-04-2114-FEDER-000025

NORTE-04-2114-FEDER-000033

114.768,42

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

Plano de Paisagem das Terras de Coura

85%

Portugal

MUSEU DO CASTELO – REQUALIFICAÇÃO/RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO
ARQUITETONICO E CULTURAL CONSTRUÍDO que pretende valorizar os recursos
arqueológicos e naturais do território, através da implementação do aproveitamento
turístico do Museu do Castelo com a criação de um percurso museológico, dando a
conhecer a evolução do castelo ao longo do tempo (sec. XII – XXI).

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

4-Qualidade Ambiental

FEDER

2018/12/31

92.526,75

85%

Programa Operacional Regional do Norte

514.859,66

FEDER

2017/04/10

FEDER

4-Qualidade Ambiental

NORTE-04-2114-FEDER-000032

387.340,48

FEDER

240.997,19

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

108.855,00

Programa Operacional Regional do Norte

85%

319.925,88

FEDER

País |
Country

Bilhetica integrada no Cávado - Primeira fase

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

NORTE-04-2114-FEDER-000023

4-Qualidade Ambiental

958.888,00

FEDER

Data Fim |
Finish Date

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

IGREJA DE SANTA CLARA DO PORTO

Programa Operacional Regional do Norte

93.021,30

FEDER

Data Início |
Start Date

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Em termos mais abrangentes as metas desta operação passam essencialmente pela
promoção da utilização do transporte público de passageiros, para a melhoria da
mobilidade das populações independentemente do seu local de residência, e ainda a
redução da emissão de gases com efeito de estufa, por via da descarbonização dos
sistemas de transporte de passageiros.

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE

NORTE-04-2114-FEDER-000027

135.021,67

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Acessibilidade e Mobilidade - Monção

MUNICIPIO DE MONÇÃO

85%

85%

283.526,11

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Pretende-se com esta intervenção no espaço público, beneficiar a mobilidade no centro
urbano de Monção, recuperando pavimentos, passadeiras.Assim toda a envolvente de
passeios e passadeiras de acesso serão requalificadas e o, acesso a edifícios públicos na
envolvente, como o tribunal e o posto de correios, serão dotados de rampa de acesso
para pessoas com mobilidade condicionada.

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

O presente projeto contempla a construção de uma gare exterior descoberta, de um
edifício de apoio com paragem coberta, espaços de apoio e instalações sanitárias, e
percursos envolventes que permitem uma acesso mais direto à Vila de Mesão Frio e que
permitem arranjar e embelezar toda a envolvente tornando o espaço convidativo à sua
utilização resultando na diminuição do transporte individual e redução da poluição e
respetivas emissões de gases.

Construção de Interface em Mesão Frio

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

- Melhoria da segurança das deslocações pedonais e em bicicleta entre os vários pontos
da cidade, nomeadamente nos percursos pedonais existentes. - Prevenção de acidentes
no uso de bicicleta para as deslocações urbanas através de percursos propícios ao efeito
e que favoreçam a banalização do seu uso
O presente projeto tem como objetivo a construção de um percurso pedonal e ciclável,
não motorizado. Consiste num troço inserido no projeto “Ecovia do Litoral Norte e
Percursos Complementares”. Este troço desenvolve-se numa extensão de 6.20 km e
abrange a União de Freguesias de Apúlia e Fão. O traçado decorre da articulação com as
infraestruturas existentes nos passeios.

MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO

NORTE-04-2114-FEDER-000007

NORTE-04-2114-FEDER-000026

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE

MUNICIPIO DE AMARANTE

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PENAFIEL

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICÍPIO DE VILA REAL

A presente operação prevê a elaboração do Plano de Paisagem, o primeiro a nível
nacional.
. Intervenções de conservação e salvaguarda no Mosteiro de Paço de Sousa, na Igreja de
Soalhães e em outros bens patrimoniais da Rota do Românico. . Concluir o projeto
museográfico e a dinamização dos dois grandes centros de interpretação da Rota do
Românico, em Lousada e Penafiel.. Conceber e implementar um conjunto integrado de
medidas de comunicação, destinado à projeção da Rota do Românico e dos seus centros
de interpretação.

267.768,04

FEDER

434

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-04-2114-FEDER-000054

NORTE-04-2114-FEDER-000056

NORTE-04-2114-FEDER-000058

NORTE-04-2114-FEDER-000061

NORTE-04-2114-FEDER-000062

NORTE-04-2114-FEDER-000064

NORTE-04-2114-FEDER-000065

NORTE-04-2114-FEDER-000068

NORTE-04-2114-FEDER-000078

NORTE-04-2114-FEDER-000079

NORTE-04-2114-FEDER-000081

NORTE-04-2114-FEDER-000089

NORTE-04-2114-FEDER-000093

NORTE-04-2114-FEDER-000095

NORTE-04-2114-FEDER-000098

NORTE-04-2114-FEDER-000100

NORTE-04-2114-FEDER-000103

NORTE-04-2114-FEDER-000109

NORTE-04-2114-FEDER-000114

NORTE-04-2114-FEDER-000115

NORTE-04-2114-FEDER-000116

NORTE-04-2114-FEDER-000120

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

CASTELOS A NORTE

Os 5 castelos constituem um relevante legado da arquitetura militar, em termos do
património de fronteira da Região Norte. Com o intuito de divulgar e dinamizar estes
monumentos, é necessário um conjunto de intervenções materiais/imateriais que
potenciem a fruição de cada castelo e promovam esta rede patrimonial. Pretende-se
que estas ações desenvolvam novas dinâmicas, seja com a comunidade local, com a
região, seja e com o visitante forâneo.

2.372.897,49

FEDER

2.016.962,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/05/31

2019/06/30

Portugal

Rota do Românico: Património, Cultura e Turismo - Tâmega

As áreas de intervenção da Rota do Românico, centradas na conservação, valorização e
promoção do património cultural, têm vindo a promover a crescente afirmação deste
projeto como valioso fator de desenvolvimento (sub)regional, contribuindo para a
crescente notoriedade deste território (e da Região Norte) como um destino de
referência no âmbito de diversos produtos turísticos, designadamente do turismo
cultural e paisagístico.

1.246.583,74

FEDER

1.059.596,18

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

Museu da Língua Portuguesa

A Câmara Municipal de Bragança, reconhecendo o potencial de elementos patrimoniais
de valor estratégico para a cultura, assumiu o desafio de valorizar o maior elemento do
nosso património cultural imaterial, a “Língua Portuguesa”, criando um espaço
marcante, diferenciador e inovador que permita aos visitantes nacionais e
internacionais ter uma experiência sensorial e cognitiva inesquecível: o Museu da
Língua Portuguesa.

774.900,00

FEDER

658.665,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/10

2018/10/09

Portugal

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE

ROTA DAS CATEDRAIS A NORTE

A “Rota das Catedrais a norte” compreende intervenções infraestruturais de
qualificação e valorização no Património imóvel, móvel e integrado de sete Sés /
Catedrais da Região do Norte (Braga, Bragança, Lamego, Miranda do Douro, Porto, Vila
Real e Viana do Castelo), bem como intervenções de promoção e interpretação da Rota
e das Catedrais. Além da DRCN integra como parceiros seis entidades eclesiásticas,
responsáveis por cada um destes espaços.

2.462.322,57

FEDER

2.092.974,18

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/09/21

2019/06/20

Portugal

MUNICÍPIO DE SABROSA

“Os locais e culturas da Primeira Viagem de Magalhães” Inventário da série de componentes da ROTA DE MAGALHÃES.
PRIMEIRA VIAGEM DE CIRCUM-NAVEGAÇÃO e primeira exposição
internacional.

A operação “Os locais e culturas da Primeira Viagem de Magalhães” - Inventário da
série de componentes da ROTA DE MAGALHÃES. PRIMEIRA VIAGEM DE CIRCUMNAVEGAÇÃO e primeira exposição internacional inscreve-se no âmbito da participação
do Município de Sabrosa na Rede Mundial de Cidades Magalhânicas e na pretensão de
desenvolver os trabalhos com vista à apresentação da respetiva candidatura a inscrição
na Lista de Património da Humanidade da UNESCO.

469.860,00

FEDER

399.381,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Rios Sabor e Maçãs: Valorização da excelência do património
natural dos Rios Sabor e Maçãs e consolidação do Parque Ibérico
de Natureza Turismo e Aventura como âncora da sua visitação

Valorizar a excelência do património natural dos Rios Sabor e Maçãs e consolidar o
Parque Ibérico de Natureza Turismo e Aventura como âncora da sua visitação,
contribuindo para a afirmação de uma estratégia regional distintiva de desenvolvimento
turístico, na área do turismo de natureza.

249.075,00

FEDER

211.713,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Geoparque do Litoral de Viana do Castelo

Os 5 Monumentos Naturais Locais de Viana do Castelo são áreas recém-classificadas
pelo Município de Viana do Castelo e correspondem a zonas no litoral de Viana do
Castelo onde foram identificadas ocorrências notáveis do património geológico, que,
pela sua singularidade, raridade e representatividade em termos ecológicos, estéticos,
científicos e culturais, exigem a sua conservação e a manutenção da sua integridade.

329.327,48

FEDER

279.928,35

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/01

2018/10/31

Portugal

Alto Minho 4D – Viagem no tempo

Estruturação, implementação e promoção turística da rede “Alto Minho 4D - Viagem no
Tempo”, uma rede de rotas cronológicas culturais baseadas na história e nos bens
patrimoniais do Alto Minho, enquanto recurso turístico que pode ser mobilizado numa
estratégia de desenvolvimento territorial capaz de atrair novos fluxos de turistas e
visitantes e, simultaneamente, contribuir para a sua preservação e conservação
integrada.

1.993.399,50

FEDER

1.694.389,58

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/01

2019/03/31

Portugal

Mondim de Basto - Um Destino Por Natureza

A criação de uma identidade própria fará com que Mondim de Basto e os seus ativos
naturais se transformem numa marca, estrategicamente colocada no mercado. Para
isso é importante entender e saber o que quer coletivamente e o que ela representa
sendo o maior desafio alinhar todos os stakeolders. Uma visão comum assente em
turismo de natureza, mudança na perceção do lugar e imagem de excelência são
objetivos que o Município pretende alcançar.

219.124,50

FEDER

186.255,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2014/12/02

2018/06/29

Portugal

Rota Torguiana

A operação “Rota Torguiana” tem por objetivo dinamizar e modernizar o Espaço Miguel
Torga através de ferramentas de divulgação e promoção do património cultural e
natural associado à vida e obra do Escritor Miguel Torga existente no município de
Sabrosa. Assim pretende através das suas ações promover o património,
nomeadamente aquele com forte ligação ao escritor Miguel Torga

205.809,75

FEDER

174.938,29

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2018/06/12

Portugal

À Luz do Património – celebração internacional dos 20 anos de
Património Mundial do Centro Histórico do Porto

O projeto compreende a realização de um ciclo de programação cultural continuada,
suportado no excecional património histórico-cultural do Centro Histórico do Porto,
reforçando a notoriedade da marca Património Mundial no contexto do turismo
nacional e internacional, a propósito da efeméride dos 20 anos de classificação da
UNESCO.

387.000,00

FEDER

328.950,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

Mondim - Montanha de emoções

A operação pretende afirmar o concelho num destino de turismo de natureza de
excelência, tirando partido património natural, inserido em áreas classificadas do
Parque Natural do Alvão e Rede Natura 2000. A linha condutora da operação é a
valorização dos produtos turísticos: miradouros, percurso pedestre e estradas
panorâmicas através da implementação do projeto Bike Road numa ótica de
preservação e proteção das áreas protegidas e classificadas.

124.178,14

FEDER

105.551,42

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/01/22

2017/09/06

Portugal

FUNDAÇÃO DE SERRALVES

Casa do Cinema Manoel de Oliveira

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira, a implementar em Serralves, visa acolher o
acervo cinematográfico de Manoel de Oliveira, tendo em vista homenagear e promover
a intemporalidade da sua obra, e o intercâmbio com instituições nacionais e
internacionais, contribuindo para a visibilidade e atratividade internacional do Porto e
Norte de Portugal, através da valorização do prestígio e do património de uma figura
maior do Cinema mundial.

2.500.000,00

FEDER

2.125.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/01

2018/10/06

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

O Caminho de Torres é o único trajeto que junta, num mesmo caminho, localidades tão
importantes como Tarouca, Amarante, Guimarães, Braga e Ponte de Lima. A operação
Valorização Cultural e Turística do Caminho de Santiago - Caminho
agora candidatada surge como um instrumento fundamental para a valorização cultural
de Torres
e turística dos Caminho de Torres, assente na sua inventariação, divulgação, protecção,
valorização, conservação, qualificação e promoção cultural e turística.

1.063.275,87

FEDER

903.784,49

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/07/07

2019/07/06

Portugal

Vozes das pedras - promoção e valorização da Área Arqueológica
Mezio-Gião

A ARDAL, gestora da Porta do Mezio, estrutura de receção, animação e interpretação
do PNPG, procura com “Vozes das Pedras”, promover e recuperar a Área Arq. do Mezio,
Monumento Nacional, em conjunto com as 100 rochas com Arte Rupestre da contígua
Área do Gião, em risco de degradação. Partindo desta intervenção,criaremos uma nova
experiência interpretativa focada no turismo sustentável em linha com projetos já
financiados de promoção do PNPG.

348.973,78

FEDER

296.627,71

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Memórias do Salto

O projecto Memórias do Salto pretende a salvaguarda das memórias dos portugueses
oriundos do Nordeste Transmontano, que emigraram de forma entre 1954 e 1974. Para
além da salvaguarda desse património Imaterial, o projecto pretende a criação de dois
produtos culturais, novos e inovadores: uma exposição interactiva com realidade virtual
e as rotas, potenciando a oferta cultural da região e a sua capacidade de gerar e reter
fluxos turísticos.

150.429,52

FEDER

127.865,09

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

Valorização, Proteção e Divulgação do Templo-Monumento de
Santa Luzia e sua envolvente

A valorização e dinamização do Património da Confraria Santa Luzia integra uma missão
da Instituição que assenta na valorização do Templo-Monumento e na demonstração
da elevada importância estratégica deste património para o Município de Viana do
Castelo e para a Região do Norte. Neste âmbito, a intervenção incide na requalificação
do Templo e sua envolvente e no restauro do acervo artístico, apoiada em iniciativas de
comunicação.

398.693,80

FEDER

338.889,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/03/14

2018/08/10

Portugal

Valorização, Conservação e Promoção da Igreja dos Terceiros

Operação infraestrutural com 2 ações:1“Conservação e Restauro da Igreja dos
Terceiros”, 97% do IE: empreitada de conservação e restauro da Igreja (comp.16) e
acompanhamento técnico (comp.11) alicerçada em projeto aprovado,com Deliberação
de Licenciamento; 2“Promoção e Divulgação da Igreja dos Terceiros” com elevada
importância para a concretização dos objetivos globais: trabalhos de conceção e
implementação de atividades de promoção e divulgação.

823.950,00

FEDER

700.357,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/04/03

2018/07/06

Portugal

Centro Interpretativo do Barroco – Igreja do Espírito Santo / Arcos
de Valdevez

Centro Interpretativo do Barroco, alargado à região do Alto-Minho, incorpora novas
tecnologias de realidade aumentada e virtual para interpretar os monumentos da
região, o período do Barroco e o próprio monumento; este será alvo de reabilitação do
seu riquíssimo e referencial espólio artístico, de valor nacional, sendo igualmente
potenciado o seu uso cultural, pedagógico e turístico.

978.467,62

FEDER

831.697,48

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/05/24

2018/01/31

Portugal

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Montalegre - Uma ideia de natureza

Visa promover e valorizar a marca “Montalegre – uma ideia de natureza”, cultivando
uma imagem de destino turístico de natureza por excelência através da adequação da
oferta turística para este segmento, que proporcione fidelização e o desenvolvimento
de fatores de atratividade que possibilitem o aumento do número de turistas, a
visibilidade do território, contribuindo também para agregar valor à oferta
regional/nacional no turismo de natureza.

232.790,25

FEDER

197.871,71

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Valorização da rede de Património Religioso através de uma
Intervenção de Conservação e Restauro na Igreja Matriz de
Vimioso

Pretende-se realizar uma intervenção de conservação e restauro na Igreja Matriz de
Vimioso, incidindo a intervenção ao nível da pintura mural da abóbada da capela-mor,
na talha e acessórios do retábulo mor e retábulos laterais, nas esculturas de vulto e no
mobiliário eclesiástico.

116.222,70

FEDER

98.789,29

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

Alto Minho Natura 2020: Programa Integrado de Educação
Ambiental para a Preservação e Conservação da Natureza e da
Biodiversidade

A presente operação visa o desenvolvimento de um processo de sensibilização e
interpretação ambiental aberto que capacite indivíduos e comunidades a tornarem-se
conscientes do valor dos espaços rede NATURA 2000.Trata-se de um projeto de
extrema relevância para promover a educação ambiental através do desenvolvimento
de um Programa Integrado suportado na atual rede de espaços dedicados à
interpretação e sensibilização do património natural.

217.974,45

FEDER

185.278,28

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/03

2018/03/31

Portugal

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO TÂMEGA AMBT

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

MUNICÍPIO DE SABROSA

CMPL - PORTO LAZER - EMPRESA DE DESPORTO E
LAZER DO MUNICÍPIO DO PORTO, E.M.

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

ARDAL - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO ALTO LIMA

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU ABADE DE
BAÇAL

CONFRARIA DE SANTA LUZIA

VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE S.FRANCISCO DE
BRAGA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-04-2114-FEDER-000121

NORTE-04-2114-FEDER-000129

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

381.890,40

FEDER

311.101,44

1.588.188,10

FEDER

277.968,78

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

COOLTIV'ART - Programação Cultural em Rede

(i) Criação de um “cartão intermunicipal cultural”, através da implementação e
utilização de um sistema de bilhética em rede em dez equipamentos culturais (um por
município) do Alto Minho;(ii) Desenvolvimento de um programa de animação e
promoção turística associado ao património cultural e aos recursos identitários do Alto
Minho, através da estruturação de uma programação em rede ao nível intermunicipal.

MUNICIPIO DO PORTO

Valorização do património cultural do Porto: modernização e
dinamização de museus municipais pertencentes à Rede
Portuguesa de Museus e outros equipamentos de elevado
interesse cultural e turístico.

A candidatura visa requalificar o Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, as Casas
Museu Guerra Junqueiro e Marta Ortigão Sampaio; criar um centro interpretativo dos
Caminhos do Romântico; capacitar tecnologicamente os museus, criar uma identidade
gráfica identificativa dos núcleos museológicos extensível aos espaços e a todo o
material gráfico e de merchandising e disponibilizar material informativo e promocional
em quatro idiomas.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

1.349.959,89

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/05/02

2018/08/24

Portugal

FEDER

210.894,94

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/07/25

2018/12/31

Portugal

1.778.779,27

FEDER

1.511.962,38

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/03/23

2019/08/15

Portugal

NORTE-04-2114-FEDER-000130

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Vila do Conde, um porto para o Mundo

“Um porto para o Mundo” é um espetáculo de teatro de rua com objetivos de
promoção turística. Este evento integra o projeto da autarquia em candidatar a
construção naval em madeira a Património Nacional, e é complementado com um
conjunto de outras atividades convergentes no seu fim. Pretendemos que VC se torne
uma referência mundial na arte da construção naval em madeira, potenciando as
excelentes condições de atratividade turística que já temos

NORTE-04-2114-FEDER-000132

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Mosteiro de S. Miguel de Refojos, Património Cultural Ímpar

Em anexo na Memória Descritiva e Justificativa da Operação.

Ecovia do Cávado e Homem - Troço de Esposende

A Ecovia do Cávado é um projeto previsto na EIDT do Cávado. É uma ecovia que ligará o
interior ao litoral. A presente candidatura consiste num troço desta Ecovia, o troço de
ESPOSENDE.Tem 1150m, uma área de importância ambiental, destacando-se a
envolvência no Parque Natural Litoral Norte.O Projeto técnico da ecovia tem atenção
aos aspetos ambientais e paisagísticos onde se insere, ao nível da implantação da
infraestrutura e materiais previstos

349.062,16

FEDER

296.702,83

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/11/30

2017/09/30

Portugal

Valorização dos Caminhos de Santiago – Caminho Português da
Costa

As ações de recuperação e valorização de sítios e outro patrimonial cultural, tem como
objetivos, possibilitar a fruição do valor em causa, quer pela recuperação e/ou
salvaguarda, quer pela sua interpretação e a criação, recuperação ou apetrechamento
de infraestruturas e equipamentos que permitem tornar o Caminho mais atrativo e
utilizável, visando contribuir para uma consolidação do património comum que é o
Caminho Português da Costa.

1.692.939,84

FEDER

1.438.998,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/10/28

2018/08/10

Portugal

Valorização do Património Religioso do Centro Histórico do Porto

Tradição, cultura e história, de um património material e imaterial da cidade do Porto,
que permite a sua Reabilitação e Valorização, e de todo um conjunto de eventos que
estão associados a este património, à cultura e com impacto na cidade e na região,
desde a concretização de um roteiro turístico das Igrejas do centro histórico, do centro
interpretativo e da programação de diversos eventos de cariz religioso, cultural e
popular.

1.403.619,79

FEDER

1.193.076,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/10/03

2018/06/30

Portugal

1.867.893,00

FEDER

1.587.709,05

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2014/01/01

2019/03/31

Portugal

250.305,00

FEDER

212.759,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/06/30

2018/10/31

Portugal

347.475,00

FEDER

295.353,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/06/30

2018/10/31

Portugal

Meandros do Coura - Percurso Interpretativo do Rio - Fase 1

O projeto Meandros do Coura dá cumprimento ao programa de definição de um
percurso interpretativo ao longo do rio Coura. O presente projeto foi concebido no
sentido de proporcionar ao caminhante uma experiência completa de paisagem, na
paisagem, com a paisagem e pela paisagem. Propõe-se uma intervenção minimal e
respeitadora, no entanto com grande capacidade de valorização dos valores e recursos
em presença.

350.000,00

FEDER

297.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/01

2018/07/31

Portugal

“Valorização, Animação e Dinamização do Património Cultural de
Sernancelhe”

A Operação “Valorização, Animação e Dinamização do Património Cultural de
Sernancelhe” pressupõe a implementação de uma intervenção estratégica de
valorização e promoção de Sernancelhe, na qual se objetiva a conjugação de dois fortes
elementos do seu património cultural: a Igreja Matriz de Sernancelhe e o Escritor
Aquilino Ribeiro.

288.367,35

FEDER

245.112,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/08/09

2018/08/09

Portugal

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

Quintas do Barroco no Tâmega e Sousa: Rede de Programação
Intermunicipal.

A operação Quintas do Barroco no Tâmega e Sousa é um projeto de turismo cultural
sustentado na programação e valorização em rede de um conjunto de recursos e ativos
patrimoniais que distinguem este território. Visando a qualificação da experiência
turística e a competitividade da economia regional, será implementado um ciclo de
programação em 11 espaços patrimoniais barrocos localizados nos municípios que
conformam a CIM Tâmega e Sousa.

326.688,00

FEDER

277.684,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2017/11/30

Portugal

85%

Com vista a potenciar os ativos patrimoniais da região Douro Internacional e Douro
Vinhateiro, o Percurso Pedestre de Grande Rota, que terá uma xtensão total aproxi. de
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR GRANDE ROTA DO DOURO INTERNACIONAL E DOURO VINHATEIRO 200 km é um projeto regional que envolve 4 municípios. Miranda do Douro com 32 km,
Mogadouro com 61 km, Freixo Espada à Cinta com 57 Km e Torre de Moncorvo 29 km.
Este projeto terá como chefe de fila a Associação de Municípios do Douro Superior.

350.000,00

FEDER

297.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/01/01

2018/11/17

Portugal

85%

Com vista a potenciar os ativos patrimoniais da região do DouroSuperior, a Rede
Regional de Percursos Pedestres terá 23 percursosde Pequena Rota com uma extensão
total aproximada de 230 km, éum projeto regional que envolve 4 municípios, Miranda
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR REDE REGIONAL DE PERCURSOS PEDESTRES DO DOURO SUPERIOR
do Douro 3percursos, Mogadouro 8 percursos, Freixo Espada à Cinta 4percursos e Torre
de Moncorvo 8 percursos. Este projeto terá comochefe de fila a Associação de
Municípios do Douro Superior.

350.000,00

FEDER

297.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/01

2018/11/17

Portugal

O Município pretende desenvolver o turismo de natureza com base na conservação e
promoção do seu património ecológico, paisagístico e cultural, dando destaque à Rede
Natura e à promoção do garrano e do seu habitat neste território. Para atingir estes
objetivos, será desenvolvido um conjunto de atividades para a promoção turística e
pedagógica sobre os valores naturais e em particular do garrano no seu habitat e em
modalidades equestres.

145.341,72

FEDER

123.540,46

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2018/08/10

Portugal

NORTE-04-2114-FEDER-000134

NORTE-04-2114-FEDER-000138

NORTE-04-2114-FEDER-000141

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

SEMINARIO MAIOR DE NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO DO PORTO (SEMINARIO DO PORTO)

NORTE-04-2114-FEDER-000142

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

NORTE-04-2114-FEDER-000147

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

NORTE-04-2114-FEDER-000149

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

NORTE-04-2114-FEDER-000152

NORTE-04-2114-FEDER-000162

NORTE-04-2114-FEDER-000164

NORTE-04-2114-FEDER-000176

NORTE-04-2114-FEDER-000177

NORTE-04-2114-FEDER-000183

NORTE-04-2114-FEDER-000184

NORTE-04-2114-FEDER-000189

NORTE-04-2114-FEDER-000194

NORTE-04-2114-FEDER-000199

NORTE-04-2114-FEDER-000200

NORTE-04-2114-FEDER-000201

NORTE-04-2114-FEDER-000202

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

85%

85%

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

Criação de plataforma de musealização in situ, cujo cerne é o Castelo F. E. Cinta,
concebendo um roteiro museológico, resultante de trabalhos arqueológicos
Requalificação e Valorização do Castelo de Freixo de Espada à Cinta efetuados/a efetuar, permitindo o ressurgimento de estruturas patrimoniais soterradas.
e sua Envolvente
Implementação de elementos de contextualização, com objetivo representar o castelo
original, sendo efetuados diversos trabalhos arquitetónicos por forma a enquadrar e
embelezar o espaço.
O projeto visa no contexto territorial metropolitano dinamizar uma ação colaborativa
AMP Património Natural
em torno da preservação e da valorização económica do património natural e dos
valores ambientais.
O projeto AMP – Património Cultural tem na sua génese a ideia de ação coletiva ao nível
da NUTS III, protagonizada por uma rede colaborativa que agrupa os Municípios, a
AMP- Património Cultural
própria área Metropolitana, as entidades públicas e privadas com competências e
ativas na área da promoção turística e da preservação e salvaguarda do Património
Cultural.

85%

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

85%

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES
CAMINHAR CONHECENDO - Valorização e promoção da rede de
DO PARQUE NACIONAL DA PENEDA GERÊS - ADERE trilhos no Parque Nacional da Peneda-Gerês
PENEDA GERÊS

Pretende-se criar a Grande Rota enquanto percurso privilegiado de visita ao PNPG,
comunicando, a partir dela, os valores naturais e atrações do território (Plano de
Comunicação e Sinalização da rota), tornando a rota atrativa em todas as épocas do
ano, para grupos, famílias, caminheiros individuais, empresas turísticas, escolas…

293.361,14

FEDER

249.356,97

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/11/14

Portugal

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE

MOSTEIROS A NORTE - MOSTEIRO DE AROUCA

O Mosteiro possui edifícios e espólio de valor nacional, algum de valor internacional,
mas apresenta condições obsoletas de acolhimento e visita, com a agravante de os
espaços mais emblemáticos, Igreja/Coro, estarem quase desventrados. A Operação
destina-se a resolver os problemas enunciados, sendo expectável o aumento do nº de
visitantes e do tempo da visita, pela melhoria de condições e valências e pela ampliação
da área visitável.

833.714,02

FEDER

708.656,91

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2.173.850,00

FEDER

1.847.772,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/12/05

2018/12/05

Portugal

85%

Percursos do Homem e do Garrano

85%

CONFRARIA DO BOM JESUS DO MONTE

Bom Jesus: Requalificar II

4 Ações: 1-Equipa Técnica–componente1, 2,81% do IE;2-Conservação e Valorização do
Santuário do Bom Jesus do Monte: Basílica,Escadório e Capelas–componentes 16, 11 e
12, 91,06% do IE;3 Promoção e Divulgação do Santuário do Bom Jesus do Monte e do
Projeto Bom Jesus: Requalificar II–componentes 9,10,12, 5,24% do IE);4 Gestão e
Execução da Operação Bom Jesus: Requalificar II–componente7 0,89% do IE).Com
previsão de um aumento de 30% dos visitantes.

85%

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Infraestruturas para valorização e visitação de áreas classificadas
no concelho de Caminha

A presente intervenção consiste na construção de 2 troços da futura Ecovia do Litoral
Norte, que uma vez materializados no terreno, permitirão a ligação ininterrupta, em
canal pedonal e ciclável, de Moledo ao Pinhal da Gelfa, na freguesia de Âncora, numa
extensão total de aproximadamente 5.750 metros. (Ver memória descritiva completa).

252.150,01

FEDER

214.327,51

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/12/15

2018/07/15

Portugal

Infraestruturas para valorização e visitação de áreas classificadas
no concelho de Esposende

A presente intervenção consiste na construção de 1 troço de aproximadamente 1100m
da futura Ecovia do LN, que uma vez materializado no terreno, permitirá a ligação
ininterrupta, em canal pedonal e ciclável, da Praia de Cepães, à marginal da cidade de
Esposende, numa extensão total de 3750m. Preconiza-se ainda como atividade a
desenvolver na Candidatura, o cumprimento do Plano de Comunicação, com a
realização de ações de comunicação e divulgação.

349.935,00

FEDER

297.444,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/12/15

2018/02/28

Portugal

Infraestruturas para valorização e visitação de áreas classificadas
no concelho de Viana do Castelo

A presente intervenção consiste na construção de 1 troço de aproximadamente 1.300 m
da futura Ecovia do Litoral Norte, que uma vez materializado no terreno, permitirá a
ligação ininterrupta, em canal pedonal e ciclável, da Praia de Afife, na freguesia de Afife,
à Praia Norte na cidade de Viana do Castelo, numa extensão total de 10.650 m, bem
como, em ações de comunicação e divulgação.

292.494,01

FEDER

248.619,91

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/06/26

2018/06/30

Portugal

Desenvolvimento de Corredor Ecológico em Carreço e Afife

A presente intervenção incide sobre a área que bordeja a nascente o cordão dunar e
zonas húmidas, entre as Praias de Arda/Bico, na freguesia de Afife, e a Praia de Paçô, na
freguesia de Carreço, numa extensão de cerca de 1.500 m, contemplando percursos de
visitação e contemplação, pedonais e cicláveis, com a mesma extensão, bem como, a
realização de ações de comunicação e divulgação.

222.592,33

FEDER

189.203,48

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/07/11

2018/03/31

Portugal

85%

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

85%

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

85%

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
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350.000,00

FEDER
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06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/12/15

2018/05/15

Portugal

NORTE-04-2114-FEDER-000203

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Desenvolvimento de Infraestruturas Verdes no Rio Âncora

A intervenção incide numa área de cerca de 14ha, contemplando percursos de visitação
e contemplação, pedonais e cicláveis, numa extensão de aproximadamente 790m, e
consiste na execução de um conjunto de trabalhos com vista à diminuição do risco,
preservação, requalificação e divulgação da zona estuarina do Rio Âncora,
nomeadamente a eliminação das grandes manchas de espécies exóticas invasoras como
a acácia-austrália, mimosas e a erva-da-fortuna;

NORTE-04-2114-FEDER-000204

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Desenvolvimento de Infraestruturas Verdes no Rio Neiva

ss

329.818,97

FEDER

280.346,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/06/22

2018/03/31

Portugal

Património e Turismo: ligações virtuosas no Centro Histórico de
Chaves

Projeto de dinamização do Centro Histórico de Chaves, com vista à valorização dos seus
patrimónios, identidades e comunidades. Propõe-se a criação de um conjunto inovador
de atividades de interpretação patrimonial, suportada em várias parcerias, e que inclui
diferentes suportes de comunicação, com capacidade de envolver diversos segmentos
de público, diferenciar a oferta deste destino turístico e contrariar a sazonalidade da
procura.

226.548,67

FEDER

192.566,37

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

Local Dark Sky no Território do Parque Nacional da Peneda Gerês

Esta operação pretende obter e implementar uma certificação internacional de Local
Dark SKY (LDS) no PNPG. Um LDS é um território de tamanho considerável que possuí
uma qualidade excepcional de noites estreladas e um ambiente noturno protegido pelo
seu interesse científico, natural, educacional e cultural. A obtenção da chancela de LDS
permite a um território obter notoriedade internacional e diversificar a sua oferta de
turismo de natureza.

145.915,97

FEDER

124.028,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

Obras de Instalação e Equipamento da Casa da Arquitectura –
Centro Português de Arquitectura

Com o projeto que se apresenta nesta candidatura, a Câmara Municipal de Matosinhos,
pretende efetuar as intervenções infraestruturais para a Instalação da Casa da
Arquitetura, no antigo complexo industrial da Real Vinícola, mais precisamente nos
Edifícios B, C e D. Por parte da ACA serão realizadas uma série de ações imateriais com
vista à promoção, divulgação e dinamização nacional e Internacional da CA.

2.500.000,00

FEDER

2.125.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/11/01

2018/09/30

Portugal

Criação e dinamização de Corredor Ecológico nas margens do
Gondim - Arouca Geopark

Com a presente intervenção pretende-se valorizar toda uma área, que atualmente é de
traseiras, onde se vislumbram arrecadações de vários tipos de materiais, relegando
para segundo plano a linha de água aí existente, e que urge dignificar, preconizando-se
para o efeito um novo espaço de fruição pública, de encontro e promoção das relações
sociais, através do contacto direto com o meio natural.

349.163,60

FEDER

296.789,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/12/02

2018/08/31

Portugal

Da Serra d'Arga à Foz do Âncora

A operação conjunta dos Municípios de Caminha, Viana do Castelo e Ponte de Lima “DA SERRA D’ARGA À FOZ DO ÂNCORA” - visa fundamentar a sua proposta de
classificação como Paisagem Protegida de âmbito regional, reforçando o seu caráter
único enquanto ativo territorial e produto turístico emergente. Para tal são propostas
um conjunto de intervenções imateriais que visam a divulgação nacional e internacional
dos valores identitários presentes.

348.735,75

FEDER

296.425,35

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

Viver a Natureza em Ponte da Barca

No âmbito do projeto será compilada informação relativa à fauna, flora e geologia
existentes no município de Ponte da Barca, com incidência nas zonas ribeiririnhas dos
rios Lima e Vade e nas localizadas no PNPG. Serão realizadas ações de sensibilização
para a preservação dos valores ambientais. Serão colocados dois observatórios da
natureza (situados na Ecovia do rio Lima).

141.160,95

FEDER

119.986,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

CIDN TTM - Carta Intermunicipal de Desporto de Natureza das
Terras de Trás-os-Montes

O estudo da CIDN TTM contempla trabalhos de diagnóstico, formulação de propostas
específicas com base descritiva e cartográfica e recomendações para o
desenvolvimento dos desportos ligados à natureza. A Carta será lançada e promovida
depois no quadro da edição inaugural do Festival de Turismo de Natureza das Terras de
Trás-os-Montes, que pretende posicionar este território nos segmentos de mercado do
Turismo de Natureza e Ativo.

166.050,00

FEDER

141.142,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Porta do Mezio - 2.ª Fase - Parque Biológico do Mezio

A ARDAL, gestora da Porta do Mezio, estrutura de receção, animação e interpretação
do PNPG, procura com esta operação, proporcionar aos visitantes e turistas o contato
direto com a fauna e flora desta reserva natural, potenciar a proteção e conservação
dos recursos naturais existentes, e dotar o território de um equipamento que permitirá
diversificar a oferta turística da região.

350.000,00

FEDER

297.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2018/03/31

Portugal

O Lobo e o Homem: proteger, valorizar e sensibilizar

Conhecer, informar e sensibilizar a população sobre o Lobo é um ponto de partida para
a proteção e conservação do lobo e do seu ecossistema. A presença do lobo no Minho é
forte, território integrado na Rede Natura 2000, na Paisagem Protegida do Corno de
Bico e no Parque Nacional da Peneda-Gerês. A realização deste projeto vai ser
imprescindível para a curto prazo se assistir a um incremento de fluxos turísticos para a
região.

162.426,00

FEDER

138.062,10

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/09/29

2018/09/30

Portugal

Centro de BTT do Corno de Bico

Criação na área envolvente ao CEIA de uma infraestrutura composta por balneário,
sanitários e oficina de bicicletas, servindo de base ao Centro de BTT do Corno de
Bico.Integrando a RN200, a APPCB e as freguesias, será concebida, sinalizada e
georreferenciada uma rede de percursos, que será disponibilizada na internet e pontos
turísticos locais.Uma pista de XCO permanente e a aquisição de material para a
realização de eventos completam a operação.

221.199,32

FEDER

188.019,42

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/07/26

2018/09/30

Portugal

Valores Naturais do Parque de Serralves: Sensibilização e
Divulgação

A operação “Valores Naturais do Parque de Serralves: Sensibilização e Divulgação”
pretende atuar ao nível da valorização e qualificação do património natural, para
promover a excelência dos valores naturais do Parque de Serralves, permitindo uma
maior visibilidade e adequação para captação de visitantes, e para contribuir para a
informação e sensibilização associadas à proteção e conservação da natureza.

296.855,09

FEDER

252.326,83

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

As Encostas Metropolitanas do Douro

Esta candidatura contemplas as ações Análise dos Recursos e Valores Naturais e
Serviços dos Ecossistemas da Infraestrutura Verde, Inventário dos Valores Culturais e
Elaboração do Catálogo das Unidades de Paisagem, Desenvolvimento das Rotas
Temáticas das Encostas Metropolitanas do Douro, Proposta de Classificação da Área de
Paisagem Protegida e Plano de Marketing, Comunicação, Divulgação e Sensibilização.

349.812,00

FEDER

297.340,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/01

2019/03/01

Portugal

Parque Urbano do Rio Ul

A operação visa a valorização do Parque Urbano do Rio Ul e a requalificação das
infraestruturas de apoio à visitação, sinalética, estruturas de observação e relação com
a natureza, unidades de visitação e apoio ao visitante, estruturas de informação,
suportes de comunicação e divulgação; informação sobre os valores naturais (fauna,
flora e biodiversidade) e sensibilização para a proteção e conservação da natureza.

349.851,32

FEDER

297.373,62

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/07/01

2018/11/30

Portugal

Estratégia de Marketing para o Turismo de Natureza de Melgaço

A operação é o elo dos projectos q o Município tem em carteira, para lhes conferir
alinhamento estratégico e de mkt, rentabilizar os invtos materiais d outras operações
no âmbito do presente Aviso, nomeadamente: «Requalificação do Parque de Campismo
de Lamas de Mouro»; «Requalificação da Zona Ribeirinha de Castro Laboreiro-Veigas»,
«Ecovia 'Onde Portugal Começa'» e «Rede Municipal de trilhos pedestres e cicláveis».

298.945,35

FEDER

254.103,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/07/26

2018/07/15

Portugal

Museu Nacional Soares dos Reis - Modernização e Dinamização

O projeto a apresentar pretende dotar o MNSR dos meios técnicos e infraestruturais
que lhe permitam ser um proposta de qualidade na captação de fluxos turísticos,
visitantes e constituir-se como dínamo do sector criativo e das interligações deste com
o resto da economia. Na prossecução desses objetivos constitui-se como um caso de
estudo de uma parceria publico-privada que marcará a política cultural dos próximos
anos.

1.048.090,00

FEDER

890.876,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Extraordinary Art for Exceptional Architecture

O presente projeto pretende instituir-se como um marco disruptivo no atual portfólio
de oferta cultural na Região Norte, dinamizando uma procura cultural para a região, e
sobretudo para o Porto, através da promoção das singularidades arquitetónicas do seu
património e criando uma programação específica que promova o diálogo das
diferentes formas de arte com o espaço arquitetónico, bem como a valorização e o
enaltecimento desse mesmo espaço.

389.684,27

FEDER

294.308,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/01/01

2017/09/30

Portugal

Alto Minho Música&Património

(i) Dinamização e capacitação dos ativos culturais e artísticos associados à música e
património.(ii) Desenvolvimento de um programa de animação e promoção turística do
património cultural associados à música, através da estruturação da programação em
rede “SENTE A HISTÓRIA”.(iii) Desenvolvimento de campanha de comunicação e
marketing “SENTE A HISTÓRIA”, que privilegie diferentes suportes e meios,
nomeadamente físicos e digitais.

399.538,00

FEDER

329.617,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO | COLISEU PORTO

O FIC Coliseu Porto tem como estratégia a programação de circo: circo clássico e a
vertente contemporânea designada por Novo Circo. O festival distribui-se por dois
momentos de programação:um programa de Verão e um programa de Inverno, que
consubstanciará o evento de encerramento das celebrações do 75º aniversário do
Coliseu do Porto. O projeto integra a realização de uma ação permanente de circo social
e de uma conferência internacional.

179.932,60

FEDER

152.942,71

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/02/28

Portugal

15 anos de Guimarães Património Mundial: valorização,
conservação e promoção

A operação propõe valorizar, conservar e promover a oferta turística suportada pelo
Património Mundial de Guimarães, ex-libris turístico do Minho.E consubstancia-se em
ações infra-estruturais (1.Reabilitação Torre da Alfândega, 2.Percurso pedonal no
Adarve,ação imaterial (3.Hereditas, Base de Dados do Património de Guimarães) e ação
infra-estrutural e imaterial (4.Centro Interpretativo na Torre Alfândega e na Casa da
Rua Nova)

1.526.523,58

FEDER

1.297.545,04

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/06/27

2018/12/31

Portugal

Rota do Românico - Ave

Alargamento da Rota do Românico ao território da CIM-AVE, através da investigação e
validação dos bens patrimoniais do românico no Ave, da valorização e conservação dos
monumentos classificados - Ponte da Lagoncinha e Igreja de S. Tiago de Antas, da
implementação da sinalética direcional e informativa, da elaboração e produção gráfica
de mapa-guia de toda a Rota, e de atividades de animação do património envolvendo a
participação da comunidade.

1.121.064,42

FEDER

952.904,76

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2015/11/20

2018/09/30

Portugal

NORTE-04-2114-FEDER-000206

NORTE-04-2114-FEDER-000210

NORTE-04-2114-FEDER-000213

NORTE-04-2114-FEDER-000215

NORTE-04-2114-FEDER-000227

NORTE-04-2114-FEDER-000230

NORTE-04-2114-FEDER-000231

NORTE-04-2114-FEDER-000240

NORTE-04-2114-FEDER-000242

NORTE-04-2114-FEDER-000246

NORTE-04-2114-FEDER-000250

NORTE-04-2114-FEDER-000251

NORTE-04-2114-FEDER-000252

NORTE-04-2114-FEDER-000256

NORTE-04-2114-FEDER-000265

NORTE-04-2114-FEDER-000267

NORTE-04-2114-FEDER-000273

NORTE-04-2114-FEDER-000278

NORTE-04-2114-FEDER-000300

NORTE-04-2114-FEDER-000304

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR

ARDAL - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO ALTO LIMA

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

MUNICÍPIO DE AROUCA

MUNICÍPIO DE CAMINHA

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE
TRÁS-OS-MONTES

ARDAL - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO ALTO LIMA

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

FUNDAÇÃO DE SERRALVES

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

FUNDAÇÃO DE SERRALVES

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO COLISEU DO PORTO

MUNICIPIO DE GUIMARÃES

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

437

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-04-2114-FEDER-000317

NORTE-04-2114-FEDER-000336

NORTE-04-2114-FEDER-000341

NORTE-04-2114-FEDER-000351

NORTE-04-2114-FEDER-000363

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTA MARIA
DA FEIRA

MUNICÍPIO DE CHAVES

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

FUNDAÇÃO DE SERRALVES

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

MISERERE - Misericórdia da Feira: Recuperação e Reabilitação da
Igreja

O projeto MISERERE pretende recuperar e reabilitar uma Igreja cuja construção se
iniciou em 1690 e classificada como Monumento de Interesse Público em 2012.
Pretende-se com esta operação transmitir uma herança cultural única nas Terras de
Santa Maria, que se abrirá à comunidade, para culto e atividades culturais, e se
integrará em roteiros de turismo cultural, contribuindo para a valorização da excelência
do património histórico do concelho.

1.967.115,96

FEDER

1.672.048,56

Musealização das Termas Romanas de Chaves

Esta operação apresenta duas componentes distintas (infraestrutural e imaterial). A
primeira contempla o projeto de arquitetura e especialidades de engenharia, o projeto
de conservação e restauro (uma especialidade do projeto de execução) e o projeto de
museologia. A componente imaterial, traduzida no Plano de Promoção e Dinamização
do Museu das Termas Romanas, integra um conjunto articulado de ações elencadas na
Memória Descritiva Complementar.

1.043.889,22

FEDER

VALE DO VAROSA 2

O VALE DO VAROSA tem por conceito uma Rede de Monumentos beneficiando de uma
especial concentração de imóveis históricos de elevado interesse turístico-cultural.
Contando no seu arranque com financiamento ON2, pretende-se agora o alargamento e
enriquecimento das áreas e temáticas de visita nos monumentos Mosteiro de São João
de Tarouca, Mosteiro de Santa Maria de Salzedas e Convento de Santo António de
Ferreirim, já integrados na rede.

1.989.226,40

Hat Weekend | S. João da Madeira | Cidade dos Chapéus

Hat Weekend é um festival dedicado ao tema “Chapéu”, constituído por ações
temáticas que acontecerão no espaço urbano, envolvendo instituições culturais,
criativos e artistas numa programação cultural dirigida a diferentes segmentos de
turistas que procuram diferentes modos de lazer e entretenimento.Esta iniciativa de
animação turístico-cultural conferirá às estadias dos turistas um valor acrescentado e
uma experiência turística enriquecedora.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/02/01

2018/12/31

Portugal

887.305,84

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/08/22

2019/01/18

Portugal

FEDER

1.690.842,44

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

376.848,84

FEDER

294.799,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

O Mundo em Serralves

A operação “O Mundo em Serralves” consubstancia um programa estruturado de
animação turístico-cultural, tratando-se de um evento de valorização da cultura e da
criatividade de dimensão internacional, integrando uma oferta diversidade de
iniciativas, com uma proposta sofisticada, inovadora e de grande transversalidade de
manifestações, atraindo visitantes e fluxos turísticos para o Porto e Norte de Portugal.

400.000,00

FEDER

337.673,59

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/12/01

2018/04/30

Portugal

A operação visa colmatar uma necessidade de valorização e qualificação de alguns
geossítios e espaços interpretativos. Prevê-se a organização de uma conferência
subordinada ao Geoparques - Destinos de Natureza e Estilos de Vida Saudáveis. Serão
ainda realizadas acções de dinamização e promoção do destino Arouca Geopark no
âmbito do turismo de natureza.

205.423,35

FEDER

174.609,85

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

NORTE-04-2114-FEDER-000365

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

AGA - ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE AROUCA

GEONATURA - (Qualificação, promoção e comunicação do
património natural do Arouca Geopark)

NORTE-04-2114-FEDER-000368

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

Rio Rabaçal: Valorização da excelência do património natural de
Valorizar a excelência do património natural de Valpaços e consolidar o Rio Rabaçal
Valpaços, promovendo a consolidação do Rio Rabaçal como âncora como âncora da sua visitação, contribuindo para a afirmação de uma estratégia regional
da sua visitação
distintiva de desenvolvimento turístico, na área do turismo de natureza.

349.555,66

FEDER

297.122,31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

NORTE-04-2114-FEDER-000369

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICÍPIO DE AROUCA

Arouca Geopark - Santuário da Natureza

A candidatura pretende, contribuir ativamente para a sedimentação do posicionamento
do Arouca Geopark nas várias redes em que se insere, solidificando o estatuto de
destino turístico sustentável.

245.233,59

FEDER

208.448,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

Observatório da Biodiversidade do Litoral Norte

Esta operação criará o Observatório da Biodiversidade do LN é composta por 2 ações: o
apetrechamento do edifício a alocar na Praia Norte, que será um espaço de visitação e a
produção de uma exposição interativa aí instalar; ações de promoção e difusão que
comportam a criação de conteúdos científicos, de imagens e de vídeos sobre a
biodiversidade, bem como, produção de brochuras, agendas temáticas workshops e um
seminário, entre outras iniciativas

350.000,00

FEDER

297.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/07/03

2018/12/31

Portugal

NATURCONDE - REABILITAÇÃO, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM PROTEGIDA REGIONAL DO LITORAL
DE VILA DO CONDE E ROM ( PPRLVCROM)

Naturconde é um projeto de reabilitação, proteção, conservação e valorização da
PPRLVC - ROM. Partindo do Estudo Específico de Ordenamento e Gestão daquela Área
Classificada, pretende-se realizar um conjunto de ações para proteção e preservação do
património natural ao mesmo tempo que se criam condições de visitação e fruição da
área. Com o plano de comunicação pretende-se dar visibilidade à região, numa
perspectiva de atração de novos públicos.

327.697,92

FEDER

278.543,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/02/01

2018/08/01

Portugal

VILA REAL | O DESTINO DA BIODIVERSIDADE

Realização de um conjunto de eventos de referência para a agenda nacional, ligadas à
temática da proteção da natureza e da biodiversidade.Os objetivos a alcançar pela
operação passam pela transmissão de conhecimento e divulgação do património
biológico, ecossistemas e pela importância da sua preservação.

290.970,15

FEDER

247.324,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/07/13

2019/06/07

Portugal

Rio Olo - Laboratório vivo de turismo sustentável

A operação consiste numa estratégia de desenvolvimento territorial da Bacia do Rio
Olo, com a criação de um laboratório vivo do desenvolvimento sustentável, dirigido a
todos os apreciadores internacionais de natureza, numa perspetiva de proteção e
valorização do património natural e cultural existente, a promoção do desempenho
eficiente dos serviços ecossistemáticos, associados a um desenvolvimento turístico
sustentável.

350.000,00

FEDER

297.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

349.946,21

FEDER

297.454,29

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

350.000,00

FEDER

297.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/02/15

2018/02/28

Portugal

NORTE-04-2114-FEDER-000371

NORTE-04-2114-FEDER-000373

NORTE-04-2114-FEDER-000376

NORTE-04-2114-FEDER-000377

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

MUNICÍPIO DE VILA REAL

MUNICIPIO DE AMARANTE

O presente projeto prevê a definição, implementação e sinalização de uma rede de
percursos pedestres (num total de 6 Pequenas Rotas e 1 Grande Rota) e uma rede de
percursos de BTT, num total de 3 trilhos.O projeto incluirá ainda investimento
infraestrutural, em três edifícios, antigas escolas primárias (Gralheira, Felgueiras e
Feirão), prevendo-se a sua refuncionalização para estruturas de apoio aos BTTistas e
pedestrianistas.
O Museu da Água pretende promover o património ambiental (flora e fauna),
arquitetónico e etnográfico associado ao Rio Vez e seus afluentes.

NORTE-04-2114-FEDER-000379

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

DOLMEN - DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL,
Vivenciar Montemuro
CRL

NORTE-04-2114-FEDER-000382

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Museu da Água ao Ar Livre do Rio Vez

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

“Ecovia do Cávado e Homem – troço de VILA VERDE entre a Praia
Fluvial do Faial (Vila de Prado) e a Praia Fluvial do Mirante
(Soutelo) – 1ª fase”

Construção de um troço da Ecovia do Cávado e Homem no concelho de Vila Verde,
através de um canal dedicado e orientado para duas funções: o andar a pé e o passeio e
provas de esforço de bicicleta, valorizando em termos ambientais e paisagísticos a
margem do rio Cávado, promovendo o turismo e a coesão do território.

350.000,00

FEDER

297.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

Greenways4you” - Valorização e Promoção da Rede de Percursos
Verdes do Alto Minho

O projeto “Greenways4you” orientado para o desenvolvimento e promoção sustentável
de uma rede de percursos verdes interpretáveis inseridos em espaços de conservação
da natureza presentes no Alto Minho, visa dar continuidade a uma aposta clara e
objetiva da CIM Alto Minho e dos 10 municípios associados desenvolverem um conjunto
significativo e bem-sucedido de projetos de criação de percursos verdes e atividades de
turismo de natureza sustentáveis

323.132,07

FEDER

274.662,26

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

85%

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Ecovia do Cávado-Homem – troço de Vila Verde entre a Praia
Fluvial do Mirante (Soutelo) e a Praia Fluvial de Porto Carrero
(Soutelo) – 2ª Fase

Construção de um troço da Ecovia do Cávado e Homem, na freguesia de Soutelo, no
concelho de Vila Verde, através de um canal dedicado e orientado para duas funções: o
andar a pé e o passeio e provas de esforço de bicicleta, valorizando em termos
ambientais e paisagísticos a margem do rio Cávado, promovendo o turismo e a coesão
do território.

329.236,51

FEDER

279.851,03

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

85%

Com vista a potenciar os ativos patrimoniais da região Douro Internacional e Douro
Vinhateiro, esta Operação visa restabelecer/recuperar a antiga linha de caminho de
Restabelecimento das Plataformas Ferroviárias da Linha do Sabor,
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR
ferro do Sabor, em Ecopista. É um projeto regional, envolve 5 municípios, embora nesta
Miranda do Douro e Torre de Moncorvo
Operação participem apenas 2 municípios, Torre de Moncorvo e Miranda do Douro.
Este projeto terá como chefe de fila a Associação de Municípios do Douro Superior.

324.401,10

FEDER

275.740,93

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

349.326,80

FEDER

296.927,78

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

247.715,85

FEDER

210.558,47

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/02/01

2019/05/02

Portugal

350.000,00

FEDER

297.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2018/12/02

Portugal

Melhoria da Fruição e Valorização do património natural do
Geopark Terras de Cavaleiros

Criação de toda uma dinâmica para a conservação e divulgação do património natural
do Geopark Terras de Cavaleiros através de: homologação de uma rede de 24 percursos
pedestres; Estudos (valorização turística, marketing e comunicação); produção de
materiais de apoio para as iniciativas a realizar associadas à proteção e conservação da
natureza para que se possa dar a conhecer o vasto e rico património natural deste
território.

335.164,27

FEDER

284.889,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

VALORIZAÇÃO ECOLÓGICA DO CORGO

A Operação visa promover um dos espaços naturais qualificados de Vila Real, que
servem como conexão/corredor de ecossistemas da RN 2000 (Sítio Alvão/Marão).
Pretende-se preservar e promover este património, através da sua requalificação (numa
primeira fase), da sua disponibilização através do conceito expositivo e através da
organização de uma de atividades culturais ligadas ao tema da biodiversidade. O
investimento ascende a €349.998,00.

225.311,23

FEDER

191.514,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

NORTE-04-2114-FEDER-000385

NORTE-04-2114-FEDER-000386

NORTE-04-2114-FEDER-000390

NORTE-04-2114-FEDER-000392

NORTE-04-2114-FEDER-000393

NORTE-04-2114-FEDER-000394

NORTE-04-2114-FEDER-000395

NORTE-04-2114-FEDER-000397

NORTE-04-2114-FEDER-000398

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICIPIO DE CASTELO DE PAIVA

A operação visa a criação do Percurso Viver o Douro, a primeira fase dos Percursos
Viver o Payva D'Ouro, e visa a implementação de um conjunto de soluções para a
promoção e o reconhecimento do território, valorizando o seu património natural e
Percursos pedestres - Viver o Payva D'Ouro - Trajeto Viver o Douro
promovendo a proteção da natureza e biodiversidade. O objetivo final é a atração e
sensibilização de públicos diversos. Terá uma duração de 14 meses e o investimento
associado é de 349 326,80 €.
Este projeto procura a requalificação e ampliação da oferta, através da criação de novos
produtos turísticos, assentes nas infraestruturas e equipamentos existentes na área da
RN2000 na Lamosa, permitindo que seja dirigida a públicos-alvo com expetativas
relacionadas com o Turismo de Natureza. A estruturação das ações será realizada
mediante 3 dimensões deste tipo de atividades, a gestão da procura, a gestão da oferta,
e a gestão do negócio.

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

Lamosa natural - Turismo de natureza em Sernancelhe

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO

A presente candidatura consiste na Construção de um troço da Ecovia do Cávado e
Homem, no municipio de Terras de Bouro, na freguesia de Moimenta, compreendendo
Ecovia do Cávado e Homem - Troço de Moimenta, Terras de Bouro
uma extensão total de 1,4 km em beneficiação em terra batida a que se juntará mais
0,7 Km de ligação ao parque da Vila, ao longo da margem esquerda do rio Homem.

ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE TERRAS DE CAVALEIROS

MUNICÍPIO DE VILA REAL

438

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-04-2114-FEDER-000399

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Qualidade Ambiental

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE
TRÁS-OS-MONTES

Trás-os-Montes Natura

Infraestruturas para valorização e visitação do estuário do rio
Neiva – ponte pedonal e ciclável

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Valorização do património natural na região abrangida pela CIM TTM, através da
criação de uma rede de locais de visitação, focada nos valores naturais, fomentando o
conhecimento e conservação destes recursos e das áreas classificadas. Implementação
de um plano de comunicação abrangente, diversificado e concretizado na definição da
marca Trás-os-Montes Natura. Consolidação da estratégia delineada através da
elaboração de um Modelo de Gestão.

249.936,00

FEDER

212.445,60

350.000,00

FEDER

307.500,00

A presente intervenção incide sobre a área estuarina do rio Neiva, e consiste na
construção da ponte pedonal e ciclavel sobre o rio Neiva e o prolongamento do troço da
Ecovia para os ligar aos previstos em ambas as margens do curso de água, totalizando
uma extensão de aproximadamente 300 metros.
Com a presente operação pretende-se constituir o Núcleo do Lobo Ibérico do Parque
Biológico de Vinhais. Pretende-se assim valorizar o Lobo Ibérico como espécie
emblemática e elemento estruturante na definição de uma estratégia distintiva de
desenvolvimento turístico associada ao Parque Biológico de Vinhais e ao Parque Natural
de Montesinho.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

297.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/07/12

2018/12/31

Portugal

FEDER

261.375,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

NORTE-04-2114-FEDER-000400

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

NORTE-04-2114-FEDER-000403

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICIPIO DE VINHAIS

Núcleo do Lobo Ibérico do Parque Biológico de Vinhais

NORTE-04-2114-FEDER-000404

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

Ecocentro Micológico Terras de Miranda

O Projeto que se pretende desenvolver consiste na instalação de edifício em madeira
para um Ecocentro micológico e centro de produção, onde se desenvolverão atividades
educacionais e de investigação relacionadas com a micologia .

341.446,15

FEDER

290.229,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

TUA NATUREZA: Valorização do Rio Tua como elemento
estruturante da visitação de um território alargado

Promover a singularidade do património natural de Vila Flor, valorizando Rio Tua como
elemento estruturante da sua visitação turística, contribuindo para a implementação de
uma estratégia regional diferenciadora no domínio turístico, com enfoque no turismo
de natureza.

325.098,30

FEDER

276.333,56

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

Esta operação visa a realização de um Grande Evento de Desporto na Natureza como
forma de promover novos conceitos de férias na natureza e de alcançar novos públicos,
divulgando o território como destino qualificado de Turismo de Natureza, a nível
nacional e internacional, numa perspetiva de valorização dos recursos naturais e de
harmonização dos interesses da visitação com os valores fundamentais da conservação
da natureza e da biodiversidade.

301.163,16

FEDER

255.988,69

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2016/11/02

2017/11/30

Portugal

348.308,21

FEDER

296.061,98

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

313.414,89

FEDER

266.402,66

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/06/26

2018/03/31

Portugal

Gestão Ativa do Património Natural da Serra da Aboboreira

A operação visa promover a Gestão Ativa do Património Natural da Serra da
Aboboreira, território alvo de processo aberto para a criação da Paisagem Protegida da
Serra da Aboboreira, e tem como principal objetivo a sua valorização e promoção,
visando a atração e sensibilização de públicos diversos. A operação terá uma duração
de 24 meses e um investimento associado de 349 522,95 €.

325.950,00

FEDER

277.057,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

BlueWays4you - Valorização e Promoção da Rede de Percursos
Azuis do Alto Minho”

A candidatura responde aos principais elementos de diagnóstico para a dinamização e
seguimento de uma estratégia de valorização e promoção das atividades de mar, rio &
natureza no Alto Minho, orientada para a promoção turística do património natural,
abrangendo o objetivo geral de desenvolvimento e promoção sustentável de uma rede
de percursos azuis inseridos em espaços de conservação da natureza presentes no Alto
Minho.

349.553,70

FEDER

297.120,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO SABOR DE
FINS ESPECÍFICOS

Caminhos do Sabor - Navegar na Montanha - Proteção, Promoção
e Desenvolvimento do Património Natural dos novos Lagos do
Sabor

Pretende-se criar um circuito automóvel panorâmico sobre o Sabor, que faça a
interligação com a rede de percursos pedestres dos 4 Municípios que integram o
território da AMBS. Este projeto visa implementar um plano de comunicação e
divulgação que agrega varias ações para diversos publicos-alvo (educação, lazer,
património natural e turismo). Estudos e Projetos

283.269,80

FEDER

240.779,33

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

CINFAES NATURAL, DIGITAL

A operação centra-se nos territórios RedeNatura2002, com objetivo da promoção
atividade turística sustentável, capaz de atrair novos fluxos turísticos ao concelho,
utilizando duas plataformas tecnológicas, destinadas promoção atividades do território,
disponibilização de informação contextual, constituída por recursos multimédia.
Elaboração carta desporto natureza/animação turística instrumento salvaguarda dos
recursos naturais existentes

121.278,00

FEDER

103.086,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/02/06

2018/09/29

Portugal

Geoparque do Litoral de Viana do Castelo – 2ª Fase

Os 8 Monumentos Naturais Locais de Viana do Castelo são áreas recém-classificadas
pelo Município de Viana do Castelo e correspondem a zonas no litoral de Viana do
Castelo onde foram identificadas ocorrências notáveis do património geológico, que,
pela sua singularidade, raridade e representatividade em termos ecológicos, estéticos,
científicos e culturais, exigem a sua conservação e a manutenção da sua integridade.

349.387,90

FEDER

296.979,72

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/06/01

2019/01/11

Portugal

122.754,00

FEDER

104.340,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/04/15

2019/02/15

Portugal

882.352,91

FEDER

750.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

03- A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património
natural e cultural;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2.500.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

249.126,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/19

2018/06/26

Portugal

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

2015/06/25

2016/12/31

Portugal
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Programa Operacional Regional do Norte
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4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental
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4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

85%

85%

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES
Peneda-Gerês Ultra Trail – um novo conceito de evento-férias na
DO PARQUE NACIONAL DA PENEDA GERÊS - ADERE natureza
PENEDA GERÊS

85%

MUNICÍPIO DE VALENÇA

Pretende-se com este projeto implementar uma estratégia de valorização das principais
“VEIGAS DO MINHO APPÉ – Valorização e Interpretação do Sítio de atrações do território que envolva os recursos naturais ao nível da promoção da
Importância Comunitária “Rio Minho””
visitação e interpretação dos ecossistemas associados ao Sitio Rio Minho e em
particular sobre as “veigas do rio Minho”.

85%

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

A presente intervenção consiste na construção de 1 troço de aproximadamente 1.050
Infraestruturas para valorização e visitação do Parque Natural do metros da futura Ecovia do Litoral Norte, que uma vez materializado no terreno,
Litoral Norte – troço entre as praias de Rio de Moinhos e de Cepães permitirá a ligação ininterrupta, em canal pedonal e ciclável, da Praia de Cepães, à
marginal da cidade de Esposende, numa extensão total de 4.800 metros.

85%

85%

85%

85%

85%

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO TÂMEGA AMBT

MUNICÍPIO DE CINFÃES

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Das Actividades a desenvolver são os estudos sobre: Flora e Habitats; Invertebrados
terrestres; Bivalves; Lctiofauna; Herpetofauna; Aves; Mamíferos; Avaliação Global.As
Actividades a desenvolver são : Numero e tipologia dos percursos; Etapas para
implementação dos percursos; características técnicas do equipamento; divulgação e
promoção turístico - natural e cultural
O projecto de Valorização Económica e Territorial dos Caminhos de Fátima pretende
criar uma verdadeira passadeira de segurança para os peregrinos que rumam desde Vila
Nova de Gaia até Fátima. A este investimento, associar-se-ão as componentes de
sinalização, promoção e divulgação dos Caminhos de Fátima.

NORTE-04-2114-FEDER-000431

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

Criação do Parque Natureza do Alto Paiva - 1ª fase

NORTE-04-2114-FEDER-000441

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

ACF - ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DE FÁTIMA

Valorização dos Caminhos de Fátima

85%

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
Urbanas - Eixo 4 - OT 6 - PI 6.5
CENTRAL

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

MUNICIPIO DE MONÇÃO

Requalificação Da Zona Do Porcalho

Pretende-se requalificar toda a zona do Porcalho, dotando-a de infra estruturas de
água, saneamento e eletricidade, ecopontos enterrados, assim como de reperfilamento
e pavimentação de arruamentos. Para que a requalificação sirva melhor os moradores e
transeuntes, respeitando simultaneamente a proteção à Muralha

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

REGENERAÇÃO URBANA – REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS A operação propõe a qualificação urbana de espaços públicos centrais, dentro da Área
CENTRAIS EM VIMIOSO – 1ª FASE – LARGO DO JOGO, RUA D.
de Reabilitação Urbana de Vimioso, localizados no núcleo antigo da vila de Vimioso
ANTÓNIO RIBEIRO E ENVOLVENTE À IGREJA MATRIZ
(Largo do Jogo, Rua D. António Ribeiro e Envolvente à Igreja Matriz).
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4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROF. ALBINO DE CARVALHO

Pretende-se requalificar uma via degradada, criando-se condições de circulação e
mobilidade, dando-se uma nova perspetiva na fruição do espaço em causa. Para o
efeito foi considerada a criação de passeios pedonais e espaços de descanso, através da
aplicação de mobiliário urbano que sirva esse efeito.

Reabilitação do Espaço Público - Centro Fase I

Pretende-se dar início às prioridades de investimento definidas no PARU, tendo por
objectivo preservar o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos. Com
uma área de intervenção 6992,0 m2, o projeto de execução visa a
qualificação/reabilitação do espaço público e das infraestruturas com a concretização
do reequilíbrio multifuncional ao nível dos usos dos espaços edificados e não edificados.

Reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho

Trata-se duma operação infraestrutural cujo objeto é o Edifício dos Paços do Concelho e
que objetiva corrigir um conjunto diversificados de patologias existentes ao nível da
cobertura, fachadas e vãos exteriores que, para além dos problemas que per se
provocam, contribuem para que o edifício seja negativamente impactante em termos
visuais no conjunto urbano onde se insere.

Terreiro do Açougue - Casa Mortuária

Este edifício insere-se de forma muito discreta, nos terrenos dos 2 prédios urbanos
disponibilizados pelo Município, situados em cota inferior do terreiro exterior de acesso
ao Castelo da Vila, no tardoz poente do que parece ter sido a sua cerca medieval, nos
limites dos arrabaldes fundadores da constituição do burgo. O edifício conferirá uma
urbanidade implícita de remate do quarteirão, pautada pela sua quase ausência
construída.

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

PARU - Requalificação de arruamentos e espaços públicos

Ação 1- remodelação dos acessos pedonais exteriores, criação de um espaço de cota
intermédia e melhor acessibilidade aos edifícios lá existentes e maior fruição do
espaço.Ação 2- melhor integração no conjunto urbano, via repavimentação da faixa de
rodagem, execução de passeios e guias e melhoria das redes de drenagem e de
abastecimento de água.Ação 3- reperfilamento do arruamento e criação de áreas de
estacionamento

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Requalificação da Área a Nascente da rua Francisco António
Gonçalves

Consta de intervenções ao nível de pavimentos, zonas ajardinadas, construção de um
edifício e colocação de mobiliário urbano.A operação está integrada no Plano de Ação
de Regeneração Urbana da Vila de Prado, para o Largo de S. Sebastião, com o objetivo
de promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística do centro urbano.

MUNICÍPIO DE BAIÃO

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

5.786.764,70

293.090,00

FEDER

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

119.250,00

FEDER

101.362,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

74.058,10

FEDER

62.949,39

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

655.178,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/09

2017/12/31

Portugal

299.032,51

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/08/08

2017/10/31

Portugal

159.375,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/15

2017/12/31

Portugal

313.096,61

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/03/31

2017/12/31

Portugal

134.520,41

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/12

2016/12/31

Portugal

770.798,29

351.802,95

187.500,00

368.348,95

158.259,31

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER
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% cofinanciamento |
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85%

85%
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

MUNICÍPIO DE FAFE

MUNICÍPIO DE RESENDE

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Reabilitação do Pontido – Fase 1

Esta intervenção eminentemente infraestrutural numa área de 15.518,40m2 no
topónimo Pontido é constituída por trabalhos de: paisagismo e rega; rede de iluminação
elétrica; ITUR; rede de abastecimento de água e águas residuais; arruamentos e muro;
ramada e pérgula; parque infantil e mobiliário urbano. Esta operação pretende
estabelecer uma dinâmica de uso que, além da sua integração com a envolvente, torne
a sua frequência atrativa.

Casa das Associações / Antigo Edifício do Banco Pinto e Sotto
Mayor

Tendo em consideração o valor subaproveitado deste edifício e o potencial que encerra,
quer pela sua dimensão estrutural quer pela posição geográfica que detém, pretende-se
refuncionalizar o mesmo, para acomodar a Casa das Associações, a qual se constitui
como uma “incubadora” de associações locais albergando projectos múltiplos –
sobretudo com foco no âmbito cultural e no desenvolvimento local, garantindo
actividades, permanência e visitação.

Requalificação da Praça Eng.º Armando Rodrigues e envolvente

Esta intervenção infraestrutural numa área de 8.380m2 correspondente à Pr. Eng.º
Armando Rodrigues e à sua envolvente é constituída por trabalhos de: pavimentação
nos arruamentos e passeios, paisagismo e rega; rede de iluminação; ITUR; rede de águas
pluviais; construção de um passadiço e dum palco; e mobiliário urbano. Esta operação
pretende estabelecer uma dinâmica de uso que, integrada com a envolvente, torne a
sua frequência atrativa.

Beneficiação da Rua e Travessa Eng.º Alexandre Losa Faria

As ações de requalificação consideram a substituição dos pavimentos, atualmente
muito degradados, garantindo uma faixa de rodagem no arruamento com 4.80m de
largura em calçada de cubo de granito, ladeada por passeios em paralelo de betão
vermelho. Na travessa, os materiais serão os mesmos mas sem qualquer desnível,
fazendo-se também a requalificação das redes de drenagem pluvial e da iluminação
pública.

Requalificação da Rua. dos Bombeiros Voluntários - Fafe

Trata-se de uma intervenção de requalificação de espaço público, que visa a criação de
condições de circulação viária e principalmente de peões. Este arruamento constitui-se
como um dos principais distribuidores de trânsito pedonal do centro urbano. De modo a
serem eliminadas as barreiras arquitetónicas existentes, esta intervenção contemplará
a alteração do perfil da rua por forma a obtermos uma maior largura de passeios.

REABILITAÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL 25 DE ABRIL

Reabilitação do jardim municipal 25 de Abril por forma a qualificar o ambiente e a
imagem do espaço público urbano da vila de Resende. Esta intervenção procura corrigir
incongruências que foram alterando a arquitetura inicial do jardim, mantendo, no
entanto, o seu desenho inicial. Encontram-se previstas intervenções ao nível do
pavimento, lago, coreto, equipamento e mobiliário urbano e a introdução de novos
elementos que qualifiquem o seu uso.

Centro Luís Teixeira

Reabilitação integral do edifício do Centro Luís Teixeira e do espaço público adjacente.

Reabilitação do Edifício para Reativação do Tribunal de Boticas
para Secção de Proximidade

No âmbito da presente operação o Município de Boticas pretende reabilitar o antigo
edifício do tribunal, (que se encontra devoluto há aproximadamente 3 anos), para que o
mesmo possa albergar a partir do dia 02 de janeiro de 2017, as funções de tribunal
como secção de proximidade. A reabilitação deste edifício é imprescindível, para a
reativação de um serviço de extrema importância para a população e para Boticas.

REABILITAÇÃO DO LARGO DO PELOURINHO

A zona a intervencionar situa-se em pleno centro urbano, encontrando-se a mesma
degradada e desqualificada, isto é, sem as devidas condições para a conjugação entre
recreio e animação do espaço urbano, com particular enfoque no património
arquitetónico histórico. A regularização e integração paisagística de todo o espaço
circundante ao Pelourinho, com o edificado existente, representa uma prioridade no
processo de reabilitação.

Requalificação do Bairro Albino Fidalgo

Esta intervenção propõe criar condições adequadas à requalificação da envolvente
urbana do Bairro, pelo que se pretende: 1) requalificação dos percursos de mobilidade e
estacionamentos; 2) requalificação do muro de vedação dos equipamentos de apoio do
espaço destinado a jogos e lazer; 3) requalificação paisagística com reconfiguração do
espaço de jardim.

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

Requalificação do Espaço Público no Centro Urbano da Longra

O projecto prevê sobretudo a substituição do pavimento existente por um pavimento
uniforme de forma a gerar uma imagem mais contemporânea e consequentemente
uma nova identidade de lugar; colocação de guias de granito para os lancis; colocação
de mobiliário urbano e substituição da iluminação pública existente por novas
luminárias com tecnologia LED e colocação de novos postes de iluminação com
tecnologia LED e desenho contemporâneo .

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Asolução proposta visa, numa primeira análise, o redimensionamento/reperfilamento
REABILITAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO HISTÓRICO - 1ª FASE (RUA de parte do arruamento, uniformizando o perfil da faixa de circulação automóvel, tal
DR. ANTÓNIO JOSÉ PIMENTA RIBEIRO) / ARCOS DE VALDEVEZ
como a uniformização ao nível do revestimento dos diferentes pavimentos que o
constituem.

MUNICÍPIO DE BOTICAS

MUNICÍPIO DE PENEDONO

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Requalificação da Envolvente da Casa de Camilo

Esta intervenção pretende revitalizar os arruamentos principais do núcleo urbano
existentes, em calçada, o enterramento das infraestruturas elétricas e de
telecomunicações, a substituição da rede abastecimento de água, a reorganização do
escoamento das águas pluviais e a criação de uma zona multifuncional que permitirá a
realização de eventos e a ordenação do espaço confinante com a Capela de Friúme,
localizada no centro da aldeia.

PARU.PTL.01 - Requalificação da Rua Conde de Bertiandos

Esta intervenção ao nível do espaço público preconiza espaços de circulação pedonal
contínuos e zonas de estadia funcionais, corretamente articulados com a malha urbana,
garantindo uma melhor articulação entre a função de circulação rodoviária e a função
de circulação pedonal e de lazer, bem como a inclusão de infraestruturas de iluminação
pública e de mobiliário urbano.

Reabilitação da Rua da Carreira e envolvente

Trata-se de uma operação de reabilitação de arruamentos com criação de passeios
pedonais, renovação de pisos, colocação de mobiliário urbano, sinalização,
melhoramento de fontanário centenário e trabalhos complementares, que visa a
valorização da regeneração urbana enquanto polo de atratividade económica, social e
turística; melhoria do ambiente urbano,redução de poluição do ar e ruído; incentivo à
reabilitação e à fixação de pessoas.

MUNICIPIO DE MONÇÃO

Requalificação do edifício da Antiga Estação Ferroviária

Requalificação integral dos dois pisos que constituem o imóvel, mantendo a volumetria
existente e a traça original, intervindo na fachada, cobertura, caixilharias e interior. O
rés-do-chão do edifício será dotado de áreas de utilização pública e administrativa, um
bar, instalações sanitárias, uma arrecadação e uma sala de ensaio geral.O piso superior
albergará uma sala de ensaio individualizado e uma sala de ensamble.

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

REG. URBANA–REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CENTRAIS
EM VIMIOSO–2ª FASE–ARRANJO URBANÍSTICO ENTRE A R. DO
CANO E A R. DA MALHADA E PAINÉIS CERÂMICOS EM MURO DA
ENVOLVENTE DA IGREJA MATRIZ-VIMIOSO

A operação propõe a qualificação urbana de espaços públicos centrais, dentro da Área
de Reabilitação Urbana de Vimioso, localizados no núcleo antigo da vila de Vimioso
adjacentes à Rua do cano e Rua da Malhada.

PARU.PTL.04 - Requalificação da Rua do Arrabalde de S. João de
Fora

Pretende-se proceder à reabilitação do espaço público conformado por esta importante
via estruturante e de acesso ao Centro Histórico, a Rua do Arrabalde de S. João de Fora,
em toda a sua extensão, de modo a garantir uma visão de conjunto cuidada, qualificada
e de linguagem similar na sua relação interna e na integração com a malha urbana
envolvente.

PARU.PTL.03 - Requalificação das Ruas do Centro Histórico de
Arcozelo

Esta intervenção ao nível do espaço público garantirá espaços de circulação pedonal
contínuos e zonas de estadia funcionais, tornando-o mais atrativo para o peão,
permitindo ainda apoiar devidamente as funções presentes e/ou que se pretende que
venham a ser implementadas no edificado confinante, bem como garantir uma melhor
articulação entre a função de circulação rodoviária e a função de circulação pedonal e
de lazer.

Adaptação de um Edifício a Mercado Municipal

Trata-se de uma reabilitação integral de um edifício público e a sua adaptação relativa à
sua utilização fundamental - mercado municipal. O prédio encontra-se devoluto e em
mau estado de conservação, apresentando anomalias a vários níveis. Pretende-se dotar
o novo Mercado Municipal com todas as condições de utilização otimizadas quer para
os agentes económicos quer para os seus utilizadores, potenciando o incremento da sua
atratividade comercial.

MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES

Centro Cultural de Marco de Canaveses

Operação visa a reabilitação do edifício do antigo Cineteatro existente para aí instalar o
Centro Cultural de Marco de Canaveses, pretende-se recuperar o papel competitivo do
Centro Histórico da cidade do Marco de Canaveses, enquanto principal centro urbano.
Propomos manter a estrutura física apresentada e moldar todo o edifício para Centro
Cultural, que incluirá um auditório e uma biblioteca.

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

PARU.PTL.02 - Requalificação do Espaço Público envolvente à
Expolima

A intervenção em causa, ou seja a reorganização espacial do espaço público, está
associada a ações de reabilitação do conjunto edificado envolvente, neste caso em
particular à beneficiação da atual estrutura da Expolima e à construção, já iniciada, do
Pavilhão de Feiras e Exposições.

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

BAIRRO DE SANTO CRISTO - REAB. ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE
AO BAIRRO SOCIAL DE SANTO CRISTO, MELHORARANDO AS
CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DA POP. RESIDENTE E O
FOMENTO DA MOB. URB SUST

O projeto prevê fomentar a qualificação, integração e legibilidade dos espaços públicos
exteriores urbanos, constituindo sistemas de espaços coletivos, nomeadamente praças,
passeios arborizados, áreas pedonais, jardins e parques, valorizando áreas de recreio,
lazer, cultura, potenciando o seu papel no equilíbrio microclimatológico, dos
ecossistemas, da biodiversidade e da paisagem, e contribuindo para a infraestrutura
dos espaços públicos.

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICÍPIO DE FAFE

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

481.765,01

282.936,42

658.691,91

96.000,00

157.978,01

282.024,46

1.257.306,93

156.823,77

183.580,19

156.460,07

157.622,40

129.165,51

194.421,16

852.892,22

158.470,00

342.015,36

158.990,04

509.208,31

1.324.046,95

257.592,04

1.349.590,09

1.149.780,72

349.870,23

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

409.500,26

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/15

2018/09/30

Portugal

240.495,96

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/13

2017/12/13

Portugal

559.888,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/17

2017/12/29

Portugal

81.600,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/12

2017/04/30

Portugal

134.281,31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/03

2017/03/31

Portugal

239.720,79

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

1.068.710,89

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/02

2018/07/30

Portugal

133.300,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/08

2016/12/31

Portugal

156.043,16

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/01

2017/06/30

Portugal

132.991,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/01

2017/12/31

Portugal

133.979,04

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/19

2017/12/31

Portugal

109.790,68

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/02/01

2017/08/31

Portugal

165.257,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/20

2018/11/20

Portugal

724.958,39

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/10

2017/11/30

Portugal

134.699,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/01

2017/06/30

Portugal

290.713,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/02/05

2017/05/06

Portugal

135.141,53

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

432.827,07

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/10

2017/11/30

Portugal

1.125.439,91

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/08/04

2017/12/29

Portugal

218.953,24

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/01

2017/09/30

Portugal

1.147.151,58

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/06/17

2019/03/31

Portugal

977.313,61

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/28

2018/06/30

Portugal

297.389,69

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/10/05

2018/02/13

Portugal

440

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-04-2316-FEDER-000040

NORTE-04-2316-FEDER-000041

NORTE-04-2316-FEDER-000042

NORTE-04-2316-FEDER-000043

NORTE-04-2316-FEDER-000044

NORTE-04-2316-FEDER-000045

NORTE-04-2316-FEDER-000046

NORTE-04-2316-FEDER-000047

NORTE-04-2316-FEDER-000048

NORTE-04-2316-FEDER-000049

NORTE-04-2316-FEDER-000050

NORTE-04-2316-FEDER-000051

NORTE-04-2316-FEDER-000052

NORTE-04-2316-FEDER-000053

NORTE-04-2316-FEDER-000055

NORTE-04-2316-FEDER-000056

NORTE-04-2316-FEDER-000058

NORTE-04-2316-FEDER-000059

NORTE-04-2316-FEDER-000060

NORTE-04-2316-FEDER-000061

NORTE-04-2316-FEDER-000062

NORTE-04-2316-FEDER-000063

NORTE-04-2316-FEDER-000064

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Marketing Urbano de Amarante

A operação tem por finalidade desenvolver 5 ações com vista à divulgação e animação
da área urbana, à promoção da atividade económica, à valorização dos espaços urbanos
e à mobilização das comunidades locais, através da criação de uma identidade visual e
gráfica da marca Amarante, com aplicação em suportes físicos e audio-visuais e em
merchandising de autor, recorrendo ao património natural, artístico e histórico da
cidade.

Regeneraçao urbana - Casa das Videiras

A presente candidatura denominada “Regeneração Urbana: Casa das Videiras” ao
Programa Operacional Regional 2020 - descreve o projeto de Reabilitação da Casa das
Videiras, na Rua do Carvalho, União das freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e
Alvarenga, em Lousada, inserida no Parque Urbano Dr. Mário Fonseca, A reabilitação
deste edifício tem como função a construção do Centro de Educação Ambiental, que irá
ser inserido naquele espaço.

MUNICÍPIO DE ALIJÓ

Requalificação da Avenida Sá Carneiro em Alijó

Com esta ação pretende-se revitalizar um espaço público existente tornando-o num
polo de atração para a população em geral, bem como, potenciando uma sala de estar
para os visitantes.

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

A operação visa melhorar a qualidade do espaço público envolvente ao Bairro do
Outeiro – Freamunde, através da melhoria das condições de circulação e conforto, com
destaque para a rede pedonal, espaços verdes e áreas de recreio e lazer, novos
Requalificação do espaço público do Bairro do Outeiro - Freamunde
pavimentos e mobiliário urbano, o alargamento de passeios e a reestruturação do
estacionamento de forma a dotar o espaço das necessárias condições à convivência e
fruição por parte da população residente.

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

Requalificação da rua do Outeiro - Freamunde

A Requalificação da rua do Outeiro - Freamunde, está associada à reabilitação do Bairro
do Outeiro – Freamunde. Visa melhorar a ligação ao centro histórico de Freamunde e à
zona da envolvente à EB e Secundária de Freamunde, através da melhoria das suas
condições de circulação e conforto, com especial destaque para a rede pedonal,
promovendo novos pavimentos e mobiliário urbano, o alargamento de passeios e a
reestruturação do estacionamento.

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

Requalificação do Centro Histórico da Lapa

A operação prevê a revitalização, qualificação e valorização do mais importante espaço
público existente neste centro urbano: o Largo do Terreiro (praça envolvente ao
Santuário de Nossa Senhora da Lapa), assim como a sua extensão para poente. A
pertinência da sua realização surge da necessidade de requalificação deste
emblemático espaço público, que é utilizado por grande parte da população e visitado
anualmente por turistas de todo o país.

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Esta intervenção se caracteriza pela demolição de edifício paracriação de espaço
público e criação de acesso ao Quartel deBombeiro, integrando a requalificação das
REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ENVOLVENTE AO QUARTEL DE
infraestruturas públicassubterrâneas, criando espaços verdes e procedendo à
BOMBEIROS DE VILA POUCA DE AGUIAR
pavimentaçãoparcial da Rua da Brangada até encontrar a área de intervenção
darequalificação do acesso ao Bairro Social da Brangada.

MUNICIPIO DE AMARANTE

MUNICÍPIO DE LOUSADA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

MUNICÍPIO DE BAIÃO

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

MUNICÍPIO DE TAROUCA

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Requalificação do Espaço Público Envolvente à Escola Básica e
Secundária de Vila Nova de Cerveira

A operação caracteriza-se pela reabilitação do espaço público degradado da envolvente
à Escola de Vila Nova de Cerveira. Genericamente, propõe-se a criação de linhas
arbóreas, a adaptação do espaço público a condições de mobilidade e acessibilidade, a
implementação de mobiliário urbano contemporâneo, assim como a colocação de nova
iluminação.

CENTRO CIVICO EIRIZ

O presente projeto, que tem por base a requalificação de um espaço central em Eiriz,
freguesia de Ancede e Ribadouro, designado Requalificação dos Acessos Pedonais na
Área Envolvente ao Centro de Eiriz, contempla várias Intervenções a desenvolver, que
visam retificar o Centro Cívico existente, que se encontra num avançado estado de
degradação.

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO CASTANHEIRO REDONDO

Com esta intervenção, pretende-se acrescer à qualificação funcional e infraestrutural
dos arruamentos, uma dimensão humana e ambiental, na medida em que os
arruamentos são vistos também como percursos pedonais aos quais, no seu trajeto, são
oferecidos espaços de estar, descanso e convívio, integrando e valorizando os espaços
marginais existentes numa ideia de continuidade e transição da área verde envolvente.

Requalificação da Rua D. José de Lencastre - Paços de Ferreira

A presente operação visa a requalificação do Centro Urbano da cidade de Paços de
Ferreira, concretamente na Rua D. José de Lencastre. Trata-se de uma das principais
vias comerciais e de penetração urbana na cidade de Paços de Ferreira, pelo que o seu
melhoramento, não só requalifica o edificado como potencia os acessos ao centro
histórico bem como aos equipamentos da cidade: estabelecimentos de ensino,
biblioteca, bombeiros e centro de saúde.

Reabilitação urbana - Regeneração e Revitalização do Núcleo
Antigo da Cidade de Tarouca

Pretende-se criar condições para a revitalização, entendendo como objetivos
prioritários a reabilitação e recuperação que permitirá ao Núcleo Antigo da Cidade de
Tarouca desempenhar o papel decorrente da sua centralidade, parte essencial do
centro principal da sede do concelho, reabilitando infraestruturas e equipamentos que
irão revitalizar e alavancar novos investimentos de cariz publico e privados, bem como
atrair e fixar população.

Beneficiação e infraestruturação da Rua de Igreja – troço entre a
Avenida da Praia e a Avenida do Mar

A execução deste projeto visa beneficiar o arruamento em causa, na zona de Apúlia. As
ações de requalificação consideram a melhoria dos pavimentos, atualmente muito
degradados. Está igualmente prevista a instalação de infraestruturas hidráulicas
públicas e melhoria da Iluminação Pública. Assim como, dar uma atenção especial aos
edifícios mais emblemáticos, aqueles inventariados como património.

Requalificação da zona central de Marinhas

Pretende-se afirmar a centralidade deste núcleo urbano através de ações de
requalificação. Na frente da Igreja é ampliada a zona de lajedo. As restantes
pavimentações recorrem aos materiais existentes: lancis em granito, passeios em
microcubo, faixa de rodagem em calçada de cubo. A marcação da faixa de rodagem nas
situações niveladas e nos estacionamentos será feita através de guia em paralelos de
granito amarelo, assentes lado a lado.

REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIMIOSO

A operação visa a reabilitação da Biblioteca Municipal de Vimioso.

Reformulação dos largos do Amparo e da Alegria

Esta intervenção infraestrutural numa área de 2.241 m2 correspondente aos largos do
Amparo e alegria e à Rua dos Osórios: pavimentação nos arruamentos e passeios,
paisagismo; rede de iluminação; rede de águas pluviais; e mobiliário urbano. Esta
operação pretende estabelecer uma dinâmica de uso que, integrada com a envolvente,
torne a sua frequência atrativa.

Espaço Intergerações e Casa das Associações

Pretende-se reabilitar a antiga sede da Cooperativa da Batata e refuncionalizar o
edifício de modo a acolher um espaço intergerações e uma casa das associações locais,
elementos diferenciadores e geradores de valor para as comunidades locais, bem como
requalificar o espaço público exterior que envolve o edifício, providenciando um espaço
verde de utilização coletiva qualificado, que tira partido da paisagem de montanha.

MUNICÍPIO DE SABROSA

REGENERAÇÃO URBANA DA RUA FLORINDO CALHELHA

Requalificação do espaço público urbano da Rua Florindo Calhelha, tendo em vista
promover a dignificação do espaço público urbano e potenciar a dinâmica social e
económica da Vila de Sabrosa. A intervenção pretende homogenizar todo o espaço
através da utilização de material característico da região - o granito.

MUNICÍPIO DE ARMAMAR

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA CÂNDIDO DOS
REIS

Pretende-se promover a dignificação e o enaltecimento das características envolventes
do edificado existente, permitindo respirar a quem nela reside através da criação de um
espaço verde e de uma bolsa de estacionamento, que resultam da demolição de um
conjunto de imóveis em ruínas.

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO BAIRRO DAS BARREIRAS

Com esta intervenção, pretende-se acrescer à qualificação funcional e infraestrutural
dos arruamentos, uma dimensão humana e ambiental, na medida em que os
arruamentos são vistos também como percursos pedonais aos quais, no seu trajeto, são
oferecidos espaços de estar, descanso e convívio, integrando e valorizando os espaços
marginais existentes numa ideia de continuidade e transição da área verde envolvente.

REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO HISTÓRICO - 2ª
FASE (RUA DE S. BENTO E ESPAÇOS ENVOLVENTES) / ARCOS DE
VALDEVEZ

No que à intervenção propriamente dita diz respeito, visa-se o redimensionamento |
reperfilamento do arruamento, uniformizando-se, não só o perfil da faixa de circulação
automóvel, mas também, ao nível do revestimento dos diferentes pavimentos que o
constituem. A consolidação e reforço das áreas pedonais (passeios) assegurando
percursos contínuos e desobstruídos de qualquer tipo de barreiras arquitetónicas,
seguros e confortáveis.

Requalificação do Lugar do Convento

Este projeto surge da necessidade de se optar por soluções funcionais, inteligentes e de
custos controlados. Foi delineada uma abordagem de completa reestruturação de toda
a área de intervenção. O caminho seguido foi o da criação de um espaço homogéneo,
sem barreiras arquitetónicas, bem articulado em todos os seus elementos, dotado de
infraestruturas, equipamentos de apoio, zonas de estadia e que valorize o seu
património natural e arquitetónico.

Requalificação da Rua de Nossa Senhora ao Pé da Cruz - Arranjo
urbanístico Valbom

O presente projeto, que tem por base a requalificação de um espaço central na Vila de
Ancede, na freguesia de Ancede e Ribadouro, designado Requalificação da Rua de Nossa
Senhora ao Pé da Cruz, contempla várias Intervenções a desenvolver, que visam
retificar uma rua central da Vila de Baião, que se encontra num avançado estado de
degradação.

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

MUNICÍPIO DE BAIÃO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

197.242,00

128.625,00

88.968,77

227.345,41

55.509,18

96.548,34

272.099,00

352.000,00

290.397,60

250.000,00

364.216,00

370.894,00

267.400,00

286.200,00

158.113,21

169.797,98

1.075.496,20

158.423,15

130.000,00

278.709,00

421.299,53

355.825,07

61.663,38

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

167.655,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/28

2018/12/27

Portugal

109.331,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/03/01

2018/03/31

Portugal

75.623,45

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/16

2017/06/16

Portugal

193.243,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/21

2017/12/30

Portugal

47.182,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/04

2017/05/01

Portugal

82.066,09

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2014/03/11

2017/07/24

Portugal

231.284,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/02/01

2018/03/31

Portugal

299.200,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/08/31

2017/08/31

Portugal

246.837,96

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/03

2019/03/30

Portugal

212.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

2018/06/30

Portugal

309.583,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/17

2017/10/31

Portugal

315.259,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/01

2018/04/30

Portugal

227.290,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/15

2017/12/29

Portugal

243.270,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/15

2017/12/29

Portugal

134.396,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

144.328,28

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/03

2017/12/29

Portugal

914.171,77

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/06

2018/12/05

Portugal

134.659,68

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/01

2017/11/01

Portugal

110.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/02/01

2018/01/31

Portugal

236.902,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/01

2018/07/30

Portugal

358.104,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/25

2018/07/27

Portugal

302.451,31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/10

2019/05/08

Portugal

52.413,87

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

441

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-04-2316-FEDER-000065

NORTE-04-2316-FEDER-000066

NORTE-04-2316-FEDER-000067

NORTE-04-2316-FEDER-000069

NORTE-04-2316-FEDER-000070

NORTE-04-2316-FEDER-000071

NORTE-04-2316-FEDER-000072

NORTE-04-2316-FEDER-000073

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

MUNICIPIO DE CASTELO DE PAIVA

A operação diz respeito ao projeto de execução para a Requalificação da Rua Ferreira de
Castro - União das freguesias de Sobrado e Bairros, melhorando as acessibilidades e a
Requalificação da Rua Ferreira de Castro - União das freguesias de
mobilidade com a reestruturação da rede viária através da reestruturação de
Sobrado e Bairros
pavimentos, construção de passeios, zonas de estacionamento e do derrube de
barreiras arquitectónicas.

MUNICIPIO DE CASTELO DE PAIVA

Zona Envolvente ao Bairro Social

Com a implementação da operação, o Município de Castelo de Paiva estará a
proporcionar uma melhoria da qualidade de vida da população residente, na medida em
que vai melhorar as acessibilidades e a mobilidade, quer de veículos quer de peões,
através da reestruturação dos pavimentos, da beneficiação dos passeios e da criação de
novas zonas de estacionamento.

Espaço Público do Bairro do Outeiro – Paços de Ferreira

A presente operação relativa visa a requalificação do espaço público do Espaço Público
do Bairro do Outeiro, em Paços de Ferreira, mediante a repavimentação de passeio e
faixas de rodagem, o melhoramento e ampliação das zonas verdes, bem como dotar o
parque infantil de aparelhos/brinquedos condignos e pavimentação adequada. Será
ainda alterada, com vista à sua racionalização energética, a iluminação do conjunto
edificado e das zonas públicas.

Jardim Eça de Queirós e Espaço Envolvente

O presente projeto, que tem por base a requalificação de um Jardim emblemático no
Centro da Vila de Baião. Pretende-se requalificar o Jardim, propondo-se o abate de
estruturas arbóreas, requalificando muros e readaptando o espaço para receber a
população e visitantes, bem como, promover uma melhor visibilidade da paisagem
envolvente, nomeadamente a Serra do Marão.

Ações imateriais da Vila de Lousada

A presente candidatura denominada “Regeneração Urbana: Ações Imateriais da Vila de
Lousada” ao Programa Operacional Regional 2020 – apresenta três grandes eventos:
Festival de Luz; Animação da Casa das Videiras e Festival Vila ( 2017 e 2018)

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

Eixo Urbano da Rua da Ribeirinha e da Rua do Estádio – Fase 1 Rua da Ribeirinha

Esta operação visa requalificar a Rua da Ribeirinha e construir dois parques de
estacionamento, de forma a reforçar as características urbanas integradas com o
parque urbano e as margens do rio, dotando-a de uma imagem mais coerente com os
espaços e construções da envolvente, e ao mesmo tempo criar uma ligação formal e
material com a construção de parques de estacionamento de forma a homogeneizar o
tecido urbano construído ao longo da via.

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

Esta candidatura integra um conjunto de atividades que se enquadram na Tipologia de
Ações/Operações descritas na alínea d) do Aviso NORTE 16-2016-16, estando já
Programa de animação urbana do centro histórico de Sernancelhe - previstas no PARU de Sernancelhe na respetiva Ação PARU_SER_03 - Programa de
ação PARU_SER_03
animação urbana do centro histórico de Sernancelhe, que corresponde à
Implementação de um programa de animação urbana e mobilização dos agentes
urbanos.

MUNICÍPIO DE VALENÇA

Valença encetou nos últimos anos, uma renovação urbana visando neste contexto uma
nova coesão e inclusão social, estimulando a revitalização socioeconómica da cidade
Requalificação Urbana da Área Central da Cidade de Valença – fase em consonância com o grande peso que o comércio detêm na vida dos munícipes,
1
criando novas oportunidades, apostando para isso numa qualificação do ambiente
urbano e em novos factores de qualidade de vida, reforçando a atractividade da cidade,
através do seu novo núcleo urbano.

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

MUNICÍPIO DE BAIÃO

MUNICÍPIO DE LOUSADA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

137.048,22

192.738,86

189.321,30

42.339,96

180.000,00

369.463,00

125.777,46

525.760,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

116.490,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

163.828,03

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

160.923,11

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2018/04/30

Portugal

35.988,97

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

153.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/02

2019/02/28

Portugal

314.043,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/11/01

2018/10/31

Portugal

106.910,84

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/15

2018/10/31

Portugal

446.896,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/05/02

2018/04/30

Portugal

2016/05/27

2018/12/31

Portugal

2017/03/01

2018/10/31

Portugal

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-04-2316-FEDER-000075

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Requalificação do Largo do Mercado da Vila e sua envolvente

NORTE-04-2316-FEDER-000076

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICIPIO DE AMARANTE

Reabilitação da Casa da Cadeia

A operação está incluída no PARU e visa reabilitar um edifício histórico, dotando-o de
condições para nele instalar um equipamento cultural público - Centro Interpretativo do
Artesanato e do Barro Negro de Amarante.

187.173,00

FEDER

159.097,05

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

NORTE-04-2316-FEDER-000077

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO DE
VIMIOSO

Reabilitação integral do edifício dos Paços do Concelho de Vimioso

250.498,73

FEDER

212.923,92

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

Reabilitação da Cobertura e Alçados dos Paços do Município de
Moimenta da Beira

Na prática, a intervenção consiste:1 - Na substituição do revestimento superior da
cobertura, (telhas), e na introdução de isolamento térmico sob as telhas;2 - A limpeza,
restauro e pintura dos alçados, (em granito e rebocados);3 - Substituição de vãos
exteriores, (ainda com portas e janelas de madeira e de ferro); e,4 - O restauro e pintura
de elementos em ferro, (guardas de varandas, etc.).

95.325,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/15

2017/10/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ALIJÓ

Reabilitação do Solar - Casa dos Nouras - Casa Mostra e Amostra
de Produtos Endógenos

Com esta ação pretende-se revitalizar um edifício público existente tornando-o num
polo de atração para a população em geral, bem como, potenciando uma sala de estar
para os visitantes.

346.165,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/24

2019/03/31

Portugal

Reabilitação do Edificado do Bairro da Cumieira

A operação centra-se na reabilitação do edificado do Bairro da Cumieira, permitindo a
continuidade deste complexo de habitação social, renovando a sua imagem e
promovendo uma melhoria das condições de alojamento à população carenciada,
contribuindo para melhorar a qualidade ambiental, urbanística e paisagística do centro
urbano e para o desenvolvimento de dinâmicas competitivas que reforcem a
atratividade e competitividade da Cidade de Fafe.

2.483.139,96

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/07/01

2019/12/31

Portugal

Reabilitação do Espaço Público do Bairro da Cumieira

A operação centra-se na reabilitação do espaço público do Bairro da Cumieira,
recuperando e reorganizando o espaço, propiciando valências de fruição e vivência,
melhores condições habitacionais e maior interação social, contribuindo para melhorar
a qualidade ambiental, urbanística e paisagística do centro urbano e para o
desenvolvimento de dinâmicas competitivas que reforcem a atratividade e
competitividade da cidade de Fafe.

1.207.834,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/07/01

2019/12/31

Portugal

Centro Urbano de Freamunde - Fase 1

Esta intervenção visa melhorar a ligação ao centro histórico de Freamunde e à zona
envolvente da Praça 1º de Maio, através da melhoria das suas condições de circulação e
conforto, com especial destaque para a rede pedonal, promovendo novos pavimentos e
mobiliário urbano, o alargamento de passeios e a reestruturação do estacionamento de
forma a dotar o espaço das necessárias condições à convivência e fruição por parte da
população residente.

326.234,08

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/11/01

2018/10/31

Portugal

MUNICÍPIO DE SABROSA

REGENERAÇÃO URBANA DA RUA FUNDO DO POVO EM SÃO
MARTINHO DE ANTA

O projeto refere-se aos arranjos exteriores da reabilitação urbana da rua fundo do povo,
em São Martinho da Anta, União das freguesias de São Martinho de Antas e Paradela de
Guiães, concelho de Sabrosa. Pretende-se com esta operação promover a regeneração
do tecido urbano do aglomerado de São Martinho de Anta, melhorando os aspetos
materiais e a imagem urbana do aglomerado.

234.839,64

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE SABROSA

REGENERAÇÃO URBANA DA RUA DAS QUINTÃES EM SÃO
MARTINHO DE ANTA

Regeneração urbana da Rua das Quintães, em São Martinho de Anta, através de projeto
de arranjos exteriores de reabilitação do espaço público urbano, permitindo melhorar
de forma expressiva a qualidade de vida da população residente e a dinamização
económica deste aglomerado urbano.

482.260,68

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

O crescimento da Apúlia deveu-se à localização próxima ao mar que possibilitava a
obtenção de bens alimentares, assim como permitia uma grande apetência agrícola das
Reabilitação do Edifício da Escola Primária de Areia para Museu do terras adjacentes. O sargaço é apanhado pelos pescadores e depois tratado em terra. A
Sargaço
apanha do sargaço constitui, ainda hoje, importante atividade da população local. A
apanha do sargaço tornou-se a imagem da freguesia, pelo que é merecido um Museu
que retrate esta atividade.

202.795,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/11/02

2018/10/31

Portugal

223.125,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/01

2018/09/30

Portugal

59.264,18

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/26

2017/09/30

Portugal

201.663,27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

139.335,81

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/10/02

2018/10/01

Portugal

311.972,27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

NORTE-04-2316-FEDER-000079

NORTE-04-2316-FEDER-000080

NORTE-04-2316-FEDER-000081

NORTE-04-2316-FEDER-000082

NORTE-04-2316-FEDER-000085

NORTE-04-2316-FEDER-000086

NORTE-04-2316-FEDER-000087

NORTE-04-2316-FEDER-000088

NORTE-04-2316-FEDER-000089

NORTE-04-2316-FEDER-000090

NORTE-04-2316-FEDER-000091

NORTE-04-2316-FEDER-000093

NORTE-04-2316-FEDER-000095

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE FAFE

MUNICÍPIO DE FAFE

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

MUNICÍPIO DE RESENDE

MUNICÍPIO DE TAROUCA

MUNICIPIO DE MONÇÃO

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DUQUE D'ÁVILA E BOLAMA E CRIAÇÃO
DE ESPAÇO MULTIFUNCIONAL

Com esta intervenção, pretende-se acrescer à qualificação funcional e infraestrutural
dos arruamentos, uma dimensão humana eambiental e funcional, na medida em que os
arruamentos são vistos também como percursos pedonais aos quais, no seu trajeto, são
oferecidos espaços de estar, descanso e convívio, integrando e valorizando os espaços
marginais existentes numa ideia de continuidade e transição da área verde envolvente.

Requalificação da Praça do Município

A intervenção resume-sea modificação do pavimento em microcubo de calcário pela
substituição em lajeado de granito tornado o pavimento mais uniforme e com mais
aderência facilitando a deslocação pedonal.

REGENERAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO DA ENVOLVENTE
POENTE DA VILA DE SÃO MARTINHO DE MOUROS

Regeneração urbana do espaço público da envolvente poente da Vila de São Martinho
de Mouros, através do desenvolvimento de um conjunto de intervenções que visam
aumentar a segurança e embelezar o espaço público a intervencionar, proporcionando
um acréscimo de qualidade de vida da população residente e o desenvolvimento de
condições de utilização do espaço público.

REGENERAÇÃO DA ZONA RIBEIRINHA DE UCANHA

A Regeneração da Zona Ribeirinha de Ucanha terá efeitos sobre o espaço envolvente,
impulsionará o comércio local, o turismo e a reabilitação dos edifícios próximos dos
espaços revitalizados. Além do mais preservará a identidade histórica, valorizará o
património arquitetónico, cultural e ambiental, fomentará a criação de emprego e
riqueza, e dinamizará o mercado de arrendamento urbano.

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA

Pretende-se com esta intervenção no espaço público, beneficiar a Praça da República,
recuperando pavimentos, jardins, mobiliário urbano, iluminação, e infraestruturas de
abastecimento de água, saneamento e águas pluviais, aproveitando simultaneamente
para eliminar barreiras urbanísticas.

542.190,00

FEDER

460.861,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação do largo do mercado municipal, em conformidade com o exposto no PARUMelgaço e respectivo quadro de compromissos.

112.148,00

407.253,80

2.921.341,13

1.420.981,82

383.804,80

335.485,20

567.365,51

238.583,36

262.500,00

69.722,56

237.250,91

163.924,49

367.026,20

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

442

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-04-2316-FEDER-000098

NORTE-04-2316-FEDER-000099

NORTE-04-2316-FEDER-000100

NORTE-04-2316-FEDER-000101

NORTE-04-2316-FEDER-000102

NORTE-04-2316-FEDER-000103

NORTE-04-2316-FEDER-000104

NORTE-04-2316-FEDER-000105

NORTE-04-2316-FEDER-000111

NORTE-04-2316-FEDER-000112

NORTE-04-2316-FEDER-000113

NORTE-04-2316-FEDER-000114

NORTE-04-2316-FEDER-000115

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

MUNICÍPIO DE TAROUCA

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

MUNICÍPIO DE CINFÃES

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

MUNICÍPIO DE MURÇA

MUNICÍPIO DE CELORICO DE BASTO

Nome da Operação | Operation Name

REQUALIFICAÇÃO DA RUA 1º DE MAIO

Com esta intervenção, pretende-se acrescer à qualificação funcional e infraestrutural
dos arruamentos, uma dimensão humana e ambiental, na medida em que os
arruamentos são vistos também como percursos pedonais aos quais, no seu trajeto, são
oferecidos espaços de estar, descanso e convívio, integrando e valorizando os espaços
marginais existentes numa ideia de continuidade e transição da área verde envolvente.

REQUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DA ZONA RIBEIRINHA DE PEDRAS
SALGADAS

Com esta intervenção, pretende-se acrescer à qualificação funcional e infraestrutural
dos arruamentos, uma dimensão humana e ambiental e funcional, na medida em que
os arruamentos são vistos também como percursos pedonais aos quais, no seu trajeto,
são oferecidos espaços de estar, descanso e convívio, integrando e valorizando os
espaços marginais existentes numa ideia de continuidade e transição da área verde
envolvente.

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR MOTA PINTO

Com esta intervenção, pretende-se acrescer à qualificação funcional e infraestrutural
dos arruamentos, uma dimensão humana e ambiental, na medida em que os
arruamentos são vistos também como percursos pedonais aos quais, no seu trajeto, são
oferecidos espaços de estar, descanso e convívio, integrando e valorizando os espaços
marginais existentes numa ideia de continuidade e transição da área verde envolvente.

PARQUE RIBEIRINHO DE TAROUCA

Melhorar a qualidade ambiental dos espaços naturais e urbanos, condição de
desenvolvimento e de sustentabilidade económica, tendo em conta que constituem um
fator de coesão social e local, e atração adicional para o sector do turismo. Incentivar os
proprietários a reabilitarem os seus imóveis.

Requalificação dos Espaços Exteriores Públicos do Bairro João
Paulo II

O projeto prevê reformulação de áreas verdes; reordenamento da circulação pedonal
rodoviária; implantação de áreas de convívio e recreio; praças arborizadas e
multifuncionais; reposição dos pavimentos; pintura dos lugares de estacionamento;
existência de pontos de água para rega. Colocação de mesas e papeleiras nas pracetas.
Requalificação das infraestruturas elétricas para redução de consumos energéticos e
aumento da eficiência da iluminação.

Requalificação do Largo de Santo António - Santiago de Piães

Esta intervenção visa promover a revitalização do espaço público do núcleo antigo e
histórico da freguesia, colmatando as dissonâncias existentes, agregando um vasto
número de edificado habitacional e serviços, caracterizado por um parque edificado de
matriz rural bastante degradado. Esta operação é um estímulo à iniciativa privada no
âmbito da regeneração urbana, o que potenciará a reabilitação de edifícios com elevado
nível de degradação.

Centro Urbano de Freamunde - Fase 2

Esta intervenção tem como objetivo a requalificação do Centro Urbano de Freamunde,
na área compreendida entre a Rua do Comércio, a Rua do Grupo Teatral Freamundense
e a Rua da Paz, considerando o prolongamento do seu traçado até à Rua do Comércio.
Adequa-se assim a Praça 1º de Maio, em Freamunde, às exigências atuais, dotando-a de
áreas verdes que potenciem a vivência no espaço com repercussão na envolvente de
comércio, serviços e habitações.

Centro Urbano de Freamunde - Fase 3

Esta intervenção tem como objetivo a requalificação do Centro Urbano de Freamunde,
na área compreendida entre a rotunda de interseção da Rua Dr. Albino de Matos com a
Avenida Quinta do Monte, e o cruzamento da Rua do Comércio com a Rua do Grupo
Teatral Freamundense. A intervenção é constituída por dois troços de via
completamente novos e requalificação das ruas da Cultura, do Trabalho, da Paz e
entroncamentos com as vias adjacentes.

Requalificação do Espaço Público na Zona Desportiva

A “Requalificação do Espaço Público na Zona Desportiva-Fase 1 consiste na criação de
um espaço social de lazer associado à atividade física e à prática desportiva, essenciais
a um estilo de vida saudável em ambiente urbano. A Operação contempla a
incorporação, no espaço público, de um percurso com circuito de manutenção,
associado a áreas de recreio ativo e passivo. Deste modo, a intervenção beneficia toda
a população residente no Município.

Requalificação do Edifício dos Antigos Paços do Concelho

Apesar do tratamento importante no exterior, esta reabilitação é marcada sobretudo
pela intervenção interior. A requalificação e redistribuição do novo espaço, procura
preservar as características construtivas essenciais e formais da antiga construção,
corrigindo ou demolindo a compartimentação interior, onde se verifiquem patologias
importantes, adaptando o edifício às exigências de utilização atuais.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Encontro das Artes Graça Morais

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Qualificação Urbana da Praça da República, Incluindo Rede de
Infraestruturas, Mobilidade e Segurança

MUNICÍPIO DE VALENÇA

Requalificação Urbana do Centro Histórico de Valença, 4.ª fase.

NORTE-04-2316-FEDER-000116

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICÍPIO DE BAIÃO

CIRCUITO PEDONAL DA ALBUFEIRA DA PALA

NORTE-04-2316-FEDER-000119

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Requalificação da Rua da Costa

NORTE-04-2316-FEDER-000123

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

85%

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

OFICINAS DE CRIATIVIDADE HIMALAYA / ARCOS DE VALDEVEZ

NORTE-04-2316-FEDER-000124

NORTE-04-2316-FEDER-000126

NORTE-04-2316-FEDER-000127

NORTE-04-2316-FEDER-000128

NORTE-04-2316-FEDER-000129

NORTE-04-2316-FEDER-000131

NORTE-04-2316-FEDER-000132

NORTE-04-2316-FEDER-000133

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE CELORICO DE BASTO

Resumo | Summary

Requalificação da Rua Senador Magalhães de Basto

Vila Flor, concelho onde nasceu a pintora Graça Morais, pretende homenagear essa
grande figura nacional, com a instalação deste espaço dedicado à pintora e um
encontro das artes, iniciativas que deverão contribuir para consolidar a imagem de Vila
Flor enquanto importante polo cultural de Trás-os-Montes.
Vila Flor encontra-se envolvida num território de elevada potencialidade do ponto de
vista turístico. Importará, assim, combinar os elementos patrimoniais e os
equipamentos existentes com os investimentos a realizar no âmbito do presente
programa estratégico que, em conjunto, deverão ser capazes de promover o aumento
significativo da atividade turística.
As ações de recuperação e valorização de sítios e outro patrimonial cultural, tem como
objetivos, possibilitar a fruição do valor em causa, quer pela recuperação e/ou
salvaguarda, quer pela sua interpretação e a criação, recuperação ou apetrechamento
de infraestruturas e equipamentos que permitem tornar o Caminho mais atrativo e
utilizável, visando contribuir para uma consolidação do património.
O presente projeto, que tem por base a recuperação e regeneração de um espaço
ribeirinho, com grande interesse paisagístico e socio económico. Pretende-se
requalificar e dar oportunidade aos residentes e turistas de fruírem de um espaço
idílico, como é a Albufeira da Pala, uma das maiores do Rio Douro.
Integração de infraestruturas de redes de abastecimento de águas, drenagem de águas
residuais e águas pluviais, redefinição dos percursos de mobilidade viário e pedonal,
revitalização do espaço público com integração de mobiliário urbano e espécies
arbóreas.
Reabilitação integral do edifício público da antiga Escola e a requalificação dos espaços
abertos envolventes ao edifício, incluindo a sua reconversão funcional e revitalização
física e ambiental, para a implementação do novo equipamento “Oficinas de
Criatividade Himalaya”.
A Requalificação da Rua Senador Magalhães de Basto pretende criar as condições
necessárias ao desenvolvimento de atividades económicas rentáveis, proporcionando
emprego aos seus habitantes permitindo assim a sua inclusão ao nível produtivo. Ao
nível ambiental, esta requalificação, visa proporcionar aos habitantes uma melhor
qualidade de vida.

Rede viária e espaço publico (Sandia)

Promover a qualificação do do ambiente urbano, do espaço publico e das vivências por
ele proporcionadas, através da melhoria do desenho e do mobiliário urbano, da
pavimentação de arruamentos e passeios, da introdução de elementos arbóreos, da
eliminação de barreiras arquitectónicas e visuais. complementarmente, pretende-se
intervir ao nível da organização da circulação automóvel e revisão da hierarquia viária.

MUNICÍPIO DE CAMINHA

Intervenção na Rua S. João

Qualificação do ambiente urbano, do espaço público e das vivências por ele
proporcionadas, através da melhoria do desenho e do mobiliário urbano, da
pavimentação de arruamentos e passeios, da introdução de elementos arbóreos, da
eliminação de barreiras arquitetónicas e visuais. Pretende-se intervir ao nível da
organização da circulação automóvel.

MUNICÍPIO DE CAMINHA

Intervenção nas Ruas Ricardo Joaquim de Sousa (Rua Direita) e
Travessa do Tribunal

Pretende-se sedimentar o papel do núcleo histórico e, em função da sua renovação,
promover a fixação de população as actividades de comércio e serviços.

PARU.PTL.05 - Requalificação da Zona Urbana de S. Gonçalo

Esta intervenção ao nível do espaço público garantirá espaços de circulação pedonal
contínuos e zonas de estadia funcionais, tornando-o mais atrativo para o peão,
permitindo ainda apoiar devidamente as funções presentes e/ou que se pretende que
venham a ser implementadas no edificado confinante, bem como garantir uma melhor
articulação entre a função de circulação rodoviária e a função de circulação pedonal e
de lazer

Requalificação da Rua Camilo Castelo Branco

Este projeto tem por objeto a requalificação da Rua Camilo Castelo Branco, integrada na
Regeneração Urbana Municipal. A presente intervenção irá contribuir para a
revitalização do núcleo urbano, promovendo a reorganização do espaço público,
conferindo-lhe caraterísticas mais urbanas e dotando-o de condições que favoreçam
uma mobilidade urbana mais sustentável, nomeadamente a mobilidade pedonal.

Reabilitação do Espaço Público do Largo do Cruzeiro e Largo da
Variante e envolvente

Trata-se de uma operação de reabilitação de largos e arruamentos com remodelação de
passeios pedonais, renovação de pisos, colocação demobiliário urbano, sinalização,
embelezamento geral e trabalhos complementares, que visa a valorização da
regeneração urbana enquanto polo de atratividade económica, social e turística;
melhoria do ambiente urbano,redução de poluição do ar e ruído; incentivo à
reabilitação e à fixação de pessoas.

Reabilitação do Espaço Público do Largo da Independência e
envolvente

Trata-se de uma operação de reabilitação de largo e arruamentos com remodelação de
passeios pedonais, renovação de pisos, colocação de mobiliário urbano, sinalização,
embelezamento geral e trabalhos complementares, que visa a valorização da
regeneração urbana enquanto polo de atratividade económica, social e turística;
melhoria do ambiente urbano,redução de poluição do ar e ruído; incentivo à
reabilitação e à fixação de pessoas.

MUNICÍPIO DE CAMINHA

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO

MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

135.000,00

272.056,54

95.184,87

789.070,13

257.756,61

264.463,91

390.771,12

336.984,60

66.443,92

401.737,00

661.280,00

638.232,10

1.011.632,93

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

114.750,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2018/09/30

Portugal

231.248,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2018/09/30

Portugal

80.907,14

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2018/09/30

Portugal

670.709,61

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/10/02

2018/10/01

Portugal

219.093,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/15

2018/12/31

Portugal

224.794,32

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/03

2017/09/30

Portugal

332.155,45

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2018/05/31

Portugal

286.436,91

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2018/08/01

2019/06/30

Portugal

56.477,33

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/11

2017/10/31

Portugal

341.476,45

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/05

2018/12/31

Portugal

562.088,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/12/01

2018/11/30

Portugal

542.497,29

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/12/01

2018/11/30

Portugal

859.887,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

2018/01/08

2019/06/28

Portugal

2018/01/02

2019/11/12

Portugal

2018/01/02

2019/07/31

Portugal

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

288.521,40

FEDER

245.243,19

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

225.749,87

FEDER

191.887,39

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

1.495.927,93

FEDER

1.271.538,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

144.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/28

2018/12/31

Portugal

632.865,72

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/31

2018/12/31

Portugal

390.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2018/05/01

2018/12/31

Portugal

175.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2018/05/01

2018/12/31

Portugal

340.041,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/31

2017/10/30

Portugal

25.891,45

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/10/02

2018/06/30

Portugal

133.858,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/01

2018/03/31

Portugal

140.615,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/01

2018/03/31

Portugal

170.000,00

744.547,91

458.823,53

205.882,35

400.049,25

30.460,53

157.480,00

165.430,00

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

443

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-04-2316-FEDER-000134

NORTE-04-2316-FEDER-000136

NORTE-04-2316-FEDER-000137

NORTE-04-2316-FEDER-000138

NORTE-04-2316-FEDER-000139

NORTE-04-2316-FEDER-000140

NORTE-04-2316-FEDER-000142

NORTE-04-2316-FEDER-000143

NORTE-04-2316-FEDER-000146

NORTE-04-23G2-FEDER-000001

NORTE-05-1406-FEDER-000001

NORTE-05-1406-FEDER-000002

NORTE-05-1406-FEDER-000003

NORTE-05-1406-FEDER-000007

NORTE-05-1406-FEDER-000008

NORTE-05-1406-FEDER-000009

NORTE-05-1406-FEDER-000010

NORTE-05-1406-FEDER-000011

NORTE-05-1406-FEDER-000012

NORTE-05-1406-FEDER-000013

NORTE-05-1406-FEDER-000017

NORTE-05-1406-FEDER-000021

NORTE-05-1406-FEDER-000023

NORTE-05-1406-FEDER-000024

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

4-Qualidade Ambiental

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

MUNICÍPIO DE TABUAÇO

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

MUNICIPIO DE AMARANTE

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

MUNICÍPIO DE CAMINHA

MUNICÍPIO DE CINFÃES

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Reabilitação do Mercado Municipal e espaço Urbano Envolvente

O projeto visa a reabilitação do Mercado Municipal e a requalificação do espaço urbano
envolvente¬. Ambos, à data em gradual degradação e com dinâmica comercial
enfraquecida. Um conjunto importante pela sua memória coletiva por ser o local de
realização da feira quinzenal do antigamente, e o qual queremos reavivar, conferindolhe uma flexibilidade e funcionalidade capaz de colmatar as necessidades do agora e
adaptabilidade às carências do futuro

Quartel das Artes de Paredes de Coura

O projeto apresentado visa a valorização e a promoção de um equipamento cultural, à
data devoluto, cujas funções foram a de Quartel dos Bombeiros e Cineteatro.
Importante pela sua memória cultural e pela localização - em pleno centro urbano.
Reavivar um espaço outrora de oferta cultural, dando-lhe a magnitude de um
verdadeiro equipamento cultural que irá permitir a atração de novos públicos ao
território bem como a divulgação do património.

Programa de Animação Urbana - PARU de Tabuaço

Este projeto visa as intervenções e atividades que darão suporte a um programa de
animação urbana dos 3 centros históricos (Valença do Douro, Tabuaço e Sendim),
integrados no PARU de Tabuaço, através da realização de 4 ações, como a elaboração e
Implementação da comunicação e imagem, apresentação pública do PARU, eventos
criativos para a diminuição do impacto das obras, e a relização do projeto Arte Urbana

EIXO URBANO DA RUA DR. LEÃO DE MEIRELES E AV. JOÃO XXIII –
PAÇOS DE FERREIRA

Esta intervenção visa a requalificação do eixo urbano composto pela rua Dr. Leão de
Meireles e Av. João XXIII, associado à requalificação do edificado envolvente,
particularmente a Igreja Matriz de Paços de Ferreira, a Biblioteca Municipal, o Lar
António Barbosa e a requalificação do edifício da Central de Camionagem da A. V.
Pacense, de forma a melhorar os acessos ao centro histórico e ao Jardim Público de
Paços de Ferreira / Praça 25 de Abril.

Reabilitação do Cine-Teatro

A operação visa reabilitar o Cine-Teatro de Amarante, edifício emblemático da cidade e
localizado em plena ARU recuperando as suas funções originais de sala de espetáculos,
nomeadamente cinema, teatro, música e bailado, dotando-o de todas as condições
técnicas, de conforto, de segurança e de eficiência energética, adequadas às exigências
atuais para equipamentos coletivos de natureza cultural com as valências referidas.

Requalificação Urbana do Largo de S. Sebastião - conclusão

A operação consiste na finalização das obras de valorização funcional e espacial do
Largo de S. Sebastião e dos arruamentos confinantes, incidindo especificamente no
arruamento que delimita a sul o Largo, bem como na sua ligação aos espaços limítrofes.
Em concreto, pretende o reperfilamento do arruamento, seguido da sua
repavimentação, propondo ainda uma nova valência programática para o espaço,
correspondente a um parque infantil.

Intervenção no Largo Dr. Luis Fetal Carneiro

Trata-se de um largo emblemático de entrada no núcleo histórico de Caminha que
enquadra alguns dos principais edifícios (alguns de carácter público). Prevê-se a
qualificação urbana com recurso ao redesenho da área de circulação, novo mobiliário
urbano e tratamento de pavimentos.

Parque Verde Urbano de Souselo

Qualificação do espaço público, de forma a reforçar a centralidade, funcionando como
um elemento aglutinador do núcleo urbano e comercial com núcleo urbano que
concentra uma grande parte dos equipamentos, Escola EB2/3, Posto da GNR, Igreja
Paroquial e Centro Escolar, contribuindo para uma dinâmica económica e social,
fomentando a reabilitação das edificações degradadas, o que irá gerar um volume de
investimento por parte dos particulares.

85%

MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DA FEIRA SEMANAL

Recuperação e integração paisagística do Largo da Feira, tornando-o coerente e
organizado, com integração de vegetação e áreas de utilização diversificada, com
revitalização de percursos pedonais e automóvel e com a criação de espaços
multifuncionais.A delimitação de espaços permitirá a sua utilização como feira semanal
e como estacionamento nos restantes dias.Serão ainda criados/recuperados espaços
verdes e áreas de recreio ativo/passivo

85%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE (CCDR
NORTE)

Modernização da Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da
Região Norte

Aquisição de 48 analisadores e outros equipamentos auxiliares de diagnóstico, para
além da realização de três estudos.

Estruturação do Corredor Central da Cidade da Trofa

Esta operação corporiza um projeto ambicioso de promoção da mobilidade urbana
sustentável na cidade da Trofa, assente nos modos suaves e, futuramente, no sistema
de ferrovia ligeira do Metro do Porto. Para além de viabilizar uma trajetória sustentada
de descarbonização do atual padrão de mobilidade, a operação contribuirá também
para alavancar novas dinâmicas de regeneração física, económica e social no núcleo
central da cidade.

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Mobilidade Urbana Sustentável de Viana do Castelo

A presente operação é constituída por 2 subações voltadas para a mobilidade em
modos suaves, que prevêem medidas para o aumento da segurança de circulação de
pessoas e velocípedes.

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

A intervenção tem como objeto a 1ª fase de Requalificação da Avenida Dias Machado e
as atividades previstas visam melhorar a mobilidade, segurança e atratividade local,
Incremento dos modos suaves de mobilidade – “Requalificação da através da pavimentação com transição de espaços de diferentes usos, colocação de
Avenida Manuel Dias Machado -1ª Fase
mobiliário urbano indicado, iluminação e sinalização adequada, bem como eliminação
de barreiras arquitetónicas, tendo em vista a promoção dos modos suaves de
deslocação.

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DA TROFA

MUNICÍPIO DE BARCELOS

ACESSO PEDONAL AO IPCA

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

Incremento dos modos suaves de mobilidade - Alargamento da
Ponte sobre o Rio Vizela

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

A presente operação traduz-se na construção de uma ligação pedonal com cerca de 200
metros, sobre a Ribeira de Patarro, entre o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA) e a Avenida S. José, na cidade de Barcelos, reduzindo a distância a percorrer
desde o centro urbano em cerca de 500 metros e assegurando condições de segurança
e conforto para os peões, aumentando assim a atratividade da utilização do modo
pedonal.

Pretende-se melhorar a capacidade de circulação e as condições de segurança de
pessoas e veículos através da ampliação da ponte e requalificação dos respetivos
acessos tendo em vista a eliminação de pontos de acumulação de acidentes e o
desenvolvimento de padrões de mobilidade menos poluentes.
A presente operação irá criar alternativas de mobilidade menos poluentes e dar
continuidade à implementação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo
Ciclovia Central - Rotunda de Timor Lorosai / Juncal
Tirso, do qual faz parte integrante. A via de circulação a intervencionar representa a
principal entrada da cidade e funciona como corredor de ligação entre o centro urbano
e áreas residenciais, nomeadamente do Juncal e Ermida.
Esta candidatura consiste na construção vias pedonais na Cidade de Mirandela que
PAMUS – Melhoria da ligação dos espaços interurbanos em modos possam ser utilizadas pela população nas suas deslocações diárias, no acesso ao
suaves – Obras diversas em Mirandela – Passeios e Passadeiras”
emprego. Esta intervenção tem como objetivos principais a eliminação de pontos de
acumulação de acidentes de peões na cidade.
Esta candidatura é uma sub-ação da operação prevista no âmbito do PEDU, na PI 4.5 –
Mobilidade Sustentável com o nº 1.4 “Criação de Percursos Pedonais em Zonas de
Risco”. Pretende-se criar percursos pedonais em zonas de risco em Mindelo e Vilar. São
Criação de Percursos Pedonais em Zonas de Risco - Mindelo e Vilar
vias estruturantes na mobilidade do Concelho, que o atravessam com significativa
utilização pedonal e automóvel onde se impõe aumentar a segurança dos peões e
reduzir os índices de sinistralidade.
Mobilidade em Matosinhos - Rua Henrique Medina

O Projeto apresentado refere-se aos trabalhos de reperfilamento da Rua Henrique
Medina na Senhora da Hora, destinados a reduzir as situações de conflito de utilização
da via entre automóveis e peões, criando-se adequadas condições de segurança e de
conforto na sua utilização.

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Requalificação do Caminho do Pevidal (Percurso Pedonal)

O Caminho do Pevidal, atualmente, não reúne as condições de segurança necessárias
para assumir o conceito de via partilhada, de peões e veículos motorizados. Neste
âmbito, o Município de Gondomar pretende colocar limitação de acesso automóvel a
moradores e urgências, delimitação de uma via para tráfego motorizado e
consequentemente acréscimo do espaço pedonal, introduzindo novos pavimentos, mais
seguros e adaptados a mobilidade condicionada.

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Criação de uma rede integrada de Ciclovias de suporte às
deslocações urbanas intra e interconcelhias - 1ª fase Beneficiação das Condições de Mobilidade do Concelho.

Ciclovia de 10 Km nos seguintes destinos : Av. da República; Rua Tomaz Ribeiro; Rua do
Godinho; Rua 1º de Dezembro; Rua Gago Coutinho; Rua Conde S. Salvador; Rua Álvaro
Castelões; Rua França Júnior; Av. Duarte Pacheco; Rua de Santo Amaro; Ligação Av.
Duarte Pacheco à Ponte Móvel; Ponte Móvel; Ligação Ponte Móvel à Av. Antunes
Guimarães).

MUNICIPIO DA MAIA

A Operação compreende a realização das seguintes atividades:1-Criação de uma rede
Criação rede de infraestruturas de parqueamento para bicicletas e de Infraestruturas de parqueamento de bicicletas;2-Desenvolvimento de um conjunto
implementação de ações de sensibilização sobre a mobilidade
de ações de sensibilização para a problemática da mobilidade sustentável;3-Instalação
sustentável e monitorização estratégica do PAMUS
de contadores bidirecionais de pessoas e ciclistas;4-Realização de inquéritos aos
padrões de mobilidade da população residente.

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Construção de vias pedonais e passagens sobrelevadas em
arruamentos interiores e de ligação - 1ª fase - Mobilidade em
Matosinhos: Rua Alfredo Cunha

Requalificação da Rua de Alfredo Cunha permitirá redefinir os canais de circulação,
organizando o trânsito e as zonas de estacionamento, e permitindo criar uma ciclovia
do lado sul do arruamento, que funcionará em articulação com a circulação de peões.

Projeto de reperfilamento da Rua Manuel Tomás

A dinamização da rua com a definição do traçado da ciclovia de Guimarães passando
por este arruamento, implica transformação e requalificação. Ao carro sobrepõe-se
agora, a bicicleta e o peão, numa estratégia de partilha e coexistência. Ao arruamento
sem passeios e onde o automóvel era dominante, contrapõe-se a circulação de peões e
de bicicletas.

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

MUNICIPIO DE GUIMARÃES

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

698.831,16

204.761,77

36.408,00

445.636,14

2.500.000,00

185.500,01

160.000,00

1.355.812,63

349.129,20

900.000,00

2.401.396,02

1.051.615,17

201.509,89

349.357,76

174.556,71

382.059,19

143.729,14

104.410,00

86.375,94

144.327,67

146.031,66

154.989,84

212.698,84

191.584,51

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

594.006,49

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

174.047,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2014/04/15

2019/10/31

Portugal

30.946,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/18

2019/12/31

Portugal

378.790,72

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2018/03/01

2019/02/28

Portugal

2.125.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

157.675,01

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/03/27

2017/12/31

Portugal

136.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2018/05/01

2018/12/31

Portugal

1.152.440,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/04

2017/12/04

Portugal

296.759,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2018/03/01

2018/08/31

Portugal

765.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/10/16

2019/10/16

Portugal

2.041.186,62

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/12/16

2017/12/31

Portugal

893.872,89

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/11/02

2017/12/29

Portugal

171.283,41

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/07/28

2016/12/31

Portugal

296.954,10

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/10/16

2017/02/28

Portugal

148.373,20

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

324.750,31

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

122.169,77

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/07/01

2017/04/26

Portugal

88.748,50

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/10/01

2017/03/30

Portugal

73.419,55

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

122.678,52

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/11/08

2017/05/31

Portugal

124.126,91

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

131.741,36

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/01/01

2020/12/31

Portugal

180.794,01

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

162.846,83

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

444

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-05-1406-FEDER-000026

NORTE-05-1406-FEDER-000027

NORTE-05-1406-FEDER-000029

NORTE-05-1406-FEDER-000030

NORTE-05-1406-FEDER-000031

NORTE-05-1406-FEDER-000032

NORTE-05-1406-FEDER-000038

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Qualificação Urbana da Av. Mário Brito (ligação Aeroporto Exponor)

Trata-se no fundo da transformação de uma antiga estrada nacional num arruamento
urbano, de forma a promover as deslocações de curta distância entre zonas
densamente povoadas e zonas de Industria e serviços, nomeadamente o aeroporto e
empresas de logística e distribuição bem como de Industria transformadora, que são os
grandes empregadores com recurso para os seus quadro aos trabalhadores residentes
nessa área a intervencionar.

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Redefinição da hierarquia viária no Centro da Cidade de Fiães

A proposta para a área Central de Fiães, referente à mobilidade, circulação na rede
viária, estacionamento, remoção de veículos e aos peões com o principal objetivo de
diminuir as emissões de CO2 e o ruído urbano, numa perspetiva de cada vez mais
contribuir para um território urbanisticamente bem estruturado e para uma mobilidade
sustentável.

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Trata-se do Arranjo urbanístico: Passeios, Jardim e Parque de Estacionamento da R.
Mobilidade em Matosinhos - Arranjo Urbanístico: Passeios, Jardim
Alfredo Cunha no sentido da melhoria das condições de mobilidade e de segurança na
e Parque de Estacionamento da R. Alfredo Cunha
zona de circulação para os peões.

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

NORTE-05-1406-FEDER-000052

NORTE-05-1406-FEDER-000055

NORTE-05-1406-FEDER-000056

NORTE-05-1406-FEDER-000058

NORTE-05-1406-FEDER-000059

NORTE-05-1406-FEDER-000062

NORTE-05-1406-FEDER-000064

NORTE-05-1406-FEDER-000065

NORTE-05-1406-FEDER-000066

NORTE-05-1406-FEDER-000068

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Portugal

821.796,93

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/03/16

2018/12/31

Portugal

362.601,59

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/05/09

2018/12/31

Portugal

71.743,35

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/03/31

2018/12/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/11/27

2019/11/27

Portugal

2016/10/25

2018/10/25

Portugal

184.590,76

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/12/19

2018/08/31

Portugal

144.502,47

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/11/02

2017/12/29

Portugal

127.556,41

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/01/01

2018/12/31

Portugal

345.663,61

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/01/01

2018/12/31

Portugal

86.414,33

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

90.481,40

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/05/15

2018/02/11

Portugal

202.703,86

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

153.038,05

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/04/01

2017/12/29

Portugal

533.291,25

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/09/04

2018/09/04

Portugal

2.313.721,83

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/01/22

2017/12/31

Portugal

124.508,90

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/09/01

2018/05/31

Portugal

43.627,76

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/01/01

2018/12/31

Portugal

58.694,83

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

754.757,79

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/05/19

2018/12/31

Portugal

228.616,58

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/03/21

2017/12/29

Portugal

1.082.985,63

MUNICIPIO DE VALONGO

85%

2018/02/28

FEDER

A operação visa reforçar a promoção da mobilidade pedonal ao longo da “Via do
Peregrino - EN15 entre o KM 3.200 e o KM 6.900”, através da redução do espaço afeto
“Via do Peregrino na EN15 entre o km 3.200 e o km 6.900” – 1ª
ao automóvel e da melhoria das condições físicas e de segurança da circulação pedonal
Fase (Lado Direito - sentido crescente da demarcação quilométrica)
já existente, dado ser uma via com fluxos de tráfego automóvel e pedonais bastante
significativos

5-Sistema Urbano

2017/02/01

1.274.100,74

Implementação de soluções de melhoria da acessibilidade de
canais pedonais e clicáveis em local de risco

Programa Operacional Regional do Norte

121.534,50

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

180.866,66

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

NORTE-05-1406-FEDER-000050

Portugal

FEDER

85%

85%

2017/12/31

212.784,30

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

2016/01/01

14.553,99

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

42.970,84

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

FEDER

NORTE-05-1406-FEDER-000043

NORTE-05-1406-FEDER-000049

Portugal

17.122,34

Prolongamento da VL7 (Avenida Eugénio de Andrade) até à Rua do A presente candidatura consiste na empreitada de construção do prolongamento da
Loureiro (VL3-Avenida até ao Mar)
VL7 (Avenida Eugénio de Andrade) até à Rua do Loureiro (VL3-Avenida até ao Mar).

85%

2019/05/31

O projeto caracteriza-se essencialmente por sobre-elevar o pavimento das vias e dos
lugares de estacionamento afetados, com material betuminoso, desalinhando as
passadeiras na transição da via interior para a avenida.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

5-Sistema Urbano

2017/06/01

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

85%

Programa Operacional Regional do Norte

273.658,66

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

A Ligação entre as ruas da Estação de S. Mamede e Flor Infesta e a alteração da
geometria do entroncamento entre as ruas Padre Costa e José Coutinho, com a qual se
pretende promover a melhoria da segurança rodoviária, acessibilidades,
estacionamento, bem como, o aumento da distância de visibilidade para os condutores.

5-Sistema Urbano

NORTE-05-1406-FEDER-000048

Portugal

Mobilidade em Matosinhos - Req. Urbanística de Vias Municipais Ligação entre as Ruas da Estação de S. Mamede e Flor de Infesta e
Alt. da Geometria do Entronc. entre as R. Padre Costa e José
Coutinho

Programa Operacional Regional do Norte

85%

2018/12/31

MUNICIPIO DA MAIA

NORTE-05-1406-FEDER-000042

5-Sistema Urbano

2016/01/01

Esta ação tem por objetivo melhorar as condições de mobilidade na Avenida Dom
Percurso pedonal acessível e integração de percurso ciclável na Av
Manuel II, eliminando constrangimentos à circulação pedonal. Pretende-se ainda, com a
de D. Manuel II, Freguesia Cidade da Maia, desde a R José
construção de uma ciclovia bidirecional, a promoção da inclusão do modo ciclável, na
Rodrigues da Silva Júnior até à rotunda do Monumento Triunfo
cadeia regular de viagens, promovendo-se, paralelamente, uma melhoria substancial da
Gentes da Maia
intermodalidade entre estes modos e o transporte coletivo urbano.

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Programa Operacional Regional do Norte

972.226,47

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

Via Panorâmica e Requalificação da Rua Oliveira Salazar

85%

NORTE-05-1406-FEDER-000045

FEDER

País |
Country

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

5-Sistema Urbano

85%

50.553,93

FEDER

Data Fim |
Finish Date

O projeto consiste na construção do troço da Via Panorâmica localizado entre a Avenida
Soeiro Mendes da Maia e Rua Dr. Oliveira Salazar, requalificação da Rua Oliveira Salazar
e implantação de uma praça junto à Fábrica de Santo Thyrso, para onde confluirá o
tráfego automóvel das diferentes direções e que fará a ligação pedonal e ciclável entre
as vias intervencionadas e a Fábrica de Santo Thyrso.

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

321.951,37

FEDER

Data Início |
Start Date

ESTRUTURAÇÃO DE CORREDOR URBANO - RUA JOSÉ RÉGIO

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

NORTE-05-1406-FEDER-000039

Programa Operacional Regional do Norte

1.143.795,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

A intervenção prevista permitirá que a Rua José Régio funcione como complemento da
malha viária urbana de modo a permitir melhorias significativas ao esquema de
circulação próximo da zona de escolas, da Central de Camionagem, parques de
estacionamento periféricos e principal acesso rodoviários à cidade, com a introdução de
soluções que garantam a fluidez do tráfego e a circulação de modos alternativos e
suaves de transporte.

Mobilidade em Matosinhos - Sobreelevação de Passadeira na
Avenida Dr. Salgado Zenha

NORTE-05-1406-FEDER-000044

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

MUNICIPIO DO PORTO

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Criação de uma rede de interfaces intermédios - Bom Sucesso

O projeto consiste na requalificação do Terminal do Bom Sucesso, enquanto espaço
primordial de interface de transporte público. Pretende-se dota-lo das necessárias
condições de conforto para os períodos de espera garantindo a total acessibilidade
entre cais, o abrigo da intempérie nas condições necessárias e toda a informação ao
público necessária para encaminhamento de e para o terminal e para os serviços
existentes no mesmo.

Mobilidade em Matosinhos - Requalificação Urbanística da Av.
Serpa Pinto

A intervenção visa o alargamento dos passeios para dimensões que comportem a
colocação de esplanadas e de todos os sistemas expositivos publicitários que os
comerciantes necessitem é um dos pontos que constituem o plano, que prevê deixar
livres duas faixas de circulação automóvel. Os estabelecimentos comerciais poderão,
ainda, utilizar a frente do passeio para expor os seus produtos.

Mobilidade em Matosinhos - Requalificação Urbanística de Vias
Municipais: Rua Heróis de França

Trata-se de uma intervenção profunda na Rua Heróis de França, que visa a promoção de
uma mobilidade urbana ambiental e energeticamente mais sustentável, num quadro
mais amplo de descarbonização das atividades sociais e económicas e de reforço das
cidades enquanto espaços privilegiados de integração e articulação de políticas e
âncoras de desenvolvimento regional.

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Mobilidade em Matosinhos – Requalificação Urbanística da
Rotunda de Serpa Pinto e da Rotunda da Av. da República

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

PAMUS 4 - Promoção de Modos Suaves no Centro Histórico de
Mirandela

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Esta operação consiste na adaptação de espaço público que não cumpre as regras de
acessibilidades, designadamente com passagem de peões e na criação de canais com
vista à redução de acidentes e melhoria da segurança rodoviária.

Redefinição da hierarquia viária no Centro da Cidade de Fiães Fase 4

MUNICÍPIO DE CHAVES

Requalificação da Av. Irmãos Rui e Garcia Lopes (PAMUS 1.2)

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Execução da rede de percursos pedonais contínuos e livres de
obstáculos

Intervenção nas rotundas de remate da Rua Heróis de França, que incluem o espaço da
rotunda de articulação da Avenida Engenheiro Duarte Pacheco com a Avenida Serpa
Pinto, a Rua de São Pedro e a viela de articulação com a Avenida Serpa Pinto, o
segmento da Rua do Godinho a poente da Heróis de França e a articulação da Avenida
Norton de Matos com a Avenida da República.
Esta candidatura consiste na melhoria das condições de circulação pedonal e das
pessoas com mobilidade reduzida e no desincentivo à utilização do transporte individual
no centro histórico através do reordenamento da circulação viária e da eliminação do
tráfego parasitário.
Apresenta-se a proposta para a área Central de Fiães, referente à mobilidade,
circulação na rede viária, estacionamento, diminuição do número de veículos e aos
peões com o principal objetivo de diminuir as emissões de CO2 e o ruído urbano, numa
perspetiva de cada vez mais contribuir para um território urbanisticamente bem
estruturado, valorizando as componentes estética e paisagística, bem como uma
mobilidade sustentável.
A presente operação visa adaptar 0,606 km da rede viária urbana concelhia permitindo,
deste modo, melhorar as condições funcionais (acessibilidade e comodidade) dos
espaços de circulação destinados aos modos suaves de mobilidade pedonal, numa área
intervencionada de 10.262 m2, dos quais 5.317 m2, serão destinados aos modos suaves
de mobilidade (pedonal).
O objecto deste Projeto é a construção de uma rede de percursos pedonais contínuos e
livres de obstáculos que contribua para promover a deslocação a pé, para a
acessibilidade inclusiva e para incentivar o uso do transporte público e dos modos
suaves de deslocação em transporte individual.

MUNICIPIO DE GUIMARÃES

Rede de Percursos Cicláveis - Ciclovia de Guimarães

A rede de percursos cicláveis que se pretende implementar cruza com a estratégia
traçada de sustentabilidade.Com efeito, o plano de mobilidade do concelho incorpora
na sua configuração a componente da sustentabilidade baseada na redução da
utilização do automóvel, pela incrementação dos meios de transporte público, mas
também, na maior diversidade de meios de transporte, nos quais se integra a bicicleta.

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS 1:
Criação da via pedonal em troço da Av. Eng.º José Machado Vaz”

Esta candidatura consiste na construção vias pedonais em troço Eng. José Machado
Vaz, na Cidade de Mirandela que possam ser utilizadas pela população nas suas
deslocações diárias, no acesso ao emprego. Esta intervenção tem como objetivos
principais a eliminação de pontos de acumulação de acidentes de peões na cidade.

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Mobilidade em Matosinhos -Requalificação Urbanística da Praça
do Freixieiro

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Mobilidade em Matosinhos - Arranjo Urbanístico da Praça do
Padrão da Légua

MUNICIPIO DA MAIA

MUNICÍPIO DE CHAVES

Trata-se da Requalificação Urbanística da Praça do Freixieiro de forma a proporcionar à
população um espaço de fruição publica mas, fundamentalmente a melhoria das
condições de mobilidade e acessibilidade dos peões na envolvente à praça e nas suas
vias de ligação.
A criação de uma nova Praça do Padrão da Légua no quarteirão que se encontra
delimitado pela Rua da Fonte Velha, Rua de Recarei e Rua de São Gens, com várias
construções que serão eliminadas, com o objetivo de libertar toda a área para permitir
a execução de uma nova área, como espaço livre de acesso e para circulação dos
cidadãos.

Prolongamento do Ecocaminho da Maia, desde as Avenidas
Paralelas (ligação ao Centro da Cidade da Maia) à estação de
Metro de Mandim (Área de Acolhimento Empresarial da Maia I)

Esta ação, tem por objetivo, a construção de um percurso pedonal e cliclável com 1,5km
de extensão, dando continuidade ao troço já existente, com uma extensão de 1,8km.
Pretende-se assim incrementar o uso dos modos suaves e a promoção da inclusão deste
modo de transporte na cadeia regular de viagens, beneficiando-se paralelamente, uma
melhoria substancial da intermodalidade entre o transporte coletivo urbano e o modo
pedonal e ciclável.

Requalificação da Av. do Estádio (PAMUS 1.2 e 2.1)

Esta operação visa adaptar 0,966 km da rede viária urbana da cidade de Chaves por
forma a melhorar as condições funcionais (acessibilidade e comodidade), numa área
intervencionada de 18389m2, dos quais 7907m2, serão destinados aos modos suaves
de mobilidade (pedonal), contribuindo, desta forma, para a redução da utilização dos
meios motorizados e consequentemente para a diminuição das emissões de CO2.

142.981,77

966.819,92

426.590,11

84.403,94

217.165,60

170.002,91

150.066,36

406.663,07

101.663,92

106.448,70

238.475,13

180.044,76

627.401,47

2.722.025,68

146.481,06

51.326,78

69.052,74

887.950,34

268.960,68

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

445

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-05-1406-FEDER-000069

NORTE-05-1406-FEDER-000070

NORTE-05-1406-FEDER-000071

NORTE-05-1406-FEDER-000072

NORTE-05-1406-FEDER-000073

NORTE-05-1406-FEDER-000075

NORTE-05-1406-FEDER-000076

NORTE-05-1406-FEDER-000077

NORTE-05-1406-FEDER-000081

NORTE-05-1406-FEDER-000082

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Requalificação de um conjunto de Eixos Pedonais do Centro da
Cidade de Vila Real - Ação i.1) do Eixo I do PEDU

Esta ação incluída na 1 Medidas que corresponde à Promoção dos modos suaves de
mobilidade em que está previsto que o MVR faça a Ação i.1) que contempla a
intervenção em vários arruamentos da cidade: R St António, Av. D. Dinis, R. D. Afonso
III,R D. Pedro Meneses e Rampa do Calvário. Com esta intervenção pretende-se
requalificar a ligação Norte/Sul entre 2 polos de concentração de comércio e serviços de
nível A (C. Histórico e N. Sra Conceição)

Melhoria da rede de interfaces e introdução de modos suaves na
Av. das Escolas em Escariz

A presente candidatura visa dar novos passos decisivos na mudança de paradigma no
que se refere a mobilidade urbana e estilos de vida saudáveis, incidindo sobre alguns
fatores de mobilidade e de criação de uma imagem coerente em todo o espaço regional
– que reforçam o efeito de rede e tornam mais legível e atrativo todo o sistema de
acessibilidades ao nível da introdução de modos suaves no espaço público.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Cidade Inclusiva

A operação “Cidade Inclusiva” é uma intervenção centrada no desenvolvimento de um
sistema pedonal coerente que promove uma mobilidade mais sustentável a nível
ambiental e energético, uma melhor vivência urbana, maior igualdade social e uma
maior qualidade de vida, contribuindo para a melhoria da atratividade e
competitividade de S. João da Madeira, para a coesão territorial da Área Metropolitana
do Porto e para o desenvolvimento regional.

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

PAMUS1: Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal, Troço da Rua da
República, Av. Das Comunidades Europeias, Av.Duques de
Bragança, Acesso A4, Av. Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo
Pinheiro

Esta candidatura visa a Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal,no Troço da Rua da
República,Av Das Comunidades Europeias, Av Duques de Bragança,Acesso A4,Av Galiza
e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro.Este projeto envolve a criação de ciclovias,
execução e prolongamento de passeios,substituição e execução do pavimento dos
passeios e reformulação do cruzamento de acesso à Zona Industrial

REDE URBANA PEDONAL E CICLÁVEL - ETAPA 2 (ANTENAS) FASE 1

Implementação de uma via ciclável e pedonal, a partir de uma antiga plataforma de
canal ferroviário desativado, articulando a rede intraurbana de modos suaves de
transporte com núcleos urbanos adjacentes.

Corredores de Autocarros de Açta Qualidade-Requalificação da
Av.Fernão Magalhães, entre a Praça Francisco Sá Carneiro e o
Campo 24 de Agosto

A Requalificação da Avenida Fernão Magalhães contemplando um CAAQ permitirá
dotar a cidade com eixos de transporte em sítio próprio para autocarros urbanos, em
articulação e complementaridade com o Metro. Incorporar soluções inteligentes de
circulação e informação ao público. Priorização de sistemas de sinalização. Melhoria da
infra-estrutura e das condições de funcionamento do transporte público e
acessibilidade dos passageiros.

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Mobilidade em Matosinhos - Requalificação Urbanística da Praça
de Lavra

Podemos descrever esta intervenção como a transformação do actual Largo Dr.
Fernando Aroso numa praça com novos contornos morfológicos, na freguesia de Lavra,
Concelho de Matosinhos. O projecto inclui o redesenho da estrutura e circulação viária
nomeadamente o corte de circulação automóvel na zona frontal da igreja e o
prolongamento do respectivo adro para nascente.

MUNICÍPIO DE CHAVES

A presente operação visa adaptar 2,792 km da rede viária urbana concelhia permitindo,
deste modo, melhorar as condições funcionais (acessibilidade e comodidade) dos
Requalificação das Ruas Antunes Guerreiro, Inácio Pizarro e
espaços de circulação destinados aos modos suaves de mobilidade pedonal, numa área
Longras e das Avenidas 5 de Outubro e Tâmega (PAMUS 1.3 e 2.2)
intervencionada de 42.150m2, dos quais 20.360m2 serão destinados aos modos suaves
de mobilidade (pedonal).

MUNICÍPIO DE AROUCA

Com esta operação de carater infraestrutural pretende-se melhorar as condições de
acessibilidade na Rua Egas Moniz através do incremento de modos suaves e a criação
Modos Suaves no Centro da Vila de Arouca Fase I - Rua Egas Moniz
de um percurso alternativo, através da redefinição da faixa de rodagem devido à
introdução de passeios com condições para serem partilhados por peões e bicicletas.

MUNICÍPIO DE VILA REAL

MUNICÍPIO DE AROUCA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

MUNICIPIO DO PORTO

2018/06/30

Portugal

342.508,32

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/04/01

2018/12/31

Portugal

874.121,24

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/02/24

2018/09/14

Portugal

1.855.450,76

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/05/23

2019/10/31

Portugal

1.764.302,16

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2018/01/31

2019/12/31

Portugal

92.166,96

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

945.303,76

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/12/14

2019/08/15

Portugal

213.443,12

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/09/08

2018/11/08

Portugal

842.852,47

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

103.806,40

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

Requalificação Urbana da Avenida Manuel Dias Machado -2ª Fase

85%

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumentos financeiros para a reabilitação e revitalização
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
urbanas - Eixo 5 - OT6 - PI6.5
CENTRAL

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Reabilitação do Espaço Público de Viana do Castelo

Com a 1º acção pretende-se, promover a qualidade ambiental, urbanística e
paisagística dos centros urbanos, enquanto factor de estruturação territorial, de bemestar social e de competitividade regional. Quanto à 2ª ação, pretende-se, reforçar a
atractividade da Cidade, apostar na afirmação das principais vocações e fileiras
económicas da Cidade e do Território e gerar novas atmosferas urbanas que estimulem
a inovação económica e social

Requalificação da Praça Vasco da Gama

A operação visa dinamizar a Praça Vasco da Gama e áreas envolventes atraindo novos
residentes e fomentando a fixação de novas atividades económicas sendo oferecidas
condições de qualidade e segurança para que isso se verifique.

85%

FEDER

2017/02/09

FEDER

85%

5-Sistema Urbano

251.109,55

FEDER

243.857,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

122.125,18

5-Sistema Urbano

Programa Operacional Regional do Norte

1.112.122,07

FEDER

Portugal

A intervenção tem como meta fomentar os modos suaves de deslocação e contribuir
para o desenvolvimento ambiental, económico e social do Município e em particular da
área de intervenção.

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-05-2316-FEDER-000004

108.431,72

FEDER

2018/10/31

114.316,90

NORTE-05-1406-FEDER-000084

85%

2.075.649,60

FEDER

2016/11/01

FEDER

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

5-Sistema Urbano

2.182.883,25

FEDER

346.148,89

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

134.490,47

85%

Programa Operacional Regional do Norte

1.028.377,93

FEDER

País |
Country

Este Projeto pretende efetuar a implementação da sobrelevação de três cruzamentos e
alargamento de passeios nos cruzamentos da totalidade da rua Sousa Aroso, reformular
a atual ciclovia, melhorando as suas condições de segurança, eliminando barreiras e
ligando fisicamente às ciclovias existentes.

5-Sistema Urbano

NORTE-05-2316-FEDER-000003

402.950,96

FEDER

Data Fim |
Finish Date

MUNICIPIO DE ESPINHO

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

286.890,59

FEDER

Data Início |
Start Date

Requalificação do Canal Ferroviário - Construção de Ciclovia e de
Plataforma Intermodal

NORTE-05-1406-FEDER-000083

Programa Operacional Regional do Norte

407.233,99

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

A operação visa dotar o centro urbano de condições de mobilidade urbana sustentável,
numa área central e primordial da cidade – o Espaço Canal Ferroviário à Superfície
resultante do enterramento da Linha Norte. Para tal, compreende a construção de uma
ciclovia, que fará parte de uma rede mais alargada e de uma plataforma intermodal,
constituída por uma zona de paragem e estacionamento de autocarros, incluindo a
criação de micro-interfaces .

Mobilidade em Matosinhos - sobrelevação de cruzamentos e
alargamento de passeios na Rua Sousa Aroso

NORTE-05-2316-FEDER-000002

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

991.591,14

20.600.882,36

3.335.742,62

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

8.900.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

2.835.381,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/08/16

2018/07/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2014/01/31

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

390.864,90

FEDER

332.235,17

3.235.004,22

FEDER

2.749.753,59

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

114.322,78

FEDER

97.174,36

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

1.500.000,00

FEDER

1.275.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

535.184,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2017/07/31

Portugal

206.581,27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/11/14

2017/12/31

Portugal

238.868,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

221.374,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/12

2017/05/31

Portugal

615.861,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/03/10

2019/06/30

Portugal

2016/02/01

2018/12/31

Portugal

2016/05/12

2017/12/31

Portugal

NORTE-05-2316-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Reconversão de unidades industriais abandonadas - Real Vinícola

NORTE-05-2316-FEDER-000006

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Reabilitação do espaço público: Broadway

Construção da Broadway: é um caminho pedonal que atravessa perpendicularmente o
traçado regular da zona de Matosinhos-Sul

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

A operação tem como meta a criação de um Parque Urbano que permita a fruição
Criação e ampliação de estruturas verdes urbanas - Parque Urbano humana numa perspetiva de recreio e estadia, contribuindo dessa forma para a
da Quinta de Geão
qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos tendo em vista também a sustentabilidade
ambiental.

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Reabilitação de Edifícios Públicos: EB1 do Monte Crasto

O Município de Gondomar, com a implementação da Operação “Reabilitação de
Edifícios Públicos: EB1 do Monte Crasto” pretende recuperar o papel competitivo dos
Centros Históricos, enquanto locais identitários e dinamizadores do restante território,
promovendo a sua requalificação urbanística, introduzindo novas funções ao nível dos
equipamentos públicos que possam colmatar insuficiências detetadas e contribuindo
para a coesão social.

Requalificação da Alameda D. Domingos de Pinho Brandão

A presente intervenção pretende-se requalificar e valorizar um espaço central na Vila de
Arouca conferindo novos elementos de atratividade a esta área da Vila, centro
tradicional de excelência para atividades comerciais e de serviços e de encontro social.
Trata-se de uma intervenção com componentes diversificadas e cujos impactes se farão
sentir a diversos níveis: funcional e urbano, social e económico e na cultura e vivências
urbanas.

VALORIZAÇÃO DO JARDIM DO SAMEIRO

Intervenção de regeneração/ valorização do Jardim do Sameiro, através da instalação
de iluminação pública mais eficiente e requalificação dos caminhos e da vegetação.
Levantamento e identificação das espécies existentes.As metas previstas passam pela
valorização de um espaço público reabilitado em área urbana (29244m2), pelo aumento
do grau de satisfação dos residentes que habitam áreas com estratégias integradas de
desenvolvimento urbano.

Largo General Silveira (Remodelação do Largo General Silveira Largo das Freiras)

Esta operação visa levar a cabo uma intervenção de reabilitação urbana do espaço, de
forma a melhorar a imagem e a funcionalidade do espaço, ampliando a sua polivalência
e as condições de conforto da sua fruição.Esta intervenção irá beneficiar a atratividade
global do Centro Histórico, quer perante os equipamentos que o envolvem, quer
perante o comércio tradicional que dele beneficia aquando da realização de eventos e
organização de esplanadas.

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

Centro de Artes Alberto Carneiro

À semelhança de intervenções anteriores de recuperação dos quarteirões da Fábrica de
Santo Tirso, a construção do Centro de Artes Alberto Carneiro visa conservar o carácter
e a linguagem exterior do edifício existente, dado que é parte integrante de um
complexo industrial bem caracterizado onde prevalece a homogeneidade do todo.

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Reabilitação do espaço público - Arranjo Urbanístico - Praça de
Matosinhos Sul

Trata-se do arranjo urbanístico da criação de uma nova praça em Matosinhos Sul, que
inclui espaços verdes, um conjunto escultórico do Rui Anahory e um memorial à
Industria Conserveira da Arqª Luisa Valente.

537.682,59

FEDER

457.030,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

PEDU - REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA PÓVOA DE
VARZIM

Reabilitação integral do Mercado Municipal, processo iniciado em 2010, com a
execução de duas empreitadas: MERCADO MUNICIPAL - REABILITAÇÃO DA
ENVOLVENTE EXTERIOR e REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - 1º PISO E
ACESSOS VERTICAIS.

921.738,54

FEDER

783.477,76

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

NORTE-05-2316-FEDER-000009

NORTE-05-2316-FEDER-000010

NORTE-05-2316-FEDER-000011

NORTE-05-2316-FEDER-000012

NORTE-05-2316-FEDER-000013

NORTE-05-2316-FEDER-000014

NORTE-05-2316-FEDER-000015

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE AROUCA

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

MUNICÍPIO DE CHAVES

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Com o projeto que se apresenta, a Câmara Municipal pretende reabilitar este antigo
complexo industrial tanto em termos de edificado como de uso, propondo para o efeito
a implementação de um programa de natureza cultural, concessionando de forma a dar
uma nova vida ao local.

NORTE-05-2316-FEDER-000007

Prioridade de Investimento | Investment Priority

629.629,01

243.036,78

281.021,79

260.440,94

1.231.722,59

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-05-2316-FEDER-000017

NORTE-05-2316-FEDER-000019

NORTE-05-2316-FEDER-000021

NORTE-05-2316-FEDER-000022

NORTE-05-2316-FEDER-000023

NORTE-05-2316-FEDER-000024

NORTE-05-2316-FEDER-000025

NORTE-05-2316-FEDER-000026

NORTE-05-2316-FEDER-000027

NORTE-05-2316-FEDER-000028

NORTE-05-2316-FEDER-000029

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

MUNICÍPIO DE PAREDES

Nome da Operação | Operation Name

Reabilitação da Praça Luís Ribeiro

Resumo | Summary

A operação de reabilitação da Praça Luís Ribeiro pretende reavivar este espaço público
emblemático, valorizando a identidade e vivência urbana e promovendo a atividade
económica, em prol do reforço da atratividade e competitividade da Cidade e da
estratégia de revitalização urbana de S. João da Madeira. Promove-se a qualidade
ambiental, urbanística e paisagística, contribuindo para a estruturação territorial, social
e competitividade regional.

Reabilitação da Antiga Cadeia Comarcã

Reabilitação integral do edifício da antiga cadeia comarcã.

Reabilitação do Espaço Público de Viana do Castelo - 2ª Fase

A operação é constituída por uma acção incidindo sobre a ARU de Darque. Visa a
requalificação do espaço público de um núcleo habitacional num sector da cidade
particularmente desestruturado, situado entre a estrada nacional 13 e a linha
ferroviária do Minho. Para além da intervenção de requalificação do espaço público são
intervencionadas as redes de águas pluviais, a iluminação pública e é introduzida a rede
de gás natural.

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

REABILITAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA DA PÓVOA DE VARZIM –
MARINA NORTE

Reabilitação e descontaminação de espaço público estratégico da marginal da Póvoa de
Varzim, contemplando a criação de novos espaços de lazer e ligação das pessoas à
natureza, bem como a requalificação de infra-estruturas em avançado estado de
degradação e pouco utilizados do porto de pesca para a implantação de um
espaço/equipamento para estacionamento de embarcações de recreio.

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

É uma operação prevista no PEDU, na PI 6.5 – R.Urbana com o nº 2.1 “Requalificação da
Rua da Senra e Travessa da Senra. É um espaço com um piso degradado, muito irregular
REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA SENRA (TROÇO NORTE) E TRAVESSA dificultando o acesso pedonal e inviabilizando o acesso a idosos e pessoas com
DA SENRA
mobilidade reduzida/condicionada.Pretende-se obter elevados padrões de qualidade de
vida urbana e reforço da comunidade local e a dinamização de um espaço saudável e
ambientalmente sustentável

MUNICIPIO DA MAIA

A operação visa promover a reabilitação e integração dos espaços intersticiais da zona
desportiva central, com cerca de 6 hectares, num contínuo de espaços de utilização
Reforço e reabilitação das zonas verdes e dos espaços de utilização
pública coerentes e qualificados urbanística, paisagística e ambientalmente, associados
coletiva e respetiva valorização paisagística no quarteirão afeto à
às operações de reabilitação dos edifícios que compõem a zona desportiva e a sua
Zona Desportiva do Centro da Maia
envolvente. Esta ação é complementada através da através da construção de um
parque verde.

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

O projeto visa melhorar as condições ambientais, estéticas, de acessibilidade pedonal e
de fruição do Largo da Feira, enquanto espaço verde público, assim como facilitar a
mobilidade e o acesso automóvel às habitações que o circundam. Com 1200m2 de área
pretende-se a redefinição do desenho do arruamento circundante, a pavimentação das
áreas de circulação automóvel e pedonal, a condução das águas pluviais e a delimitação
dos espaços ajardinados

FREGUESIA DE FORNELO E VAIRÃO

Requalificação das alas Sul e Poente do Largo da Feira - Vairão

MUNICIPIO DE GUIMARÃES

A intervenção no edifício desenvolve-se não só ao nível da reabilitação estrutural mas
também ao nível da reestruturação do espaço, no sentido da conversão da antiga
Reabilitação do Edifício da Antiga fábrica Freitas e Fernandes, para unidade fabril num edifício votado a serviços. Mantendo-se o perímetro do edifício, a
a instalação da UNU
intervenção prevê a realização da compartimentação interior dividindo o espaço
existente em vários compartimentos para alojamento do programa funcional
necessário.

MUNICIPIO DE VALONGO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

NORTE-05-2316-FEDER-000037

NORTE-05-2316-FEDER-000038

NORTE-05-2316-FEDER-000039

NORTE-05-2316-FEDER-000040

NORTE-05-2316-FEDER-000041

NORTE-05-2316-FEDER-000043

NORTE-05-2316-FEDER-000044

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

MUNICIPIO DA MAIA

MUNICIPIO DA MAIA

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

400.959,88

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/29

2018/03/29

Portugal

1.870.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/03

2017/09/30

Portugal

93.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/02/01

2017/10/31

Portugal

1.639.857,36

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/08/01

2018/08/31

Portugal

20.641,91

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/20

2017/09/30

Portugal

422.493,49

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

338.802,45

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/30

2018/12/29

Portugal

786.103,83

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

765.850,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/06/01

2018/02/28

Portugal

2017/05/01

2019/05/01

Portugal

2017/11/27

2019/11/27

Portugal

1.566.263,27

2017/04/03

2018/12/31

Portugal

139.520,88

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/01/01

2018/12/31

Portugal

1.703.242,83

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/30

2018/09/30

Portugal

329.128,10

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/08/01

2018/09/30

Portugal

918.372,91

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

348.813,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/04/01

2018/08/31

Portugal

60.354,18

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/01

2017/12/31

Portugal

77.374,11

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

829.427,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/02/09

2017/12/01

Portugal

88.762,95

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/08/01

2020/12/31

Portugal

641.387,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/01

2018/06/15

Portugal

Trata-se da recuperação de um edifício constituído por parte do Antigo Matadouro
Municipal, numa área de intervenção que ocupa aproximadamente 450m2 de área
Reabilitação do espaço público -Centro de Inovação de Matosinhos
coberta e de acessos. A entrada principal no edifício (pedonal e viário) é feita através de
– CIM II
um portão, situado na rua Conselheiro Costa Braga, que dá acesso ao pátio interior, de
distribuição, do quarteirão.
A operação “reabilitação de edifícios na plataforma cidade (incluindo o Centro
Reabilitação de edifícios na plataforma Cidade (inclui Centro
Histórico) consiste na requalificação da Biblioteca Pública Municipal; d`Os Paços do
Histórico)
Concelho; da “Casa Barbot”; da Capela do D´Senhor do Além; do edifício de habitação
“Casa do Castelo” e da Casa Atelier Soares dos Reis.
A reabilitação dos edifícios públicos representa uma intervenção fundamental para a
garantia e manutenção da prestação dos serviços. A intervenção passará pela limpeza e
Núcleo Mercado/Feira-Remodelação do Edifício do Mercado
pintura das fachadas, substituição da cobertura, melhoria da qualidade acústica do
Municipal
interior, alteração do piso, melhoria do isolamento térmico e remodelação dos
sanitários.

Reabilitação da Quinta do Castelo

A Reabilitação da Quinta do Castelo visa valorizar um espaço público emblemático à
fruição e vivência urbana de Santa Maria da Feira, estimulando a sociabilização, o lazer
e o recreio, promovendo-o como espaço de acolhimento de atividades culturais e
recreativas, contribuindo para a regeneração do centro urbano, estimulando o
desenvolvimento de novas dinâmicas e potenciando um território competitivo, atrativo
e socialmente coeso.

Recuperação/revitalização da “antiga” centralidade da Vila do Castêlo da Maia, com a
valorização do espaço público, criando as condições adequadas à reabilitação do
Reabilitação urbana da Praça 5 de Outubro e arruamentos
edificado envolvente e permitindo alojar serviços públicos adicionais, comércio,
convergentes, na freguesia do Castêlo da Maia
serviços, entre outros, por forma a estimular e revitalizar o crescimento da dinâmica
social, económica e vivência urbana do local.
Pretende-se proceder à execução de obra civil, de forma a dotar o troço de arruamento
Requalificação do troço da Rua Dr. Carlos Pires Felgueiras, contígua
em causa de condições de vivência urbana qualificada, enquadrada por espaços verdes
ao canal do metro ligeiro - Implantação de um dispositivo de
e devidamente dotada de percursos de acessibilidade universal, de forma a potenciar os
retorno
modos suaves de mobilidade.
A operação visa criar um espaço público de estadia e recreio que permita melhorar a
qualidade de vida dos alunos, mas também que melhore a qualidade e segurança do
Praça da Escola D. Dinis-Santo Tirso
sistema pedonal principal resolvendo os problemas de desordenamento das circulações
existente e facilitando significativamente a acessibilidade em modos suaves e em
transportes públicos.

Requalificação dos Arruamentos do Centro Histórico de Fânzeres

A Operação “Requalificação dos Arruamentos do Centro Histórico de Fânzeres” consiste
na intervenção no Centro Histórico de Fânzeres ao nível infraestrutural de forma a
melhorar o ambiente urbano, revitalizar o local e atrair população.A Operação pretende
contribuir para a promoção da qualidade ambiental, urbanística e paisagística do Centro
Histórico de Fânzeres através da requalificação dos seus arruamentos.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Revitalização do Centro da Cidade de S. João da Madeira

A operação centra-se na Revitalização do Centro da Cidade de S. João da Madeira
através da implementação de um plano integrado de ações que visa a sua gestão e
animação, valorizando o espaço urbano, promovendo a atividade económica e
mobilizando a comunidade local e demais interessados em prol da regeneração do
centro urbano e do desenvolvimento de novas dinâmicas que potenciam um território
competitivo, atrativo e socialmente coeso.

MUNICÍPIO DE CHAVES

Remodelação funcional e paisagística do Largo do Terreiro de
Cavalaria e construção do Centro de Convívio (PARU 2.5 e PARU
2.3)

Esta operação visa levar a cabo uma intervenção de reabilitação urbana e construção de
um equipamento de cariz social (Centro de Convívio de Chaves) num espaço
emblemático da cidade, vulgarmente conhecido como “Jardim do bacalhau”, de forma a
melhorar a sua imagem e funcionalidade, ampliando a sua polivalência e as condições
de conforto para a sua fruição.

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Portugal

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

PROJETO DO MERCADO DO BOLHÃO

NORTE-05-2316-FEDER-000036

2017/12/31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

O Mercado do Bolhão é um equipamento público que se encontra instalado num
edifício cujo estado de conservação e condições de funcionamento não estão
adequados às funções que desempenha, impondo-se uma intervenção de reabilitação
integral urgente. Esta é uma operação que reveste prioridade do Município, porquanto
se pretende salvaguardar o seu papel de âncora comercial e vivencial no centro da
cidade.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

2017/02/01

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Esta candidatura consiste na reabilitação de edifício no núcleo piscatório da Aguda.

85%

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

262.749,55

Reabilitação de edificios no núcleo piscatório da Aguda

5-Sistema Urbano

231.962,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

FEDER

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Programa Operacional Regional do Norte

Portugal

309.117,12

85%

NORTE-05-2316-FEDER-000035

2017/12/31

714.937,18

5-Sistema Urbano

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

FEDER

2016/06/01

FEDER

Programa Operacional Regional do Norte

85%

497.051,16

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

841.102,56

NORTE-05-2316-FEDER-000031

5-Sistema Urbano

24.284,60

FEDER

249.685,21

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Reabilitação do Mercado Municipal de Braga - Arranjos Exteriores

Programa Operacional Regional do Norte

1.929.243,95

FEDER

País |
Country

Requalificação dos Arruamentos da Zona Histórica de
Belói/Ramalho

MUNICÍPIO DE BRAGA

NORTE-05-2316-FEDER-000033

110.000,00

FEDER

Data Fim |
Finish Date

O Município de Gondomar, com a realização da Operação “Requalificação dos
arruamentos da Zona Histórica de Belói/Ramalho” pretende recuperar o papel
competitivo dos Centros Históricos, enquanto locais identitários e dinamizadores do
restante território, promovendo a sua requalificação urbanística, contribuindo para a
coesão social.

85%

MUNICIPIO DO PORTO

2.200.000,00

FEDER

Data Início |
Start Date

Reabilitação da Quinta do Castelo - 1.ª Parte

5-Sistema Urbano

85%

471.717,51

FEDER

Prioridade de Investimento | Investment Priority

A Reabilitação da Quinta do Castelo visa valorizar um espaço público emblemático à
fruição e vivência urbana de Santa Maria da Feira, estimulando a sociabilização, o lazer
e o recreio, promovendo-o como espaço de acolhimento de atividades culturais e
recreativas, contribuindo para a regeneração do centro urbano, estimulando o
desenvolvimento de novas dinâmicas e potenciando um território competitivo, atrativo
e socialmente coeso.

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

272.897,21

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Requalificação da Praça Machado dos Santos - Valongo

NORTE-05-2316-FEDER-000030

Programa Operacional Regional do Norte

293.747,31

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Pretende-se requalificar a Praça Machado dos Santos, visando a qualificação da
mobilidade urbana local, designadamente, ao nível da eliminação de obstáculos
existentes à circulação pedonal e dotação de melhores condições para acesso e
funcionamento dos transportes públicos, modernizando-o e tornando-o convidativo à
fruição e permanência da população, visitantes e turistas.

A reabilitação do MMB, vai conservar e revalorizar o espaço público relevando para a
preservação da imagem daquela área, para o reforço do seu sentido urbano e para o
incremento das atividades que tradicionalmente ali têm lugar.

NORTE-05-2316-FEDER-000032

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

398.591,12

924.828,04

901.000,00

1.842.662,67

164.142,21

2.003.815,09

387.209,52

1.080.438,73

410.369,09

71.004,92

91.028,37

975.796,83

104.427,00

754.573,52

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;
05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

447

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-05-2316-FEDER-000045

NORTE-05-2316-FEDER-000046

NORTE-05-2316-FEDER-000048

NORTE-05-2316-FEDER-000050

NORTE-05-2316-FEDER-000051

NORTE-05-2316-FEDER-000055

NORTE-05-2316-FEDER-000056

NORTE-05-2316-FEDER-000057

NORTE-05-2316-FEDER-000058

NORTE-05-2316-FEDER-000063

NORTE-05-2316-FEDER-000065

NORTE-05-2316-FEDER-000069

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

MUNICÍPIO DE CHAVES

MUNICÍPIO DE BRAGA

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

MUNICIPIO DE GUIMARÃES

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

MUNICÍPIO DE AROUCA

MUNICÍPIO DE PAREDES

MUNICIPIO DA MAIA

Nome da Operação | Operation Name

PARU 1 - Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário
de Nossa Senhora do Amparo

Esta intervenção irá reorganizar e colmatar esta parte da cidade com um novo desenho,
ficando como premissa da possibilidade de criar um anel/circuito de ligação entre as
várias zonas pedonais existentes ao longos dos dois cursos de água que atravessam a
cidade, alterando ainda mais os hábitos dos habitantes para que possam usufruir de um
espaço público que se pretende cada vez mais paraas pessoas.

Largo do Postigo (Qualificação da zona do Postigo das Caldas)
(PARU 2.6)

Esta operação visa levar a cabo uma intervenção de qualificação do “Largo do Postigo”,
alcançada através da demolição de um PT e na substituição/relocalização do quiosque
implantando no local. Esta intervenção visa assim, para além de conferir uma melhoria
em termos de imagem e funcionalidade do espaço, colocar visível o pano de muralha
medieval (que se encontra oculta face à presença do PT), tornando-o num elemento de
destaque do espaço.

Reabilitação do Parque de Exposições de Braga

A operação visa a Reabilitação do Parque de Exposições de Braga, promovendo o seu
posicionamento como infraestrutura de referência no acolhimento de feiras,
exposições, congressos e outros eventos, nacionais e internacionais, contribuindo para
a regeneração e qualificação urbana da cidade, estimulando a dinâmica económica no
território e potenciando Braga como um território competitivo, atrativo e socialmente
coeso.

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO EIXO IGREJA –
CRUZEIRO EM TERROSO

A intervenção pretendida abrange o seguinte: - Redefinição do perfil existente,
conferindo à via o estatuto de espaço preferencialmente afeto ao uso pedonal, sem
prejuízo das adequadas condições de atravessamento, embora suave, da circulação
automóvel;- Reorganização da arborização existente;- Instalação de mobiliário urbano;Reformulação das infraestruturas hidráulicas existentes e da iluminação pública, com
introdução da solução LED

Reabilitação da Zona Industrial da Oliva (Zona 2)

A operação visa dar continuidade à reabilitação da Zona Industrial da Oliva,
promovendo a recuperação de edifícios e espaços, melhorando a imagem, potenciando
a sua reconversão como espaço de desenvolvimento de indústrias culturais e criativas,
contribuindo para reforçar a qualidade do ambiente urbano e desenvolver novas
dinâmicas, potenciando um território competitivo, atrativo e socialmente coeso.

Reconversão do espaço do antigo Cineteatro - 1ªFase

A presente operação refere-se à requalificação do espaço público situado na envolvente
ao antigo Cineteatro. As ações a implementar visam melhorar a qualidade do ambiente
urbano, nomeadamente áreas verdes e pedonais tendo em vista reduções da emissão
de gases poluentes e ruido, mas também potenciando atividades culturais e de lazer.

Reabilitação e Refuncionalização do Edifício Jordão e Garagem
Avenida para Escola de Música, Artes Performativas e Visuais

Reabilitar e refuncionalizar o conjunto edificado, preservando as suas caraterísticas e
qualidades fundamentais sem prejuízo da abertura e criação de condições à absorção
de novas funções e oferta à cidade de uma sala de espetáculos de capacidade e
caraterísticas técnicas complementares à rede de salas de espetáculos existente em
Guimarães.

Reabilitação do Edifício da Biblioteca

Serão efetuadas obras de reabilitação do edifício da Biblioteca Municipal que terão por
objeto dotá-lo de melhores condições de conforto. Serão efetuados trabalhos a nível
das caixilharias, cobertura, isolamento térmico, colocação de proteções solares, bem
como revestimentos de pavimentos e paredes danificados. Proceder-se-á, também, à
alteração do equipamento AVAC.

Requalificação Urbanística da Zona Poente da Vila de Arouca

Com a presente intervenção pretende-se requalificar e valorizar um espaço nobre de
entrada na Vila de Arouca conferindo novos elementos de atratividade a esta área da
vila. Trata-se de uma intervenção com componentes diversificadas e cujos impactes se
farão sentir a diversos níveis: funcional e urbano, social e económico e na cultura de
vivências urbanas.

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/08/01

2018/02/28

Portugal

584.819,09

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

70.406,97

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

4.000.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/11/01

2019/03/31

Portugal

443.234,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2018/09/28

Portugal

2.357.063,04

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/10/28

2019/06/30

Portugal

313.855,02

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

718.367,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/07/07

2019/06/06

Portugal

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/10/03

2017/12/29

Portugal

1.039.593,86

FEDER

883.654,79

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2015/09/30

2017/09/30

Portugal

400.000,00

FEDER

340.000,00

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/10/03

2018/03/31

Portugal

909.695,92

FEDER

545.817,55

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

1.165.901,49

FEDER

991.016,27

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2015/09/29

2016/12/30

Portugal

218.381,85

FEDER

185.624,58

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/02/01

2018/01/31

Portugal

305.082,69

FEDER

259.320,28

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/12/27

2017/07/21

Portugal

40.947,80

FEDER

34.805,63

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/03/01

2017/12/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE

Reabilitação do Edifício Sede da Casa dos Rapazes

NORTE-05-4943-FEDER-000006

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

Requalificação do conjunto habitacional de Argemil e dos espaços
exteriores

Reabilitação de Edifícios de Habitação - Conjunto Habitacional do
Monte Crasto

NORTE-05-4943-FEDER-000008

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

CASA DOS RAPAZES E OFICINAS DE S.JOSE

Reabilitação de Habitação de Reintegração da Casa dos Rapazes

NORTE-05-4943-FEDER-000009

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

MUNICIPIO DE VALONGO

Reabilitação da Habitação Social PER do Barreiro

85%

440.744,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

NORTE-05-4943-FEDER-000005

5-Sistema Urbano

Portugal

518.075,00

Beneficiação do Edificado do Bairro da Coxa

Programa Operacional Regional do Norte

2019/06/30

FEDER

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

NORTE-05-4943-FEDER-000017

2016/01/05

609.500,00

Reabilitação do Espaço Público da envolvente aos Bairros Sociais

85%

85%

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

Portugal

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

7.502.436,61

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

2023/12/31

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Portugal

2015/07/23

NORTE-05-4943-FEDER-000004

NORTE-05-4943-FEDER-000016

2017/12/29

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Pretende-se com esta candidatura, a requalificação do espaço público envolvente ao
Bairro Social da Escola Técnica (propriedade do IHRU) e à envolvente da habitação
social na Avenida do Atlântico.

85%

2017/06/12

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

5-Sistema Urbano

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

3.109.600,00

85%

Programa Operacional Regional do Norte

28.741,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

FEDER

Este investimento visa intervir na reabilitação integral dos edifícios de habitação social
do Bairro da Coxa cuja propriedade é detida pelo Município, os quais demonstram sinais
de deterioração, de forma a evitar custos futuros decorrentes do seu agravamento,
garantir a qualidade de vida dos residentes e apostar na regeneração desta comunidade
desfavorecida e mitigação de situações de carência, de disfunção e de marginalização
social.
Esta candidatura permitirá a reabilitação e requalificação de um equipamento de
utilidade pública, classificado como um equipamento de utilização coletiva, onde se
exercem atividades e serviços de âmbito social.
A requalificação do conjunto habitacional de Argemil tem como principal objetivo dotar
o bairro de novas condições de habitabilidade, assim como de novas perspetivas sobre a
ocupação do seu espaço público.
O Conjunto Habitacional do Monte Crasto apresenta um conjunto de fragilidades nas
condições de habitabilidade, resultantes das inúmeras anomalias funcionais que os
edifícios apresentam, o que tem vindo a afetar a qualidade de vida dos moradores e as
suas relações interpessoais, devido à inexistência de critério de uniformidade em
relação aos blocos reabilitados anteriormente, verificando-se a necessidade de
intervenção.
Reconstrução e ampliação de um edifício composto actualmente por dois prédios
urbanos independentes, localizados na Rua Luís Jácome, n.ºs 85, Monserrate, Viana do
Castelo, para funcionar como apartamento de autonomia albergando jovens que
viveram no Lar de infância e juventude.
O edificado da Habitação Social PER do Barreiro apresenta um conjunto de fragilidades
ao nível das suas condições de habitabilidade, motivado pelas inúmeras anomalias
funcionais que os edifícios apresentam, afectando este facto as relações sociais dos
moradores, levando a comportamentos de exclusão social, e como tal justificam uma
intervenção urgente de cariz físico.

845.138,00

FEDER

Portugal

7.197.809,42

5-Sistema Urbano

369.241,20

FEDER

2018/12/17

3.380.276,68

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-05-4943-FEDER-000013

2.773.015,34

FEDER

2017/08/16

FEDER

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

85%

521.452,00

FEDER

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

3.976.796,09

NORTE-05-4943-FEDER-000002

5-Sistema Urbano

4.705.882,36

FEDER

1.878.585,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Requalificação do Espaço Canal Ferroviário (ReCaFE)

85%

Programa Operacional Regional do Norte

82.831,73

FEDER

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

5-Sistema Urbano

NORTE-05-4943-FEDER-000011

688.022,46

FEDER

Data Fim |
Finish Date

Com a Requalificação do Espaço Canal pretende-se homogeneizar a imagem do espaço
público da cidade, interligando as reabilitações já executadas no seu miolo, com as
intervenções a realizar, de forma a incentivar a reabilitação do edificado no interior da
ARU - Litoral da Cidade, melhorar o ambiente urbano, potenciar novas dinâmicas de
desenvolvimento económico e turístico e reforçar a atractividade urbana, incluindo a
fixação de população.

MUNICIPIO DE ESPINHO

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

518.523,00

FEDER

Data Início |
Start Date

Reabilitação do espaço urbano no setor norte do Bairro do
Sobreiro, correspondente às obras de urbanização do loteamento
de iniciativa municipal UI-1 / Praça do Oxigénio - 1ª fase

85%

85%

8.826.396,00

FEDER

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Trata-se da reabilitação/regeneração/ renovação urbanística, na área designada Praça
do Oxigénio. Requalifica arruamentos preexistentes. Inclui a partilha entre circulação
mecânica e ciclável, parqueamento de bicicletas. Incrementa significativamente as
áreas de passeio. Melhoria das condições de tráfego, a minimização de conflitos e
atritos na rede viária existente/a requalificar. Melhoria da qualidade do ar, com a
plantação de arborização.

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

33.814,00

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Reabilitação integral do edifício da antiga escola primária de Bitarães.

NORTE-05-4943-FEDER-000001

Programa Operacional Regional do Norte

2.210.100,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Escola de Música Comunitária de Bitarães

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumentos financeiros para a reabilitação e revitalização
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
urbanas - Eixo 5 - OT9 - PI 9.8
CENTRAL

NORTE-05-4943-FEDER-000007

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

FEDER

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Reabilitação do Balneário do Orreiro

A operação visa a regeneração da comunidade desfavorecida de Fundo de Vila/Orreiro,
através da disponibilização de balneários de apoio à prática de exercício físico,
contribuindo para a reabilitação de um equipamento de utilização coletiva,
promovendo a inclusão social dos residentes, reforçando dinâmicas relacionais,
prevenindo comportamentos de risco e promovendo o bem-estar, a saúde e o nível de
satisfação da população.

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Reabilitação dos Edifícios do Conjunto Habitacional da Guarda Edificado

CH Guarda : O projeto a desenvolver integra componente de intervenção de caráter
infraestrutural, a incidir no edificado. No que respeita à componente infraestrutural,
nesta área de intervenção o edificado municipal é composto por 5 edifícios/156 fogos
habitacionais – Conjuntos Habitacionais da Guarda I e II, mais precisamente no Bloco D.

442.329,45

FEDER

375.980,03

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

Reabilitação da Envolvente Exterior e Zonas Comuns do Bloco 27
do Bairro do Sobreiro

A presente operação corresponde à intervenção de reabilitação do bloco 27 do Bairro
do Sobreiro. Pretende assim combater o agravamento dos processos de segmentação
social e territorial e de contraste entre estratos populacionais, por via da regeneração
urbana, envolvendo, por sua vez, múltiplas dimensões de intervenção, como a
integração no mercado de trabalho, o acesso à habitação e o sucesso escolar.

117.218,58

FEDER

99.635,79

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/03/01

2017/12/31

Portugal

Reabilitação de Edifícios de Habitação - Conjunto Habitacional de
Medas

O Conjunto Habitacional de Medas apresenta anomalias funcionais, nomeadamente, ao
nível das coberturas, das fachadas, das entradas e da drenagem de águas pluviais,
constituindo situações que justificam a pertinência do investimento. Neste âmbito, o
Município de Gondomar considera oportuno intervir na reabilitação do edifício de
habitação, proporcionando à população residente melhores condições de
habitabilidade.

241.337,09

FEDER

205.136,53

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/04/03

2018/01/31

Portugal

ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVAÇÃO URBANA E
GESTÃO DO PATRIMÓNIO, E.M. , S.A.

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

448

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-05-4943-FEDER-000018

NORTE-05-4943-FEDER-000019

NORTE-05-4943-FEDER-000020

NORTE-05-4943-FEDER-000021

NORTE-05-4943-FEDER-000022

NORTE-05-4943-FEDER-000023

NORTE-05-4943-FEDER-000026

NORTE-05-4943-FEDER-000027

NORTE-05-4943-FEDER-000028

NORTE-05-4943-FEDER-000029

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Reabilitação de Edifícios de Habitação - Conjunto Habitacional de
Melres

A Operação “Reabilitação de Edifício de Habitação: Conjunto Habitacional de Melres”
consiste na reabilitação da cobertura e envolvente exterior vertical e melhoria da
eficiência energética da habitação social.Através da melhoria das condições
habitacionais, a Operação traz benefícios e promove o combate à pobreza e a inclusão
social de toda a comunidade desfavorecida residente. O projeto beneficia as 35
habitações, num total de 105 residentes.

149.057,20

FEDER

126.698,62

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/03/01

2017/08/31

Portugal

Reabilitação de Edifícios de Habitação: Conjunto Habitacional de
Santa Bárbara - Fânzeres

A Operação “Reabilitação de Edifício de Habitação: Conjunto Habitacional de Santa
Bárbara - Fânzeres” consiste na reabilitação da cobertura e envolvente exterior vertical
e melhoria da eficiência energética da habitação social.A Operação proporciona
benefícios e promove o combate à pobreza e a inclusão social de toda a comunidade
desfavorecida residente (148 fogos correspondendo a um total de 398 residentes).

718.898,10

FEDER

611.063,39

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/04/03

2018/04/30

Portugal

Centro Civico de Campo - Horta Pedagógica e Pomar Comunitário
na Quinta do Passal

A operação irá permitir reabilitar a Quinta do Passal, espaço envolvente ao PER Padre
António Vieira e adstrito ao domínio público, transformando este espaço, atualmente
abandonado e potenciador comportamentos desviantes, num espaço acessível e
propício à promoção do espírito comunitário, da ocupação de tempos livres, do
convívio, da atividade física e da integração social e intergeracional.

142.040,00

FEDER

120.734,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/06/05

2018/03/06

Portugal

Reabilitação de habitações sociais no bairro social de Pade

A intervenção física a realizar prende-se com a reabilitação de 8 edifícios habitacionais
procurando dotá-los de melhores condições de habitabilidade, resolvendo problemas de
infiltrações que provocam insalubridade ao edifício, bem como execução de medidas de
ineficiência energética, absolutamente fundamentais no sentido da diminuição de
consumos e por conseguinte de custos a uma população deveras carenciada.

362.471,35

FEDER

308.100,64

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/09/15

2017/10/31

Portugal

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Reabilitação dos Empreendimentos de Habitação Social de
Milheirós de Poiares e Paços de Brandão

A reabilitação dos empreendimentos de HS de M. de Poiares e P. de Brandão prevê a
melhoria da sua envolvente, favorecendo a imagem e funcionalidade dos edifícios, e
garantindo as acessibilidades a moradores com mobilidade reduzida através da
remodelação da configuração do acesso exterior de seis frações habitacionais Estas
ações são fundamentais para transformar as áreas urbanas e proporcionar aos
moradores uma vida com mais qualidade.

330.295,73

FEDER

280.751,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/12/21

2018/09/30

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Consiste na valorização paisagística do espaço público adstrita aos empreendimentos
sociais e recuperação e apetrechamento desses espaços com equipamentos sociais e de
Reabilitação de Edifícios – Reabilitar para incluir (espaço público) – lazer, apostando na criação de espaços cultiváveis, visando proporcionar a todos os
1ª Fase
residentes do parque habitacional social e a toda a comunidade envolvente espaços
apaziguáveis, de convívios, de partilha e inclusivos, assegurando que estes espaços
sejam de todos e para todos.

2.118.796,67

FEDER

1.800.977,17

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/10/07

2018/10/07

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Reabilitação de Edifícios - Reabilitar para Incluir - 2.ª Fase

O plano de ação “Reabilitação de edifícios - Reabilitar para Incluir - 2.ª fase”
corresponde à segunda fase de uma intervenção programática que visa a requalificação
integral dos edifícios cujo estado de degradação assim o determina bem como, a
reabilitação/reconversão de um equipamento de utilização colectiva, em que sejam
exercidas actividades e serviços de âmbito social.

826.047,24

FEDER

702.140,16

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/08/01

2019/08/01

Portugal

Reabilitação de Quatro Edifícios de Habitação Social no Bairro do
Orreiro

A presente operação visa a reabilitação de edifícios de habitação social no Bairro do
Orreiro, colmatando situações precárias e valorizando a habitação social, promovendo a
melhoria das condições de alojamento, reforçando o sentimento de pertença, as
dinâmicas relacionais e a inclusão social dos residentes, e contribuindo para a estratégia
integrada de regeneração física, económica e social desta comunidade desfavorecida de
S. João da Madeira.

849.723,70

FEDER

722.265,14

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/06/30

2018/06/30

Portugal

Reabilitação do Bairro do Falcão – 1.ª Fase

Com o objetivo de melhorar as condições de habitabilidade e de conforto dos
residentes, a operação compreende uma intervenção de reabilitação do Bloco 5 do
Bairro do Falcão que conta com 24 habitações da tipologia T3. A reabilitação dirige-se
aos diferentes elementos de construção, nomeadamente, elementos associados ao
envelope exterior e, pontualmente, a instalações interiores.

443.160,92

FEDER

376.686,78

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/04/01

2018/06/30

Portugal

Modernização e Requalificação dos Espaços Públicos PER de
Sampaio - Ermesinde

Pretende-se requalificar o espaço envolvente ao Empreendimento de Habitação Social
Sampaio, transformando-o, num espaço acessível e propício à promoção do espírito
comunitário, da ocupação de tempos livres, do convívio, da atividade física e da
integração social e intergeracional entre os moradores desta comunidade e a
comunidade em geral

219.498,42

FEDER

186.573,66

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/05/22

2017/10/23

Portugal

270.682,10

FEDER

230.079,78

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/05/15

2018/03/30

Portugal

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

MUNICIPIO DE VALONGO

MUNICÍPIO DE AROUCA

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

MUNICIPIO DO PORTO

MUNICIPIO DE VALONGO

NORTE-05-4943-FEDER-000030

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Reabilitação de Edifícios de Habitação: Conjunto Habitacional das
Areias

A Operação “Reabilitação de Edifícios de Habitação: Conjunto Habitacional das Areias”
consiste na recuperação e melhoria do isolamento das fachadas e coberturas e
preservação das condições ambientais da habitação social.A Operação proporciona
benefícios e promove o combate à pobreza e a inclusão social de toda a comunidade
desfavorecida residente (correspondendo a um total de 562 residentes).

NORTE-05-4943-FEDER-000031

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

MUNICÍPIO DE PAREDES

Habitação Social de Lordelo

Reabilitação integral do empreendimento de habitação social de Parteira, na freguesia
de Lordelo, nomeadamente na substituição de coberturas e colocação de capoto.

90.065,02

FEDER

76.555,27

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/12/21

2017/06/30

Portugal

Beneficiação e eficiência energética da habitação social sita na
travessa E do bairro económico de Urgezes

Pretendeu-se estabelecer um conjunto de critérios para a elaboração de projetos de
reabilitação dos edifícios. Nesse sentido, procuraram-se soluções que do ponto de vista
técnico e económico se revelassem vantajosas no cumprimento dos objetivos,
salvaguardando a integração funcional, a preservação da imagem arquitetónica,
resistência e durabilidade dos materiais/equipamentos e simplificação dos processos de
manutenção.

160.987,11

FEDER

136.839,04

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/02/12

2016/08/31

Portugal

Requalificação e Reabilitação do Empreendimento de Habitação
Social do PER do Valado

O edificado da Habitação Social PER do Valado apresenta um conjunto de fragilidades
ao nível das suas condições de habitabilidade, motivado pelas inúmeras anomalias
funcionais que os edifícios apresentam, afetando este facto as relações sociais dos
moradores, levando a comportamentos de exclusão social, e como tal justificam uma
intervenção urgente de cariz físico.

302.157,50

FEDER

256.833,88

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/05/26

2018/09/03

Portugal

MUNICIPIO DE VALONGO

Requalificação e Reabilitação do Empreendimento de Habitação
Social do PER S. Bartolomeu

O edificado da Habitação Social PER de S. Bartolomeu apresenta um conjunto de
fragilidades ao nível das suas condições de habitabilidade, motivado pelas inúmeras
anomalias funcionais que os edifícios apresentam, afetando este facto as relações
sociais dos moradores, levando a comportamentos de exclusão social, e como tal
justificam uma intervenção urgente de cariz físico.

259.757,50

FEDER

220.793,88

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/05/26

2019/09/02

Portugal

MUNICIPIO DE VALONGO

Pretende-se requalificar o espaço envolvente ao Empreendimento de Habitação Social
de Balselhas, transformando-o, num espaço acessível e propício à promoção do espírito
Modernização e Requalificação do Espaço Público do PER Balselhas comunitário, da ocupação de tempos livres, do convívio, da atividade física e da
integração social e intergeracional entre os moradores desta comunidade e a
comunidade em geral.

295.928,54

FEDER

251.539,26

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/05/15

2018/12/20

Portugal

426.991,50

FEDER

362.942,78

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/05/15

2019/05/15

Portugal

2.650.000,00

FEDER

2.252.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

Reabilitação integral do Bairro Social 1144 - Arcozelo

Objetiva-se a melhoria das condições de conforto das habitações e da urbanidade do
conjunto edificado contribuindo para o aumento da autoestima dos agregados
residentes. A obra compreende a Renovação das coberturas: incluindo isolamento
térmico, recolha e condução de águas pluviais; Fachadas: aplicação de isolamento
térmico, substituição de caixilharias com renovação do ar e vidro duplo com estores
exteriores; Áreas comuns: beneficiação geral.

480.636,15

FEDER

408.540,73

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/03/15

2017/12/15

Portugal

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Reabilitação do Espaço Público no Fundo de Vila /Orreiro

A presente operação visa a reabilitação de espaços públicos integrados no Fundo de
Vila/Orreiro, disponibilizando novas valências de fruição, lazer, recreio e sociabilização,
reforçando o sentimento de pertença, as dinâmicas relacionais e a inclusão social dos
residentes, e contribuindo para a estratégia integrada de regeneração física, económica
e social desta comunidade desfavorecida de S. João da Madeira.

737.034,58

FEDER

626.479,40

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/11/01

2018/12/31

Portugal

MUNICIPIO DO PORTO

Com o objetivo de melhorar as condições de habitabilidade e de conforto dos
residentes, a operação compreende a reabilitação dos Edifícios 4, 11, 12, 14, 15, 18, 22,
Reabilitação do Edificado Habitacional do Bairro do Cerco do Porto- 23, 25, 27, 28 e 29 do Cerco Porto, num conjunto de 318 habitações: 97 / T1; 141 / T3;
1ª. Fase
e 80 / T4. A reabilitação dirige-se aos diferentes elementos de construção,
nomeadamente, elementos associados ao envelope exterior e, pontualmente, a
instalações interiores.

5.725.705,88

FEDER

4.866.850,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/01/01

2019/06/30

Portugal

388.772,83

FEDER

330.456,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/05/26

2018/09/03

Portugal

547.378,28

FEDER

465.271,54

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/07/22

2018/07/21

Portugal

2.532.880,23

FEDER

2.152.948,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/11/01

2019/09/30

Portugal

NORTE-05-4943-FEDER-000032

NORTE-05-4943-FEDER-000033

NORTE-05-4943-FEDER-000034

NORTE-05-4943-FEDER-000035

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

85%

85%

85%

85%

MUNICIPIO DE GUIMARÃES

MUNICIPIO DE VALONGO

NORTE-05-4943-FEDER-000036

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

MUNICIPIO DE VALONGO

NORTE-05-4943-FEDER-000041

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

NORTE-05-4943-FEDER-000042

NORTE-05-4943-FEDER-000043

NORTE-05-4943-FEDER-000045

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

85%

85%

85%

INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO
URBANA, I.P.

Pretende-se requalificar o espaço envolvente ao Empreendimento de Habitação Social
da Outrela, transformando-o, num espaço acessível e propício à promoção do espírito
Modernização e Requalificação do Espaço Público do PER da
comunitário, da ocupação de tempos livres, do convívio, da atividade física e da
Outrela
integração social e intergeracional entre os moradores desta comunidade e a
comunidade em geral.
Trata-se da execução do Projeto de Reabilitação do Conjunto Habitacional da Cruz de
Projeto de Reabilitação do Conjunto Habitacional da Cruz de Pau –
Pau – Edificado - e de introduzir nestes cinco edifícios (Blocos A, B, C, D, e E) elementos
Edificado
de conforto e utilização.

NORTE-05-4943-FEDER-000046

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

MUNICIPIO DE VALONGO

Requalificação e Reabilitação do Empreendimento de Habitação
Social do PER de Balselhas

O edificado da Habitação Social PER de Balselhas apresenta um conjunto de fragilidades
ao nível das suas condições de habitabilidade, motivado pelas inúmeras anomalias
funcionais que os edifícios apresentam, afetando este facto as relações sociais dos
moradores, levando a comportamentos de exclusão social, e como tal justificam uma
intervenção urgente de cariz físico.

NORTE-05-4943-FEDER-000047

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E VIVENCIAIS DOS
BAIRROS SOCIAIS - (QUINTA DO BISPO - PENAFIEL)

Requalificação da envolvente do Bairro Social da Quinta do Bispo.

ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVAÇÃO URBANA E
GESTÃO DO PATRIMÓNIO, E.M. , S.A.

A presente operação corresponde à intervenção de reabilitação dos locos 8, 9, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39 do Bairro do Sobreiro. Pretende
Reabilitação da Envolvente Exterior e Zonas Comuns dos Blocos 8,
combater o agravamento dos processos de segmentação social e territorial e de
9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39 do Bairro
contraste entre estratos populacionais, por via da regeneração urbana, envolvendo,
do Sobreiro - Maia
outras dimensões de intervenção, como a integração no mercado de trabalho, o acesso
à habitação e o sucesso escolar.

NORTE-05-4943-FEDER-000048

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

449
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name
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2017/08/31

Portugal

115.164,23

FEDER

97.889,60

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/12/22

2017/08/31

Portugal

Requalificação da envolvente do Bairro Social da Mário de Oliveira.

166.911,21

FEDER

141.874,53

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2016/07/22

2018/07/21

Portugal

Requalificação de Espaços Públicos em Bairros Sociais - Conjunto
Habitacional de Melres

A Operação “Requalificação de Espaços Públicos em Bairros Sociais - Conjunto
Habitacional de Melres” integra a Ação “Requalificação de Espaços Públicos em Bairros
Sociais” inscrita no PEDU de Gondomar e consiste na requalificação do espaço público
do Conjunto Habitacional de Melres promovendo a melhoria da qualidade de vida dos
residentes, da inclusão social, do convívio intergeracional e da prática de atividades
desportivas ao ar livre.

52.648,08

FEDER

44.750,87

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/09/01

2018/01/31

Portugal

Requalificação de Espaços Públicos em Bairros Sociais - Conjunto
Habitacional de Medas

A Operação “Requalificação de Espaços Públicos em Bairros Sociais - Conjunto
Habitacional de Medas” integra a Ação “Requalificação de Espaços Públicos em Bairros
Sociais” inscrita no PEDU de Gondomar e consiste na requalificação do espaço público
do Conjunto Habitacional de Medas promovendo a utilização das áreas destinadas a
convívio e lazer, reforçando a sua atratividade, o aumento do conforto e da qualidade
de vida dos residentes.

15.569,28

FEDER

13.233,89

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/09/01

2018/01/31

Portugal

Requalificação de Espaços Públicos em Bairros Sociais - Conjunto
Habitacional de Santa Bárbara

A Operação “Requalificação de Espaços Públicos em Bairros Sociais: Conjunto
Habitacional de Santa Bárbara” consiste na reabilitação dos equipamentos públicos
existentes e na reparação de algumas anomalias presentes nos arranjos exteriores,
proporcionando benefícios e promovendo o combate à pobreza e a inclusão social de
toda a comunidade desfavorecida.

26.255,82

FEDER

22.317,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/09/01

2018/01/31

Portugal

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Requalificação de Espaços Públicos em Bairros Sociais - Conjunto
Habitacional de Foz do Sousa

A Operação “Requalificação de Espaços Públicos em Bairros Sociais - Conjunto
Habitacional de Foz do Sousa” integra a Ação “Requalificação de Espaços Públicos em
Bairros Sociais” inscrita no PEDU de Gondomar e consiste na requalificação do espaço
público do Conjunto Habitacional bem como, dos equipamentos existentes, tendo em
vista a promoção da inclusão social das comunidades desfavorecidas.

56.951,68

FEDER

48.408,93

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/09/01

2018/01/31

Portugal

MUNICIPIO DE ESPINHO

A operação visa a regeneração física da área envolvente aos edifícios de habitação
social inseridos na comunidade desfavorecida da Marinha de Silvalde, ao nível da
Requalificação do Canal Ferroviário – Área Envolvente aos Edifícios requalificação do espaço público e do reforço da acessibilidade e mobilidade. Pretendede Habitação Social
se assim, requalificar o espaço público, de forma a incentivar a apropriação individual
ou coletiva dos espaços pelos residentes e abrir a área à cidade e à restante área
envolvente.

544.028,82

FEDER

462.424,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

169.600,00

FEDER

144.160,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

2017/11/30

2018/05/15

Portugal

5-Sistema Urbano

85%

ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVAÇÃO URBANA E
GESTÃO DO PATRIMÓNIO, E.M. , S.A.

Reabilitação do Edificado do Bairro da Brisa 1 e 2

NORTE-05-4943-FEDER-000053

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E VIVENCIAIS DOS
BAIRROS SOCIAIS – (MÁRIO DE OLIVEIRA – PENAFIEL)

NORTE-05-4943-FEDER-000058

NORTE-05-4943-FEDER-000059

NORTE-05-4943-FEDER-000061

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

85%

85%

85%

85%

País |
Country

2016/12/22

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Data Fim |
Finish Date

08-A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

NORTE-05-4943-FEDER-000050

NORTE-05-4943-FEDER-000057

Data Início |
Start Date

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

85%

85%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

32.316,80

5-Sistema Urbano

5-Sistema Urbano

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FEDER

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

A presente operação corresponde à intervenção de reabilitação do edificado,
designadamente, das habitações pré-fabricadas do Bairro da Travessa da Arroteia, no
âmbito de uma estratégia urbanística de intervenção física abrangente e integrada para
a cidade da Maia.
A presente memória descritiva e justificativa corresponde à intervenção de reabilitação
no edificado (habitações pré-fabricadas) do bairro da Brisa 1 e 2, no âmbito de uma
estratégia urbanística de intervenção física abrangente e integrada para a cidade da
Maia.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

38.019,76

NORTE-05-4943-FEDER-000049

ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVAÇÃO URBANA E
GESTÃO DO PATRIMÓNIO, E.M. , S.A.

NORTE-05-4943-FEDER-000056

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Reabilitação do Edificado do Bairro da Travessa da Arroteia - Préfabricados

NORTE-05-4943-FEDER-000062

Programa Operacional Regional do Norte

5-Sistema Urbano

85%

MUNICIPIO DE VALONGO

Pretende-se requalificar o espaço envolvente ao Empreendimento de Habitação Social
do Barreiro, transformando-o num espaço acessível e propício à promoção do espírito
Modernização e Requalificação do Espaço Público do PER Barreiro comunitário, da ocupação de tempos livres, do convívio, da atividade física e da
1ª Fase
integração social e intergeracional entre os moradores desta comunidade e a
comunidade em geral.

NORTE-06-3559-FSE-000002

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SYSADVANCE - SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Norte

Criação protótipos de laboratório para:- Methagen- HidrogénioEstudo da ciência de
separação de gases e suas aplicações em novos equipamentos Sysadvance.Análise e
implementação de métodos que otimizem a performance dos equipamentos atuais.

77.962,50

FSE

38.981,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Norte

A start-up SWORD Health apresenta-se ao mercado com o objetivo de encontrar
soluções tecnológicas para alguns dos principais desafios dos sistemas de saúde atuais.
O seu primeiro passo já foi dado e é ambicioso: a revolução da forma como se faz
reabilitação física. O dispositivo médico SWORD Phoenix é exemplo dessa concretização
trazendo um novo conceito de reabilitação motora assente em tecnologia inovadora,
sendo exemplo das TIC na Saúde.

89.614,08

FSE

44.807,04

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/11

2018/02/11

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Norte

Doutorado(a) em Física para desenvolver investigação e inovação, no âmbito da
previsão meteorológica por ensembles GFS e/ou ECMWF, com o objetivo de melhorar a
base meteorológica existente na empresa e consequentemente, criar novos serviços
preditivos com base na quantificação da incerteza associada à previsão de
meteorologia.

57.128,98

FSE

28.564,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/17

2017/12/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Norte

Este projeto visa o desenvolvimento pré-clínico de dispositivos médicos injectáveis que
possam ser utilizados na entrega de células em contexto regenerativo e ou terapêutico.
A propriedade intelectual resultante do presente projeto permitirá o reforço da situação
competitiva da Stemmatters no domínio de dispositivos médicos e terapias avançadas,
garantindo à empresa a prova de conceito ao nível pré-clínico dos produtos e terapias
propostas.

324.375,00

FSE

162.187,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/10

2018/12/31

Portugal

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Norte

Contratação de recurso humano com qualificação de doutorado ou pós-doutorado, na
área de Medicina e Ciências Farmacêuticas, para a função de Gestor de Investigação
Clínica, no âmbito da expansão da atividade de ensaios de Fase I em voluntários
saudáveis para uma nova área de intervenção: ensaios clínicos de Fase I com novas
entidades químicas ou biológicas, para o mercado nacional e internacional.

116.943,76

FSE

58.471,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

80.069,78

FSE

40.034,89

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/01

2017/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/01

2017/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/14

2017/04/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/10

2017/11/09

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/06

2018/02/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/01

2016/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/08/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/11

2016/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/12

2016/10/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/14

2018/08/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/26

2017/11/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/14

2017/09/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/15

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

NORTE-06-3559-FSE-000003

NORTE-06-3559-FSE-000005

NORTE-06-3559-FSE-000006

NORTE-06-3559-FSE-000009

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

78%

78%

78%

SWORD HEALTH, S.A.

SMARTWATT - ENERGY SERVICES, S.A.

STEMMATTERS - BIOTECNOLOGIA E MEDICINA
REGENERATIVA S.A.

BLUECLINICAL - INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE, LDA

NORTE-06-3559-FSE-000010

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TMG - TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS
REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL,
S.A.

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (Não
PME)Norte

A TMG Automotive produz tecidos plastificados para interior de automóveis regendose, desde a sua fundação, pelo alinhamento de tecnologia e qualidade. Esta estratégia
tem permitido um crescimento de 30% ao ano, fortemente sustentado na IDI. A
empresa é actualmente fornecedora de produtos para BMW, Mercedes, Volvo; Jaguar
Land Rover; Toyota; Seat; Hiunday Kia e Opel. Apresenta-se como o segundo maior
fornecedor europeu na sua área de actuação.

NORTE-06-3560-FSE-007243

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ADSALES, LDA

Projecto de expansão internacional

--

38.046,00

FSE

26.632,20

NORTE-06-3560-FSE-007589

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

COSTA & REGO LDA

CR+

--

2.750,00

FSE

1.925,00

NORTE-06-3560-FSE-008248

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

HIDROFER - FÁBRICA DE ALGODÃO HIDRÓFILO, S.A.

Aumento e Diversificação da Capacidade Produtiva e Produtos da
Hidrofer

--

30.584,77

FSE

21.409,34

NORTE-06-3560-FSE-008689

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EAGLE DECADE FÁBRICA DE DISCOS DE POLIR, LDA

Constituição de Unidade de Produção de Discos de Polimento
Taylor Made - Eagle Decade

--

7.068,67

FSE

4.948,07

NORTE-06-3560-FSE-008723

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ATSO, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da marca ATSO

--

4.322,46

FSE

3.025,72

NORTE-06-3560-FSE-008732

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

THE BLINI - Criação de um novo restaurante especializado em
PORTO SECRETO - HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, LDA SEAFOOD GOURMET de origem nacional e orientado para um
segmento internacional de topo de gama

--

75.885,76

FSE

53.120,03

NORTE-06-3560-FSE-008774

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TECNIFORJA - FORJAGEM E ESTAMPAGEM DE PEÇAS
13.084Y
TÉCNICAS, LDA

--

36.900,20

FSE

25.830,14

NORTE-06-3560-FSE-008867

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TEXTIL - ANDRÉ AMARAL LDA

TAA - TÊXTEIS AVANÇADOS EM ALGODÃO

--

118.594,75

FSE

71.242,41

NORTE-06-3560-FSE-008884

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NS - MÁQUINAS INDUSTRIAIS LDA

Inovação Produtiva

--

4.574,50

FSE

3.202,15

NORTE-06-3560-FSE-008988

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

UDEX-IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES, S.A.

Expansão e diversificação de produtos e mercados com
qualificação de euipa e suportes e recursos

--

41.025,00

FSE

28.717,50

NORTE-06-3560-FSE-008992

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FORMEFEITOS - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E
DECORAÇÃO LDA

Qualificação Formefeitos

--

47.171,00

FSE

33.019,70

NORTE-06-3560-FSE-008993

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FORMEFEITOS - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E
DECORAÇÃO LDA

Internacionalização Formefeitos

--

30.550,00

FSE

21.385,00

NORTE-06-3560-FSE-009086

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CARPIDEIA, S.A.

Inovação Tecnológia do Processo de Fabrico e Oferta de Novos
Produtos

--

27.424,23

FSE

19.196,96

NORTE-06-3560-FSE-009149

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TEXMARQUE, LDA

Internacionalização da marca própria PIERMONT

--

3.679,74

FSE

2.575,82

NORTE-06-3560-FSE-009338

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SAMPAIO & SAMPAIO, LDA

Diversificação dos mercados de atuação através da realização de
um Plano para a Internacionalização

--

5.884,80

FSE

4.119,36

NORTE-06-3560-FSE-010407

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PORTO ESTRATÉGICO - SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS
LDA

MATERCOOK à conquista de novos mercados.

--

1.184,00

FSE

828,80

NORTE-06-3560-FSE-010683

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

VAPESOL - FÁBRICA DE COMPONENTES PARA
CALÇADO, LDA

Aposta num produto inovador (solas biodegradáveis) de
sustentabilidade ambiental

--

3.210,94

FSE

1.926,56
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective
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Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/30

2018/01/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/07

2017/09/06

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/25

2018/01/24

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/30

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/23

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/10

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/17

2017/09/16

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/02

2017/12/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/15

2017/12/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/15

2017/09/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/18

2018/04/16

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/19

2018/09/18

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/14

2018/10/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/25

2017/11/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2018/05/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/24

2018/03/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/10

2018/01/09

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2018/03/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2018/05/08

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

NORTE-06-3560-FSE-011561

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

STYLELAB - SERVIÇOS, LDA

STYLELAB/ObjectsLab v2.0

--

1.954,19

FSE

1.367,93

NORTE-06-3560-FSE-011571

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

COELHO NOGUEIRA - CONFECÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

Projeto Inovar Coelho e Nogueira

--

8.908,56

FSE

6.235,99

NORTE-06-3560-FSE-011763

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JORPAL-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LDA

JORPAL ? Plano de internacionalização 2015 / 2017.

--

900,00

FSE

630,00

NORTE-06-3560-FSE-011783

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

VALCONTROL, S.A.

Capacitação da gestão e reforço da competitividade da
VALCONTROL

--

7.263,09

FSE

5.084,16

NORTE-06-3560-FSE-011800

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

A2O - ÁGUA, AMBIENTE E ORGANIZAÇÃO, LDA

DINA - Diversificar e internacionalizar o NAVIA

--

16.948,16

FSE

11.863,71

NORTE-06-3560-FSE-011885

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ENJOYSAPPHIRE UNIPESSOAL- LDA

Projeto de internacionalização da Sapwise

--

89.102,04

FSE

62.371,43

NORTE-06-3560-FSE-011963

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ROOF - NEW CONCEPT MEDIA, LDA.

Lançamento de uma Revista de Marca, Design, Programação e
Conteúdo originária em PORTUGAL

--

19.179,43

FSE

13.425,60

NORTE-06-3560-FSE-011974

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PAULO ARAUJO LDA

Paulo Araújo - Internacionalização

--

10.872,66

FSE

7.610,86

NORTE-06-3560-FSE-011979

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TODDLER PORTUGAL, LDA

Loja On line de marca, TODDLER®, concepção, domínio e gestão
nacionais direccionada ao segmento infantil no mundo

--

17.672,55

FSE

12.370,79

NORTE-06-3560-FSE-011980

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SHU FASHION, UNIPESSOAL LDA

Imelda Secret Internacionalização

--

4.554,52

FSE

3.188,16

NORTE-06-3560-FSE-011982

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

D2H - UNIPESSOAL, LDA

Exportação de Etiquetas de Fabrico 100% Nacional

--

16.055,40

FSE

11.238,78

NORTE-06-3560-FSE-011985

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RBN - COSMETICS, LDA

Produtos Cosméticos de LUXO Vendidos sob a Marca Própria
RIBBON® totalmente Concebidos, Desenvolvidos e Fabricados em
Portugal

--

16.174,38

FSE

11.322,07

NORTE-06-3560-FSE-012029

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

VANGMOB INDUSTRIA DE MOBILIÁRIO, S.A.

Inovação do Processo de Fabrico e da Carteira de Produtos (linhas
de mobiliário de concepção própria)

--

21.423,85

FSE

14.996,70

NORTE-06-3560-FSE-012195

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FAFINVEST - COMÉRCIO INTERNACIONAL DE
VESTUÁRIO LDA

Objectivo 14 milhões de euros ano: 2018

--

25.564,82

FSE

17.895,37

NORTE-06-3560-FSE-012252

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MÁRMORES CENTRAIS DO MINHO, S.A.

Reforço das Capacidades Imaterias de Competitividade e Projeção
-Internacional da MCM

7.242,00

FSE

5.069,40

NORTE-06-3560-FSE-012268

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MÁRMORES CENTRAIS DO MINHO, S.A.

Aquisição de máquinas para produção de novos produtos (novos
no mercado nacional). Incremento de competências de gestão e
marketing.

--

34.325,00

FSE

24.027,50

NORTE-06-3560-FSE-012280

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EIROSTEC, LDA

Qualificação Eirostec

--

41.375,70

FSE

28.962,99

NORTE-06-3560-FSE-012283

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EIROSTEC, LDA

Internacionalização Eirostec

--

49.041,00

FSE

34.328,70

NORTE-06-3560-FSE-012341

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ARTSHOES - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA

ART SHOES - GOING OUT

--

15.730,48

FSE

11.011,34

NORTE-06-3560-FSE-012590

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JIMO - MOBILIÁRIO DE FRIO, S.A.

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de
Marketing e Organizacional

--

2.822,40

FSE

1.975,68

NORTE-06-3560-FSE-012661

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ATWILL, LDA

Internacionalização da ATWILL

--

1.052,00

FSE

736,40

NORTE-06-3560-FSE-012686

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

THINK BIG - INDÚSTRIA GRÁFICA E SOLUÇÕES
DIGITAIS, LDA

Objectivo: 3 milhões

--

49.932,30

FSE

34.952,61

NORTE-06-3560-FSE-012687

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CRIAMONTEX -MALHAS E CONFECÇÕES LDA

Projeto Inovar Criamontex

--

8.245,47

FSE

5.771,83

NORTE-06-3560-FSE-012710

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ORGANIGRÁFICA - ARTES GRÁFICAS, LIMITADA

Organigráfica Internacionalização

--

6.000,00

FSE

4.200,00

NORTE-06-3560-FSE-012713

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BALSI - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL,
LDA

Projeto de internacionalização BALSI

--

37.179,00

FSE

26.025,30

NORTE-06-3560-FSE-012714

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BELLABITO FASHION, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Bellabito

--

12.432,00

FSE

8.702,40

NORTE-06-3560-FSE-012716

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

99 OVERSEAS SOLUTIONS, LDA

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de
Marketing e Organizacional

--

5.490,00

FSE

3.843,00

NORTE-06-3560-FSE-012741

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MATRIVAG - INDÚSTRIA DE ARTIGOS SANITÁRIOS
LDA

Conquistando novos mercados, crescendo sustentávelmente

--

6.000,00

FSE

4.200,00

NORTE-06-3560-FSE-012753

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AMR - INDÚSTRIAS TÊXTEIS, LDA

AMR - Luxury Jacquards made in Portugal

--

2.843,69

FSE

1.990,58

NORTE-06-3560-FSE-012758

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

M.G. FERNANDES - INDÚSTRIA DE ESTOFOS, LDA

Projeto de Reforço da Internacionalização da M.G.Fernandes

--

1.739,00

FSE

1.217,30

NORTE-06-3560-FSE-012761

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

VISUAL MO AUDIOVISUAIS, LDA

Internacionalização de conteudos nacionais para marcas de luxo

--

9.554,00

FSE

6.687,80

NORTE-06-3560-FSE-012765

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

4TEAMS - ADVERTISING & MERCHANDISING, S.A.

Qualificação e Inovação para a Liderança Mundial no Merchadising
-Desportivo

5.834,66

FSE

4.084,26

NORTE-06-3560-FSE-012776

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PEKAN - JEWELLERY & FASHION, LDA

Projeto de Internacionalização PEKAN - Espanha México e
Alemanha

--

17.178,00

FSE

12.024,60

NORTE-06-3560-FSE-012811

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LUÍS ANDRADE - INDÚSTRIA DE MALHAS PARA
CONFECÇÕES, UNIPESSOAL LDA

LA - Internacionalização - 19/SI/2015

--

3.279,50

FSE

2.295,65

NORTE-06-3560-FSE-012820

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A. Redimensionamento da Presença em Mercados Internacionais

--

87.943,52

FSE

61.560,46

NORTE-06-3560-FSE-012821

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A. Projecto de Qualificação da MIND

--

69.216,09

FSE

48.451,26

NORTE-06-3560-FSE-012837

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CIVI4-PROJECTISTAS E CONSULTORES DE
ENGENHARIA CIVIL LDA

Reforço da Internacionalização da empresa e Inovação das técnicas
-e modelos de Marketing e Organizacional

4.590,00

FSE

3.213,00

NORTE-06-3560-FSE-012863

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PAPEL VITAL, LDA

Projeto de Internacionalização Papel Vital

--

10.437,00

FSE

7.305,90

NORTE-06-3560-FSE-012866

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JORGESTORES, UNIPESSOAL LDA

Qualificação Jorgestores

--

28.072,24

FSE

19.650,57

NORTE-06-3560-FSE-012886

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EAGLE DECADE FÁBRICA DE DISCOS DE POLIR, LDA

Desenvolvimento de um Plano de Ação para a Internacionalização

--

13.197,11

FSE

9.237,98

NORTE-06-3560-FSE-012900

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ANTÓNIO SALGADO & CA LDA

Internacionalização da António Salgado

--

12.650,76

FSE

8.855,53

NORTE-06-3560-FSE-012918

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CONSUSELL, LDA

Implementação de um plano de prospeção e promoção
internacional para reforço da presença da empresa em mercados
de elevado valor acrescentado, valorizando a oferta nacional.

--

11.733,15

FSE

8.213,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/18

2017/09/18

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-012926

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MARMORES E CANTARIAS DO CORONADO LDA

Qualificação Mármores do Coronado

--

32.942,30

FSE

23.059,61

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2018/04/29

Portugal

451

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

NORTE-06-3560-FSE-012938

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ANDORINE, LDA

Andorine

--

2.612,42

FSE

1.828,69

NORTE-06-3560-FSE-012959

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TAL SIMPLICIDADE! INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA

Objectivo: 4,5 Milhões / Promoção Rotativa

--

41.730,30

FSE

29.211,21

NORTE-06-3560-FSE-012989

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

O SEGREDO DO MAR - TÊXTEIS E VESTUÁRIO LDA

Projeto de expansão internacional da OSDM.

--

15.396,30

FSE

10.777,41

NORTE-06-3560-FSE-013002

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BIFASE, MATERIAL ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO LDA

Qualificação da oferta e da gestão para reforço da presença nos
mercados (nacional e internacional)

--

12.235,00

FSE

8.564,50

NORTE-06-3560-FSE-013023

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LINKPLAS, LDA

PROJETO INTERPLAS destina-se a capacitar a LinkPlas para crescer
nos mercados externos onde, actualmente, apenas tem uma
-presença por via indirecta. Este projeto articula-se com projeto
INOVAPLAS que

12.375,00

FSE

8.662,50

NORTE-06-3560-FSE-013055

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

COUNCIL GLOBAL, LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO COUNCIL GLOBAL

--

2.002,80

FSE

1.401,96

NORTE-06-3560-FSE-013058

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EXPOFORMA - DESIGN DE ESPAÇOS E CONSTRUÇÃO EXPORTAÇÃO da capacidade criativa especializada de DESIGN da
S.A.
EXPOFORMA

--

17.729,32

FSE

12.410,52

NORTE-06-3560-FSE-013060

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EGESP - GESTÃO DE EMPRESAS, ESPAÇOS E
EQUIPAMENTOS, LDA

Plataforma digital e consórcio de exportação EGESP

--

9.329,07

FSE

6.530,35

NORTE-06-3560-FSE-013062

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TRI-WOOL, LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO TRIWOOL (19/SI/2015)

--

3.982,30

FSE

2.787,61

NORTE-06-3560-FSE-013063

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SUMMER VANGUARD - UNIPESSOAL LDA

SummerVanguard Global

--

4.882,14

FSE

3.417,50

NORTE-06-3560-FSE-013073

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LUNARTEX, LDA

Lunartex Internacional

--

10.647,06

FSE

7.452,94

NORTE-06-3560-FSE-013078

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JOAQUIM GOMES, TEXTEIS LDA

Melhorar a competitividade da empresa Joaquim Gomes, Têxteis

--

3.498,00

FSE

2.448,60

NORTE-06-3560-FSE-013112

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JOIN THE MOMENT - TRANSITÁRIOS, S.A.

Projeto Qualificação JTM

--

31.744,92

FSE

19.046,95

NORTE-06-3560-FSE-013114

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SOLID BRIDGE LDA

Qualificação SolidBridge

--

59.533,84

FSE

41.673,69

NORTE-06-3560-FSE-013115

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ROFINOR - TÊXTEIS, LDA

Reforço da Estratégia de Internacionalização

--

11.304,50

FSE

7.913,15

NORTE-06-3560-FSE-013129

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MATERFUT , S.A.

EXPORT'MATERS

--

11.423,57

FSE

7.996,50

NORTE-06-3560-FSE-013149

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

WE SUPPLY, S.A.

WE SUPPLY _ Internacionalização

--

4.200,00

FSE

2.940,00

NORTE-06-3560-FSE-013152

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LUIS NUNES DA SILVA LDA

Capacitação da Luís Silva para a Consolidação da sua Posição
Exportadora

--

2.501,50

FSE

1.751,05

NORTE-06-3560-FSE-013184

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AMARALSTEEL, UNIPESSOAL LDA

Qualificação Amaralsteel

--

31.431,00

FSE

22.001,70

NORTE-06-3560-FSE-013185

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BRANDIT - GESTÃO DE REPRESENTAÇÕES E MARCAS
BRANDIT AROUND WORLD
LDA

--

19.392,19

FSE

13.574,53

NORTE-06-3560-FSE-013226

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

POSTER DIGITAL - IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZES
Projeto Internacionalização Poster Digital
LDA

--

47.984,46

FSE

33.589,12

NORTE-06-3560-FSE-013232

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ROSA MARIA S.R. CARDOSO, UNIPESSOAL LDA

Internacionaçização da ROSA MARIA

--

9.400,00

FSE

6.580,00

NORTE-06-3560-FSE-013233

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TEXTIL RIBEIRO & VERSTRAETE LDA

Projecto de Internacionalização e Inovação

--

9.034,80

FSE

6.324,36

NORTE-06-3560-FSE-013238

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

C. L. I. - COMÉRCIO INTERNACIONAL LDA

Projeto de Reforço da Internacionalização CLI - Comércio
Internacional, Lda.

--

1.672,80

FSE

1.170,96

NORTE-06-3560-FSE-013247

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TROFINOX - MÁQUINAS INDUSTRIAIS, DEPÓSITOS E
Consolidação da Vocação Exportadora
CONTENTORES EM AÇO INOX LDA

--

5.263,11

FSE

3.684,18

NORTE-06-3560-FSE-013251

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

STEELPLUS - MOLDES TÉCNICOS LDA

Implementação de um plano de prospeção e promoção
internacional para reforço da presença da empresa em mercados
de elevado valor acrescentado, valorizando a oferta nacional.

--

13.510,46

FSE

9.457,32

NORTE-06-3560-FSE-013255

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RAMOS, ARAÚJO E FERNANDES, S.A.

Internacionalização CNBT

--

46.877,10

FSE

32.813,97

NORTE-06-3560-FSE-013256

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

POSSIBLEGADGET - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização de plataforma de gestão de conteudos
holograficos e de cubos holograficos

--

4.641,00

FSE

3.248,70

NORTE-06-3560-FSE-013289

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FTP - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
FTP GLOBAL
LDA

--

6.347,54

FSE

4.443,28

NORTE-06-3560-FSE-013290

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BRANDÃO, SILVA & BRANDÃO LDA

Projecto de Qualificação da Brandão, Silva & Brandão, Lda.

--

26.981,60

FSE

18.887,12

NORTE-06-3560-FSE-013305

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SENSYS SOLUTIONS, ENGINEERING AND SYSTEMS,
S.A.

International SENSYS

--

23.629,68

FSE

16.540,78

NORTE-06-3560-FSE-013311

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SAFELAB - CONSULTORIA TÉCNICA LDA

SAFE - Sistema Apoio Função Empresarial

--

50.339,31

FSE

35.237,52

NORTE-06-3560-FSE-013317

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GOGLOBAL, LDA

Internacionalização da GoGlobal

--

58.024,06

FSE

40.616,84

NORTE-06-3560-FSE-013324

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PAIS INDUSTRIAS, LDA

Fábrica de Móveis Pais - Projeto de Internacionalização

--

11.738,64

FSE

8.217,05

NORTE-06-3560-FSE-013340

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SERVIREGE - CONSULTORIA EMPRESARIAL,
UNIPESSOAL LDA

SERVIREGE - INTERNACIONAL

--

28.383,84

FSE

19.868,69

NORTE-06-3560-FSE-013347

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DELTAMATIC - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL S.A.

QUALIFICALÃO DA DELTAMATIC

--

14.750,00

FSE

10.325,00

NORTE-06-3560-FSE-013359

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ALTRONIX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDA

Inernacionalização da Altronix

--

93.853,62

FSE

65.697,53

NORTE-06-3560-FSE-013376

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TECHWELF, LDA

Fatores internos de competitiidade para intenacionalizar tecnologia
-portuguesa

2.922,00

FSE

2.045,40

NORTE-06-3560-FSE-013381

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LA PAZ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VESTUÁRIO, LDA

A conquista de novos mercados da LA PAZ

--

11.820,00

FSE

8.274,00

NORTE-06-3560-FSE-013418

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DIGITAL DEVOTION - LDA

+II (Inovação & Internacionalização)

--

12.991,70

FSE

9.094,19

NORTE-06-3560-FSE-013436

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CONFECÇÕES MARISELSA LDA

LIBERJEANS A VESTIR O MUNDO!

--

9.586,50

FSE

6.710,55

NORTE-06-3560-FSE-013440

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FOODFARMBIZ, LDA

Start-up internacional da Foodfarmbiz

--

6.706,00

FSE

4.694,20
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qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/19

2018/03/18

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/01

2018/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/20

2017/09/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/02

2018/05/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/20

2017/12/19

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/21

2017/12/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/10/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/27

2018/01/25

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/29

2018/02/26

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/03/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/05

2018/01/02

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/29

2018/03/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/14

2018/03/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/15

2018/03/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

NORTE-06-3560-FSE-013446

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MI CASA ES TU CASA-SOURCING & TRADING, LDA

MI CASA ES TU CASA - ECO BRAND

--

17.813,70

FSE

12.469,59

NORTE-06-3560-FSE-013454

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FRUSANTOS - FRUTOS SELECCIONADOS, S.A.

FruSantos Internacionalização

--

5.958,33

FSE

4.170,83

NORTE-06-3560-FSE-013456

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CLINIFAR - PRODUTOS CLÍNICOS E FARMACEUTICOS
Inovação organizacional e otimização da utilização de TIC
S.A.

--

3.600,00

FSE

2.520,00

NORTE-06-3560-FSE-013463

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TIAGO OLIVEIRA CARVALHO, UNIPESSOAL LDA

Douro Pellets - Internacionalização de Energia Renovável

--

30.077,96

FSE

21.054,57

NORTE-06-3560-FSE-013512

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SEPRI - HEALTHCARE AND CONSULTING, LDA

Internacionalização Sepri

--

19.856,60

FSE

13.899,62

NORTE-06-3560-FSE-013520

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MPT MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO
TERRITÓRIO, LDA

MPT - Internacionalização

--

9.572,00

FSE

6.700,40

NORTE-06-3560-FSE-013534

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ALBERTO FERNANDES & FILHOS LDA

ALVORADA GLUTEN FREE

--

20.356,32

FSE

14.249,42

NORTE-06-3560-FSE-013544

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ADVANCED CYCLONE SYSTEMS, S.A.

INTERNACIONALIZAÇÃO ACS

--

7.938,92

FSE

5.557,24

NORTE-06-3560-FSE-013590

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PONTO DOMINÓ - IMAGEM E FOTOGRAFIA LDA

Projeto Internacionalização Ponto Dominó

--

15.198,68

FSE

10.639,08

NORTE-06-3560-FSE-013623

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SCOUTGEST LDA

Scoutgest ? habitar na internacionalização

--

13.810,50

FSE

9.667,35

NORTE-06-3560-FSE-013638

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ANTÓNIO SANTOS LESSA & ASSOCIADOS, LDA

Projecto de internacionalização da ASL & ASSOCIADOS LDA.

--

3.883,24

FSE

2.718,27

NORTE-06-3560-FSE-013643

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CSPLASTIC, LDA

Capacitação e qualificação empresarial da CS Plastic para potenciar
-a competitividade e presença efetiva nos mercados externos

7.865,20

FSE

5.505,64

NORTE-06-3560-FSE-013644

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GOTA, LDA

Internacionalização Gota

--

1.358,40

FSE

950,88

NORTE-06-3560-FSE-013650

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

COTON COULEUR - EMPRESA TEXTIL, S.A.

Eco Dreams

--

24.610,62

FSE

17.227,43

NORTE-06-3560-FSE-013654

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GRANISELREAL - SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO Granisel_ Reposicionamento de Produto e Diversificação de
DE PEDRAS NATURAIS LDA
Mercados

--

7.213,89

FSE

5.049,72

NORTE-06-3560-FSE-013660

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GORGEOUSEGMENT DESIGN DE CALÇADO E
ACESSÓRIOS UNIPESSOAL LDA

Internacionalização para 5 mercados internacionais com as suas
gamas de produtos diferenciados (calçado para um segmento de
luxo - premium)

--

2.020,20

FSE

1.414,14

NORTE-06-3560-FSE-013662

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

A. MOREIRA & FILHOS S.A.

CARPINTARIA MOREIRA - Plano de Internacionalização

--

64.539,76

FSE

45.177,83

NORTE-06-3560-FSE-013667

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

A4-MARNORTE, LDA

Internacionalização MarNorte

--

25.067,20

FSE

17.547,04

NORTE-06-3560-FSE-013699

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ESISTEMAS - CONSULTADORIA DE SISTEMAS DE
COMUNICAÇÃO VISUAL E MULTIMÉDIA, LDA

Criação de marcas próprias. Implementação de ferramentas de
produtividade. Desmaterialização documental e de processos.
Transição do SGS. Up-grade do website.

--

10.875,15

FSE

7.612,61

NORTE-06-3560-FSE-013717

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PTA - AGÊNCIA PORTUGUESA TÊXTIL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

Internacionalização PTA 2020

--

3.279,50

FSE

2.295,65

NORTE-06-3560-FSE-013733

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RSM - REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS RSM, Lda. - Inovação organizacional para serviços de valor
LDA
acrescentado

--

31.442,66

FSE

22.009,86

NORTE-06-3560-FSE-013741

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

INATUSCONCEPT - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
DERIVADOS DE MADEIRA, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Inatus

--

30.212,00

FSE

21.148,40

NORTE-06-3560-FSE-013769

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

IRMÃOS M. MARQUES LDA

Internacionalizaçao Irmoes M Marques lda

--

30.166,00

FSE

21.116,20

NORTE-06-3560-FSE-013829

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

HELPPIER, LDA

Internacionalização Helppier

--

70.985,28

FSE

49.689,70

NORTE-06-3560-FSE-013831

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CARPO, UNIPESSOAL LDA

CARPO - Internacionalização e capacitação para o mercado
internacional

--

6.560,00

FSE

4.592,00

NORTE-06-3560-FSE-013840

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ILMAR-FABRICA DE MAQUINAS PARA ARTIGOS DE
CIMENTO LDA

ILMAR - Internacionalização para novos mercados

--

22.883,02

FSE

16.018,11

NORTE-06-3560-FSE-013842

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TÊXTEIS MASSAL LDA

TÊXTEIS MASSAL ? Plano de internacionalização 2015 / 2017.

--

18.760,40

FSE

13.132,28

NORTE-06-3560-FSE-013851

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MANUEL DA COSTA CARVALHO LIMA & FILHOS LDA Projeto de Internacionalização da Vinhos Norte

--

59.161,33

FSE

41.412,93

NORTE-06-3560-FSE-013856

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TITULENVOLVENTE, S.A.

Internacionalização em 4 mercados com calçado de luxo

--

3.702,00

FSE

2.591,40

NORTE-06-3560-FSE-013872

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

IRMÃOS SILVA & TEIXEIRA LDA

Qualificação Istone

--

2.482,23

FSE

1.737,56

NORTE-06-3560-FSE-013873

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FAVORITARGET - UNIPESSOAL LDA

Internacionalizaçao da empresa

--

2.889,50

FSE

2.022,65

NORTE-06-3560-FSE-013917

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DEXTER TECHNOLOGIES, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Reforço, promoção e consolidação internacional da Dexter
Technologies, através da capacitação empresarial e qualificação.

--

7.235,20

FSE

5.064,64

NORTE-06-3560-FSE-013919

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SATCAB - SATÉLITE E CABO TV, S.A.

SatInternational

--

8.029,00

FSE

5.620,30

NORTE-06-3560-FSE-013946

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CORKLINK - COMÉRCIO E CORTIÇA, LDA

LOVE IN CORK nos mercados internacionais

--

1.724,80

FSE

1.207,36

NORTE-06-3560-FSE-013970

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TEXMOORE, LDA

TEXMOORE - De Portugal para o Mundo

--

1.875,84

FSE

1.313,09

NORTE-06-3560-FSE-013973

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FERRAZ & FERREIRA, LIMITADA

Plano de Internacionalização nos Mercados Brasil, Reino Unido e
França

--

5.087,90

FSE

3.561,53

NORTE-06-3560-FSE-013980

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

IRMÃOS PEIXOTO S.A.

Projecto de Internacionalização da Irmãos Peixoto, S.A.

--

13.112,75

FSE

9.178,93

NORTE-06-3560-FSE-014004

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FRANCORK, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Implementação de um plano de reforço laboratorial e de
ferramentas de gestão para maior garantia de qualidade em
mercados internacionais.

--

12.724,39

FSE

8.907,07

NORTE-06-3560-FSE-014011

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LUCEMPLAST, LDA

LUCEMPLAST - INOVPLASTIC

--

9.923,43

FSE

6.946,40

NORTE-06-3560-FSE-014027

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RURAL FUTURO - COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LDA

Qualificar para Internacionalizar

--

31.737,22

FSE

22.216,05

NORTE-06-3560-FSE-014031

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DRª
ISABEL MACEDO PINTO LDA

Acreditação e Informatização do Laboratório

--

5.350,00

FSE

3.745,00

NORTE-06-3560-FSE-014034

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LUXURY DRINKS PORTUGAL - COMERCIALIZAÇÃO DE
Luxury - Projeto de Internacionalização
BEBIDAS ALCOÓLICAS, LDA

--

957,49

FSE

670,24

NORTE-06-3560-FSE-014060

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LUCEMPLAST, LDA

--

54.946,23

FSE

38.462,36

LUCEMPLAST - INOVPLASTIC

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/01

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/29

2018/09/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/19

2017/12/18

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/07/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/11

2018/02/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/16

2018/04/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/28

2018/09/25

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/30

2017/09/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/15

2017/12/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/31

2017/12/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/24

2017/12/23

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/18

2017/09/17

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/31

2017/12/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

NORTE-06-3560-FSE-014066

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RIC.BEL - FÁBRICA DE CALÇADO, LDA

RicBel - Internacionalização

--

5.745,00

FSE

4.021,50

NORTE-06-3560-FSE-014115

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

Privado

Internacionalização Serralharia Rodrigues

--

12.358,90

FSE

8.651,23

NORTE-06-3560-FSE-014217

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

4TEAMS - ADVERTISING & MERCHANDISING, S.A.

Reforço da Capacidade Produtiva para a Liderança Mundial no
Merchadising Desportivo

--

12.479,84

FSE

8.735,89

NORTE-06-3560-FSE-014219

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SOLINHAS-ACABAMENTO DE FIOS, LDA

Crescimento sustentado da Solinhas através da Inovação produtiva --

11.054,38

FSE

7.738,07

NORTE-06-3560-FSE-014238

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

QUADROESTAMPA, LDª

Diversificação dos serviços prestados e acrescentar valor à
atividade

--

9.750,30

FSE

6.825,21

NORTE-06-3560-FSE-014272

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PAPEL VITAL, LDA

Projeto de Inovação Produtiva da Papel Vital

--

18.007,00

FSE

12.604,90

NORTE-06-3560-FSE-014274

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ELMATE-MALHAS E CONFECÇÕES LDA

Aumento da capacidade produtiva e Inovação na Oferta

--

13.490,65

FSE

8.094,39

NORTE-06-3560-FSE-014282

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TRANSGRANITOS - MÁRMORES E GRANITOS DO
ALTO TÂMEGA LDA

Produção de Peças de Espessuras Grossas/Peças Especiais

--

6.885,07

FSE

4.819,55

NORTE-06-3560-FSE-014303

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LINKPLAS, LDA

O Projeto INOVAPLAS destina-se a dotar a empresa, com vista a:
(1) aumentar a capacidade produtiva (em output), (2) introduzir
novos processos fabris (automatização, colagem, assemblagem)
acrescentand

--

1.535,00

FSE

1.074,50

NORTE-06-3560-FSE-014308

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TECNIMASTER FL - SISTEMAS ELECTRÓNICOS LDA

Lançamento de novos produtos e qualificação para novos
mercados

--

8.495,56

FSE

5.946,89

NORTE-06-3560-FSE-014313

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

KILTER INTERLININGS, LDA

Kilter - capacidade e autonomia

--

15.988,98

FSE

11.192,29

NORTE-06-3560-FSE-014321

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GRANATUR - SOCIEDADE EUROPEIA DE
TRANSFORMAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS,
UNIPESSOAL, LDA

Inovação de Produto e Produtiva

--

7.074,00

FSE

4.244,40

NORTE-06-3560-FSE-014370

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EMBALCUT - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PARA
CUTELARIAS LDA

Automatização Linha Emb. Pequenas Dimensões, Conceção e
Design

--

8.058,31

FSE

4.834,99

NORTE-06-3560-FSE-014382

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JIMO - MOBILIÁRIO DE FRIO, S.A.

Ampliação da Inovação Produtiva a todas as fases do processo
produtivo e inovação marketing e organizacional

--

2.724,00

FSE

1.906,80

NORTE-06-3560-FSE-014385

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JOBASI ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS E BRONZES, S.A.

Inovação Produtiva, ampliação de instalações e inovação
marketing e organizacional

--

3.024,00

FSE

2.116,80

NORTE-06-3560-FSE-014414

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ELECTROCELOS - SISTEMAS AUTOMATIZADOS E
COMUNICAÇÕES DE BARCELOS S.A.

Fabrico Único de Automatismos Portas&Portões

--

7.995,90

FSE

4.797,54

NORTE-06-3560-FSE-014442

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RODRIGO CASTRO MOÇA - IMPRESSÃO DE
ETIQUETAS LDA

Objectivo: Volume de Negócios de 4,5 milhões

--

30.100,00

FSE

21.070,00

NORTE-06-3560-FSE-014452

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

METALOMECÂNICA PINHEIRO & DIAS LDA

Inovação Produtiva - Aumento Capacidade

--

6.350,00

FSE

4.445,00

NORTE-06-3560-FSE-014464

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MARMORES E CANTARIAS DO CORONADO LDA

Inovação Mármores do Coronado

--

55.998,22

FSE

39.198,75

NORTE-06-3560-FSE-014465

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AMARALSTEEL, UNIPESSOAL LDA

Inovação Produtiva (Nova Unidade Fabril)

--

98.368,30

FSE

68.857,81

NORTE-06-3560-FSE-014499

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DECER - DECORAÇÃO E CERÂMICA LDA

Cerâmica Sustentável

--

14.092,25

FSE

9.864,58

NORTE-06-3560-FSE-014515

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BLUR, UNIPESSOAL LDA

Reforço da competitividade da Blur: novas soluções de impressão
digital, novos serviços e e-commerce

--

4.961,27

FSE

3.472,89

NORTE-06-3560-FSE-014517

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

POLIBAG TCI-EMBALAGENS, S.A.

POLIBAGTCI - INOVAR PARA MELHORAR E CONQUISTAR!

--

6.432,86

FSE

3.859,72

NORTE-06-3560-FSE-014568

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PARALELOPACO UNIPESSOAL LDA

PO Plastics v1.0

--

2.736,95

FSE

1.915,87

NORTE-06-3560-FSE-014667

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LIQUID STATE OF THE ART - COMÉRCIO DE CERVEJA
LIQUID STATE OF THE ART-2015/2017
ARTESANAL, LDA

--

12.120,00

FSE

8.484,00

NORTE-06-3560-FSE-014717

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EASY CICLE, UNIPESSOAL LDA

CONCEPT ENGENEEIRING EASY CICLE

--

19.675,50

FSE

13.772,85

NORTE-06-3560-FSE-014721

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

J. B. & RODRIGUES, LIMITADA

Reforço da capacidade produtiva e criação de novos e
diferenciados produtos com vista á sustentabilidade da estratégia
de internacionalização

--

2.494,50

FSE

1.746,15

NORTE-06-3560-FSE-014723

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ARPITEX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
Arpitex ? criatividade e inovação ao serviço da internacionalização -LDA

15.665,07

FSE

9.399,04

NORTE-06-3560-FSE-014728

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TOOL FACTOR, LDA

Criação de uma unidade produtiva tecnologicamente inovadora e
flexível para produção de moldes de pequena e grande dimensão

--

34.667,75

FSE

24.267,43

NORTE-06-3560-FSE-014737

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SOTUBO - MÓVEIS METÁLICOS, S.A.

Aumento da capacidade instalada da SOTUBO

--

22.152,22

FSE

13.291,33

NORTE-06-3560-FSE-014743

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ALFACAR-CARTONAGEM LDA

Reforço da capacidade produtiva, mudança instalações e alteração
-layout produção

4.399,90

FSE

3.079,93

NORTE-06-3560-FSE-014763

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CLAUDINO RIBEIRO NUNES LDA

CRN+DESIGN & CRN+DESIGN+TECH

--

19.375,41

FSE

13.562,79

NORTE-06-3560-FSE-014781

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NST APPAREL (EUROPE) LDA

Aumento Capacidade da NST

--

6.904,02

FSE

4.142,41

NORTE-06-3560-FSE-014792

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

APC - INSTRUMENTOS MUSICAIS LDA

APC- AMAZING PRODUCT CAREER

--

49.408,01

FSE

34.585,61

NORTE-06-3560-FSE-014800

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ARMANDO & COSTA MARTINS LDA

AMC - Inovação, internacionalização e sofisticação de processos

--

5.277,00

FSE

3.693,90

NORTE-06-3560-FSE-014861

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

HYDRACOOLING, LDA

Hydracooling - Especialização, Expansão e Inovação

--

12.803,86

FSE

7.682,32

NORTE-06-3560-FSE-014892

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LAFITTE CORK PORTUGAL S.A.

Introdução de novas tecnologias inovadoras no processo produtivo,
que permitirão um aumento da qualidade, da produção, da
-capacidade de análise, seleção, escolha, tratamento e marcação de
rolhas de co

39.293,57

FSE

23.576,14

NORTE-06-3560-FSE-014906

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

X8 - SOLUÇÕES, LDA

X8 - Diferenciação, diversificação e inovação sustentável

--

4.598,90

FSE

3.219,23

NORTE-06-3560-FSE-014909

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

INTERHIGIENE -INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
HIGIENE, LDA

Novo estabelecimento - Modernização e Internacionalização

--

22.977,92

FSE

16.084,54

NORTE-06-3560-FSE-014932

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PINHO & TIMÓTEO - FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LDA

Inovação de produtos e Sedimentação da notoriedade da empresa
-nos mercados internacionais

4.331,00

FSE

3.031,70

NORTE-06-3560-FSE-014949

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FUSÃO PRINT, LDA

Estampagem com tecnologia inovadora

--

14.793,00

FSE

10.355,10

NORTE-06-3560-FSE-014951

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PAULO S. ANTUNES, LDA.

Emotional and Smart by Paulo Antunes

--

42.067,36

FSE

29.447,15

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/10/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/29

2017/09/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/25

2017/09/24

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/28

2016/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/13

2018/04/12

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/20

2016/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/14

2017/10/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/18

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/29

2017/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/25

2016/12/25

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/29

2017/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/31

2017/06/06

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/02

2017/11/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2017/04/02

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/30

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/19

2017/11/18

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

NORTE-06-3560-FSE-014958

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CARLOS ALBERTO & FILHOS, S.A.

DUBRAL premium

--

35.376,76

FSE

24.763,73

NORTE-06-3560-FSE-014975

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GRANISILENA, UNIPESSOAL LDA

Inovação Integrada do Negócio

--

10.510,55

FSE

7.357,39

NORTE-06-3560-FSE-014976

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AMG UNIPESSOAL, LDA

CRIAÇÃO DE NOVA UNIDADE, COM NOVOS PROCESSOS E GESTÃO
ORGANIZACIONAL, NOVOS PRODUTOS, AUMENTO DA
-COMPETITIVIDADE E PRODUTIVIDADE E INCREMENTO DA
INTERNACIONALIZAÇÃO

11.636,50

FSE

8.145,55

NORTE-06-3560-FSE-014980

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CRIALME-FABRICAÇÃO EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES LDA

Desenvolvimento de processos para a produção em larga escala de
-fatos à medida ('made-to-measure')

20.759,38

FSE

10.379,69

NORTE-06-3560-FSE-014984

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GRAVOTEXTIL-SOCIEDADE DE ACABAMENTOS
TEXTEIS S.A.

GRAVOTÊXTIL-INOV2020

--

4.959,38

FSE

2.975,63

NORTE-06-3560-FSE-014992

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

INDUCORTE - INDÚSTRIA DE CORTANTES, LIMITADA

Capacitação para a oferta diferenciada em segmentos de maior
valor acrescentado no exterior

--

30.089,61

FSE

21.062,73

NORTE-06-3560-FSE-015060

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SOCIEDADE TÊXTIL VITAL MARQUES RODRIGUES,
FILHOS, S.A.

VITAL HI-TECH HEALTH TEXTILES

--

29.520,32

FSE

17.769,21

NORTE-06-3560-FSE-015082

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SILSA - CONFECÇÕES S.A.

AI MIOPO - Alchemy Innovation

--

178.298,91

FSE

106.979,35

NORTE-06-3560-FSE-015093

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FLUIDOTRONICA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LDA

Criação de nova unidade industrial para desenvolvimento de novas
soluções para a indústria dos moldes (mãos presas de base
-polimérica e serviços de testes e ensaios de pré-séries injetadas
nos moldes)

4.304,50

FSE

3.013,15

NORTE-06-3560-FSE-015094

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CALÇADO SAMBA, S.A.

SEMPRE A INOVAR, PORQUE O CALÇADO É A NOSSA PAIXAO!

--

6.391,00

FSE

3.834,60

NORTE-06-3560-FSE-015150

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DISCOROLHAS - COMÉRCIO DE DISCOS E ROLHAS,
LIMITADA

Capacitação para a produção de artigos de moda em cortiça de alto
-valor acrescentado

1.731,25

FSE

1.211,88

NORTE-06-3560-FSE-015183

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

STEELGALVA CONSTRUCTION, LDA

Competitividade e Internacionalização - Criando valor em
mercados externos

--

3.880,86

FSE

2.716,60

NORTE-06-3560-FSE-015254

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AUTOCONCEPTUS - PROJECTOS DE ENGENHARIA
LDA

AUTOCONCEPTUS MOBI 2015

--

13.791,10

FSE

9.653,77

NORTE-06-3560-FSE-015258

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FABRICA DE MOVEIS PEREIRA DA COSTA LDA

Inovação do produto através da criação de novas linhas e para
penetração em novos mercados

--

6.921,00

FSE

4.844,70

NORTE-06-3560-FSE-017337

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

S4METRO - SOLUTIONS 4 METROLOGY, LDA

Metrology 4 Inovattion - M4I

--

43.596,89

FSE

30.517,82

NORTE-06-3560-FSE-017364

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CARITE - CALÇADOS, LDA

Diversificar e aumentar gama de produtos, para ser lider do setor

--

87.400,00

FSE

52.440,00

NORTE-06-3560-FSE-017383

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Estratégia Imperial 2019 ? Novos produtos para o mercado global

--

18.406,61

FSE

9.203,31

NORTE-06-3560-FSE-017415

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

KNETIK, LDA

ESPECIALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CONSUMÍVEIS ÓTICOS --

2.300,00

FSE

1.610,00

NORTE-06-3560-FSE-017459

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LINGOTE ALUMÍNIOS, S.A.

LINGOTE ALUMÍNIOS - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA.

--

49.941,13

FSE

29.964,68

NORTE-06-3560-FSE-017490

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TÊXTEIS LEIPER LDA

Diversificação da Produção para novo produto; inovação
organizacional, de marketing e igualdade de género

--

4.652,00

FSE

2.791,20

NORTE-06-3560-FSE-018058

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ADIFAFE-ACESSÓRIOS TEXTEIS, LDA

Inovação Processo produtivo e Diversificação da produção

--

7.027,00

FSE

4.918,90

NORTE-06-3560-FSE-018082

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BARBOSA & CARDOSO - INDÚSTRIA DE MALHAS LDA B&C ? SMART KNIT

--

82.327,92

FSE

57.629,54

NORTE-06-3560-FSE-018085

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SANILUSA - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Inovação na oferta dos bordados com implementação em malhas
de fabrico tubular

--

11.489,18

FSE

8.042,43

NORTE-06-3560-FSE-018087

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PERFIL CROMÁTICO, LDA

INOV@Perfil Cromático

--

17.103,00

FSE

10.261,80

NORTE-06-3560-FSE-018094

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SERMARCO-INDÚSTRIA DE SERRALHARIA LDA

SERINOVA

--

17.413,25

FSE

12.189,28

NORTE-06-3560-FSE-018098

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

O COLCHETE - CONFECÇÃO, LDA

Introdução de novos métodos produtivos, organizacionais e
aquisição de novos equipamentos para novo estabelecimento

--

7.557,68

FSE

4.534,61

NORTE-06-3560-FSE-018105

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BENNIE, LDA

B. SMART AND B. CLOVER

--

21.930,11

FSE

15.351,08

NORTE-06-3560-FSE-018110

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

A.W.T. - METAL, LDA

Novas Ferramentas AWT para Novos Sectores de Actividade

--

18.312,51

FSE

12.818,76

NORTE-06-3560-FSE-018129

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MOVEIS E ESTOFOS SOARES DE ANTONIO PEREIRA
SOARES & FILHOS LDA

Inovação Produtiva, Organizacional e de Marketing

--

7.903,71

FSE

5.532,60

NORTE-06-3560-FSE-018182

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PRIMEMOLD - MOLDES TÉCNICOS, LDA

Consolidação de uma estratégia de crescimento rumo a 2020

--

15.666,50

FSE

10.966,55

NORTE-06-3560-FSE-018199

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ECOVEST, SOCIEDADE TEXTIL, LDA

Ecovest - Elevar o Têxtil Nacional

--

7.280,00

FSE

5.096,00

NORTE-06-3560-FSE-018212

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

F2J - ALUMINIOS E VIDROS, LDA

NIDI - Novas Instalações para Diversificar e Inovar

--

20.187,50

FSE

14.131,25

NORTE-06-3560-FSE-018219

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NASTROTEX - INDÚSTRIA DE PASSAMANARIAS LDA

SMART RIBBON

--

45.006,91

FSE

31.504,84

NORTE-06-3560-FSE-018242

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ERNESTO SÃO SIMÃO LDA

ESSential Dynamics

--

10.920,00

FSE

7.644,00

NORTE-06-3560-FSE-018272

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GLYMTER, LDA

GLYMT 2.0

--

7.019,14

FSE

4.913,40

NORTE-06-3560-FSE-018284

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

R. LOBO - EMPRESA DE CONFECÇÕES LDA

R. Lobo 2016

--

21.682,50

FSE

15.177,75

NORTE-06-3560-FSE-018322

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SILVA PINA & BASTOS LDA

AUXXINOX ? Inovação Produto: Auxiliar Automático de Descarga de
-Particulas Sólidas em Pó

960,00

FSE

672,00

NORTE-06-3560-FSE-018340

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JORGESTORES, UNIPESSOAL LDA

Inovação JORGESTORES

--

54.549,28

FSE

38.184,50

NORTE-06-3560-FSE-018347

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

VITROCELOS VIDRARIA LDA

VITROCELOS - Inovação, Tecnologia e Design

--

4.582,82

FSE

3.207,97

NORTE-06-3560-FSE-018353

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JOAQUIM GOMES DE SOUSA LDA

CHAIR IN WORLD

--

28.869,12

FSE

20.208,38

NORTE-06-3560-FSE-018358

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DRAGÃO-ABRASIVOS LDA

FROSTEK - NEW GENERATION OF VITRIFIED BONDS

--

113.664,28

FSE

68.198,57

NORTE-06-3560-FSE-018369

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PAU MARFIM - CARPINTARIA, LDA

Inovação do Processo de Fabrico e da Carteira de Produtos (linhas
de mobiliário de concepção própria e BUNGALOW ECOLÓGICO)

--

18.444,25

FSE

12.910,98

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/12

2017/11/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/08

2018/01/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/12

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2017/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/07

2018/03/06

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/21

2017/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/21

2018/03/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/29

2018/03/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/08

2018/04/26

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/23

2017/12/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/12

2018/07/11

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/25

2018/05/24

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/15

2018/04/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/13

2018/04/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/26

2017/03/27

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/15

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

NORTE-06-3560-FSE-018370

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

"LINHA RECTA - MOBILIÁRIO CONTEMPORÂNEO,
LDA"

PROJETO ALLIRE

--

45.239,54

FSE

31.667,68

NORTE-06-3560-FSE-018374

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

I. S. I. - INDÚSTRIA DE SOLAS INJECTADAS LDA

Aposta no fabrico de solas ultraleves, com acabamentos
decorativos inovadores

--

10.164,70

FSE

6.098,82

NORTE-06-3560-FSE-018377

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MOUTINHO RIBEIRO DA SILVA, LDA

Aposta no fabrico de calçado à medida para cada pé (Dança,
Ortopédico, Desporto, etc.)

--

7.860,86

FSE

5.502,60

NORTE-06-3560-FSE-018380

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FABRICA DE CALÇADO ANJONEL, LDA

Aposta no fabrico de calçado Urban Chique desportivo Sneakers, c/
-sola ultraleve

10.807,58

FSE

7.565,31

NORTE-06-3560-FSE-018381

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

METALOCAIMA-METALURGICA DO VALE DO CAIMA,
METALOCAIMA INOVA'2016
S.A.

--

13.517,80

FSE

9.462,46

NORTE-06-3560-FSE-018383

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LONGQI EUROPE, LDA

LONGQI - TECNOLOGIA DE VALORIZAÇÃO DE DESPERDÍCIOS E
PRODUÇÃO DE COMPONENTES DE CALÇADO PARA SEGMENTOS
DE VALOR ACRESCENTADO.

--

23.987,80

FSE

16.791,46

NORTE-06-3560-FSE-018388

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FORMEFEITOS - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E
DECORAÇÃO LDA

Inovação Formefeitos

--

12.600,00

FSE

8.820,00

NORTE-06-3560-FSE-018401

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MARINHO & ROCHA LDA

TSS ? TAVI SMART SOCKS

--

47.017,10

FSE

32.911,97

NORTE-06-3560-FSE-018432

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

INDUMECA-SOCIEDADE INDUSTRIAL METALURGICA
Melhoria da capacidade produtiva
DE BAIÃO LDA

--

29.988,88

FSE

20.992,22

NORTE-06-3560-FSE-018447

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SELF, UNIPESSOAL LDA

Inovando a Produção de Estruturas Metálicas

--

7.833,18

FSE

5.483,23

NORTE-06-3560-FSE-018450

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DAMEL-CONFECÇÃO DE VESTUARIO LDA

Linha de Produção de Peças Impermeáveis com Costuras Seladas

--

49.411,37

FSE

29.646,82

NORTE-06-3560-FSE-018461

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BEC - CARPINTARIA, UNIPESSOAL LDA

Aumento da capacidade produtiva através de sistemas avançados
de produção, inovação organizacional e de marketing

--

39.754,43

FSE

23.852,66

NORTE-06-3560-FSE-018462

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PORTIMPACT, LDA

PORT-PALLET - Projeto de inovação empresarial com base numa
estratégia de diversificação, aumento e melhoria da capacidade de -produção da PORTIMPACT

5.582,61

FSE

3.907,83

NORTE-06-3560-FSE-018480

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

OPENVISION, LDA

Aumento da capacidade instalada e melhoria significativa do
processo de impressão

--

7.850,00

FSE

5.495,00

NORTE-06-3560-FSE-018498

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PINKPERSPECTIVE - SERVICE LDA

Pink Global Branding: Conhecimento e Competência

--

5.400,00

FSE

3.780,00

NORTE-06-3560-FSE-018505

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LUÍS CALDAS & COUTINHO LDA

Rigid Box

--

9.757,30

FSE

5.854,38

NORTE-06-3560-FSE-018507

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MILHASDINÂMICAS UNIPESSOAL LDA

LAGOR - Criação de Valor

--

6.998,44

FSE

4.898,91

NORTE-06-3560-FSE-018518

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CSPLASTIC, LDA

CSPlastic - Inovação na fabricação de componentes plásticos

--

2.366,25

FSE

1.656,38

NORTE-06-3560-FSE-018522

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

A. FERREIRA & FILHOS, S.A.

Objetivo 4,5 milhões - Jogos diferenciados

--

39.070,01

FSE

23.442,01

NORTE-06-3560-FSE-018526

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PÉ D'ARCA, S.A.

APOSTA EM SEGMENTO DE GAMA ALTA (CALÇADO ?COSIDO E
VIRADO? COM SOLA DE COURO COM FENDIDO INVERTIDO)

--

6.724,95

FSE

4.034,97

NORTE-06-3560-FSE-018539

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SERFICAL - FÁBRICO DE CALÇADO, LDA

INOVAÇÃO PRODUTIVA SERFICAL

--

6.288,52

FSE

4.401,96

NORTE-06-3560-FSE-018552

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JOSÉ JÚLIO JORDÃO LDA

Customização, design e inovação

--

27.478,82

FSE

16.487,29

NORTE-06-3560-FSE-018565

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SICOREL - SOLUÇÕES PARA EMBALAGEM, LDA

SICOREL v2.0

--

4.700,90

FSE

3.290,63

NORTE-06-3560-FSE-018569

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FÁBRICA DE TINTAS 2000 S.A.

Projeto de inovação produtiva Tintas2000

--

12.736,05

FSE

7.641,63

NORTE-06-3560-FSE-018630

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

VERSÃOLATINA LDA

Produto Inovador próprio - Calçado de senhora de moda em couro
-para segmento alto/luxo

10.086,92

FSE

7.060,84

NORTE-06-3560-FSE-018634

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

L.L.A.D. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO,
LDA

Fenêtres et Portes Historiques / Metamorphóse

--

9.500,64

FSE

6.650,45

NORTE-06-3560-FSE-018643

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JOSÉ SILVÉRIO COSTA & MICAEL FRANCO, LDA

Laboratório do Mobiliário

--

5.947,50

FSE

4.163,25

NORTE-06-3560-FSE-018661

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SERGITO - CONFECÇÕES E BORDADOS LDA

Diversificar para crescer

--

1.440,29

FSE

1.008,20

NORTE-06-3560-FSE-018666

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BESTGRAF ETIQUETAS LDA

BESTGRAF 2020

--

1.050,00

FSE

735,00

NORTE-06-3560-FSE-018673

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ABILHETEX-INDUSTRIA TEXTIL LDA

Comfy and Functional Aux Knit

--

24.527,63

FSE

17.169,34

NORTE-06-3560-FSE-018674

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BYFISH, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Byfish - A inovação na pesca

--

6.058,62

FSE

4.241,03

NORTE-06-3560-FSE-018678

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SMA INDUSTRIA DE CALÇADO, UNIPESSOAL LDA

Start up SMA

--

4.368,74

FSE

3.058,12

NORTE-06-3560-FSE-018712

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ITÊUM - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO
INDUSTRIAL, LDA

Itêum 2020: Expansão Nacional e Internacional por via da Inovação
-Produtiva

8.950,00

FSE

6.265,00

NORTE-06-3560-FSE-018714

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CODENOIR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
CALÇADO, LDA

Criação de uma nova unidade industrial de produção de polainas
em couro inovadoras

--

11.445,04

FSE

6.867,02

NORTE-06-3560-FSE-018722

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FERNANDA OLIVEIRA II - INDUSTRIA DE CALÇADO
S.A.

INTRODUÇÃO DE NOVA GAMA DE CALÇADO DE LUXO PARA
HOMEM

--

21.908,84

FSE

13.145,30

NORTE-06-3560-FSE-018726

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PETALAMEL LDA

Reforço das capacidades de gestão na Petalamel

--

1.024,50

FSE

717,15

NORTE-06-3560-FSE-018745

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

COZY & SUITABLE - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA Cozytable ? criatividade e design ao serviço da internacionalização --

4.715,00

FSE

3.300,50

NORTE-06-3560-FSE-018795

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ROKEFIL - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA A
INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA

Aposta na aplicação de acabamentos decorativos inovadores em
peles, sintéticos e têxteis para calçado

--

12.020,32

FSE

8.414,22

NORTE-06-3560-FSE-018814

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SPORTSUMA LDA

SportSuma - a Somar Valor

--

6.897,40

FSE

4.828,18

NORTE-06-3560-FSE-018848

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MULTILABEL, LDA

Diversificação de produtos e acrescentar valor à atividade

--

14.432,40

FSE

10.102,68

NORTE-06-3560-FSE-018854

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JFV TEXTEIS LDA

JFV 2020

--

8.284,48

FSE

4.970,69

NORTE-06-3560-FSE-018911

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CHETOCORPORATION, S.A.

Novos Modelos SS, w24, in-line, maquinas de 6 e 7 eixos

--

9.093,97

FSE

6.365,78

NORTE-06-3560-FSE-018966

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CALZABLAN, SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

INTRODUÇÃO DE NOVOS PRODUTOS E MAIOR DOMÍNIO DA
CADEIA DE VALOR

--

46.291,68

FSE

27.775,01

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/05

2017/03/06

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/17

2018/05/16

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/28

2018/06/27

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/25

2019/05/26

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/14

2018/09/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/30

2018/03/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/17

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/04/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/28

2018/06/27

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2017/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/05/02

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/01/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/01/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/25

2018/06/24

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/07

2018/04/06

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

78%

AUTOMOLDES - INDÚSTRIA DE MOLDES,
UNIPESSOAL LDA

Inovação na maquinação de microdetalhes, desenvolvimento de
soluções para Garras e Gabaris de controlo para a indústria
automóvel - implementação do conceito: New plug-and-play
injection mold.

--

18.681,47

FSE

13.077,03

INTRODUÇÃO DE NOVAS GAMAS DE SOLAS INOVADORAS EM
COURO E COURO COM INJEÇÃO DE TPU

--

6.092,92

FSE

4.265,04

NORTE-06-3560-FSE-018974

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-018991

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SOLAS M.H.B. - UNIPESSOAL LDA

NORTE-06-3560-FSE-018993

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TINTUTEX - TINTURARIA E ACABAMENTOS TEXTEIS,
Inovar para promover a competitividade
LIMITADA

--

7.537,22

FSE

5.276,05

NORTE-06-3560-FSE-019068

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FARIA DA COSTA-PEUGAS E CONFECÇÕES LDA

DIP - Diversificação e Inovação Produtiva

--

35.210,00

FSE

21.126,00

NORTE-06-3560-FSE-019088

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

UNICOR 2 - PRODUTOS DE CORTIÇA LDA

Implementação de equipamentos e tecnologias inovadoras ao nível
da moldação, para aumento da capacidade produtiva, e da escolha
-e retificação dimensional, focando a garantia de qualidade,
diferenciaçã

16.179,02

FSE

9.707,41

NORTE-06-3560-FSE-019095

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GONÇALROCHAS MOVEIS LDA

Desenvolvimento novos produtos com vista ao reforço da
-estratégia de Internacionalização na abordagem a novos mercados.

2.641,00

FSE

1.848,70

NORTE-06-3560-FSE-019110

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ORFAMA-ORGANIZAÇÃO FABRIL DE MALHAS S.A.

Orfama - O luxo veste-se de inovação

--

22.507,50

FSE

11.253,75

NORTE-06-3560-FSE-019147

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

POSITIVEBLUE - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA

Aposta na Internacionalização da empresa, na Inovação de
Marketing e Inovação Organizacional

--

1.350,00

FSE

945,00

NORTE-06-3560-FSE-019183

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ALMOL - INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA

INTRODUÇÃO DE UM NOVO PRODUTO: CALÇADO DE INJEÇÃO
DIRETA

--

4.718,44

FSE

3.302,91

NORTE-06-3560-FSE-019214

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JOSÉ ARANTES - TUBAGENS INDUSTRIAIS LDA

Água limpa 2020

--

1.470,25

FSE

1.029,18

NORTE-06-3560-FSE-019232

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LOUCAMANIA - CONFECÇÃO, UNIPESSOAL LDA

LOUCAMANIA ? sublimando a internacionalização

--

4.418,25

FSE

3.092,78

NORTE-06-3560-FSE-019241

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

A.SILVA,GODINHO & CA LDA

Projeto i9BigMold - Inovação em Moldes Complexos de Grande
Dimensão

--

11.611,00

FSE

6.966,60

NORTE-06-3560-FSE-019245

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CIDADE ÉBANO - UNIPESSOAL LDA

Soalhos UNSUAL e Portas NATUR

--

19.667,62

FSE

13.767,33

NORTE-06-3560-FSE-019246

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

A. MOREIRA & FILHOS S.A.

STILO MOBILIÁRIO - AUTOMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE
-PROCESSOS PRODUTIVOS E LOGÍSTICOS

44.905,64

FSE

31.433,95

NORTE-06-3560-FSE-019253

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MELO SOUSA - SERRALHARIA - SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

Melo Sousa Innovative - Laser Technology

--

11.313,93

FSE

6.788,36

NORTE-06-3560-FSE-019257

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

T2FS, GLOBAL KNITWEAR, LDA

Novas Instalações e expansão e Inovação

--

22.700,82

FSE

15.890,57

NORTE-06-3560-FSE-019265

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SIDONIOS-MALHAS, S.A.

SMHX - SIDÓNIOS MALHAS HEAT XTRM

--

54.658,27

FSE

32.794,96

NORTE-06-3560-FSE-019270

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ECOSTEEL, S.A.

OTIIMA Fiber Glass / Inovação processo OTIIMA Frame System

--

30.404,01

FSE

18.242,41

NORTE-06-3560-FSE-019297

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

OITOCORES - ESTAMPARIA LDA

Estampagem 16 cores + digital em novo estabelecimento

--

22.409,67

FSE

15.686,77

NORTE-06-3560-FSE-019313

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CAFÉS 5 QUINAS, S.A.

Cafés 5 Quinas ? Um despertar internacional

--

11.673,75

FSE

8.171,63

NORTE-06-3560-FSE-019340

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BE STITCH - INDÚSTRIA TÊXTIL LDA

Aumento da capacidade pela aposta em inovação

--

21.253,51

FSE

14.877,46

NORTE-06-3560-FSE-019342

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

M. A. SILVA II - CORTIÇAS LDA

Introdução de equipamentos e tecnologias inovadoras que
permitirão um aumento da capacidade produtiva, alterações
significativas do processo produtivo, dadas as significativas
melhorias na produção e

--

12.320,69

FSE

7.392,41

NORTE-06-3560-FSE-019359

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

WINTERPLATEAU - LDA

Revestimentos de elementos construtivos em Poliestireno
Expandido

--

7.089,79

FSE

4.253,87

NORTE-06-3560-FSE-019366

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ALEXANDRINO MATIAS & CA S.A.

AMC - Inovação de Processos e Expansão da Atividade

--

28.157,02

FSE

19.709,91

NORTE-06-3560-FSE-019371

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RSM - REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS RSM, Lda. - Inovação tecnológica para serviços de valor
LDA
acrescentado

--

3.410,12

FSE

2.387,08

NORTE-06-3560-FSE-019442

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MALHAS CEF S.A.

MALHAS CEF ? Inovar ao nível dos Produtos Técnicos e de
Compressão

--

11.765,95

FSE

5.882,98

NORTE-06-3560-FSE-019448

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SIACO-SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
ARTIGOS PARA CALÇADO S.A.

SIACO NEW FUTURE

--

13.427,25

FSE

8.056,35

NORTE-06-3560-FSE-019452

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BARBOSA ESTEVES & GONÇALVES LDA

BEG ? Behind Ecological Garments

--

79.268,05

FSE

55.487,64

NORTE-06-3560-FSE-019466

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LIPACO - LINHAS PARA CONFECÇÕES LDA

Leading the way on Sweing & Dyeing Thread

--

9.375,00

FSE

6.562,50

NORTE-06-3560-FSE-019470

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

HATA, LDA

50+44 = INNOVATION

--

8.571,42

FSE

5.999,99

NORTE-06-3560-FSE-019475

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

A.FIUZA & IRMÃO LDA

AFI ? EMANA SOCKS

--

123.008,42

FSE

86.105,89

NORTE-06-3560-FSE-019477

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SOCKS ACTIVE - TÊXTEIS LDA

Projecto de inovação tecnológica e aumento de competitividade

--

8.450,87

FSE

5.915,61

NORTE-06-3560-FSE-019489

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RONUTEX-TINTURARIA E ACABAMENTOS TEXTEIS
LDA

RONUTEX, EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO NOS SERVIÇOS

--

4.167,50

FSE

2.500,50

NORTE-06-3560-FSE-019505

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTEMPRESA, LDA

Criação de unidade produtiva de perfumes e fragrâncias

--

6.695,20

FSE

4.686,64

NORTE-06-3560-FSE-019527

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

INJEX - PINHEIRO DE LACERDA , LDA

Expansão da capacidade produtiva e introdução de um novo
processo de produção na Injex

--

20.017,86

FSE

14.012,50

NORTE-06-3560-FSE-019548

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SERGINOX - SERRALHARIA, LDA

Metal Furniture

--

21.835,65

FSE

15.284,96

NORTE-06-3560-FSE-019567

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AGOSTINHO DA COSTA RIBEIRO & FILHOS LDA

Aumento da capacidade produtiva, flexibilização e diversificação de
produtos por via da inovação tecnológica, organizacional e
-marketing digital

44.776,59

FSE

31.343,61

NORTE-06-3560-FSE-019574

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CUNHA & CUNHA LDA

Expansão da linha produtiva, internalização de novos processos e
reforço da competitividade internacional

--

15.577,00

FSE

10.903,90

NORTE-06-3560-FSE-019577

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CALÇADOS ZELIZ, LDA

PÉS CONTENTES - Missao Cumprida!

--

9.586,50

FSE

6.710,55

NORTE-06-3560-FSE-019590

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ISSIMO-SOCIEDADE COMERCIAL E HOTELEIRA LDA

Porto River Infante

--

36.278,40

FSE

25.394,88

NORTE-06-3560-FSE-019602

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ISICALUMINIOS, LDA

Isicalumínios

--

17.591,11

FSE

12.313,78

NORTE-06-3560-FSE-019614

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MESCLARGUMENTO - S.A.

MESCLAARGUMENTO - AUDACITY CREATIVITY & DESING FOR
FASHION

--

2.390,00

FSE

1.673,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
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08-Promover a sustentabilidade e a
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mobilidade laboral
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qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/18

2019/08/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/31

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/08

2018/07/07

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/07

2018/04/06

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/02

2018/04/02

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/04/02

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/02

2016/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/04

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/05

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/16

2018/11/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/06

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/06

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/21

2017/03/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2017/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/11

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2016/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/20

2018/04/19

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/12

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/04/02

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/21

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/08

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/21

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/23

2017/01/22

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/01

2019/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/15

2018/07/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/20

2018/04/19

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

NORTE-06-3560-FSE-019630

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MIGUEL SOUSA CONFECÇÕES - UNIPESSOAL LDA

Luxury Underwear

--

81.464,61

FSE

57.025,23

NORTE-06-3560-FSE-019639

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SIILOG - SOCIEDADE DE INOVAÇÃO E
INTRALOGÍSTICA, LDA

Alteração fundamental via alargamento da cadeia de valor

--

16.283,90

FSE

11.398,73

NORTE-06-3560-FSE-019640

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

COZINHAS P.L. - COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE
COZINHAS LDA

COZINHAS PL NA VANGUARDA DA AUTOMAÇÃO CNC

--

11.907,88

FSE

8.335,52

NORTE-06-3560-FSE-019642

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PIMENTA DO VALE - LABORATÓRIOS LDA

Aumento da capacidade instalada para fazer face à
internacionalização da empresa

--

11.240,97

FSE

7.868,68

NORTE-06-3560-FSE-019645

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BARCELBORDADOS - GABINETE TÉCNICO DE FILMES
Instant Embroidery
E BORDADOS LDA

--

30.928,68

FSE

21.650,08

NORTE-06-3560-FSE-019655

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BINARY GRAVITY, LDA

BG 2020

--

2.832,81

FSE

1.982,97

NORTE-06-3560-FSE-019678

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

OTOJAL-ESTAMPARIA TEXTIL LDA

PDI ? PRINTING DIGITAL INNOVATION

--

81.724,34

FSE

49.034,60

NORTE-06-3560-FSE-019682

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SALGADO & NETO - TÊXTEIS, S.A.

Salgado & Neto ? Inovação Tecnológica e Organizacional para
alcançar mercados mais sofisticados

--

23.137,21

FSE

13.882,33

NORTE-06-3560-FSE-019730

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

QUADROESTAMPA, LDª

A gestão da informação e a racionalização dos processos

--

2.949,73

FSE

2.064,81

NORTE-06-3560-FSE-019745

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JACTIGAS - COMÉRCIO DE TEXTEIS, UNIPESSOAL LDA Internacionalização Jactigas

--

16.750,00

FSE

11.725,00

NORTE-06-3560-FSE-019752

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

POSITIVEBLUE - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA

Aposta sustentada na Inovação Organizacional e de Marketing

--

1.710,00

FSE

1.197,00

NORTE-06-3560-FSE-019753

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DALMÁTICA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO,
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Dalmática

--

15.200,00

FSE

10.640,00

NORTE-06-3560-FSE-019759

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LA - PRODUTOS LÁCTEOS, UNIPESSOAL LDA

Qualificação interna de empresa de laticinios para a
internacionalização dos seus produtos

--

24.662,04

FSE

17.263,43

NORTE-06-3560-FSE-019760

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TECNIFORJA - FORJAGEM E ESTAMPAGEM DE PEÇAS
Qualificação da Tecniforja
TÉCNICAS, LDA

--

8.600,00

FSE

6.020,00

NORTE-06-3560-FSE-019779

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

R & L. ANTUNES LDA

Eleutério: a arte da filigrana na rota da internacionalização

--

3.969,33

FSE

2.533,98

NORTE-06-3560-FSE-019799

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CHETOCORPORATION, S.A.

Entrada em 5 novos mercados e em novos setores de elevado
potencial

--

15.137,57

FSE

10.596,30

NORTE-06-3560-FSE-019804

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

HCB CONTRACT, LDA

Internacionalização

--

35.979,80

FSE

25.185,86

NORTE-06-3560-FSE-019812

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MULTILABEL, LDA

A gestão da informação na MULTILABEL e a aposta no marketing
digital

--

9.015,00

FSE

6.310,50

NORTE-06-3560-FSE-019824

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

COPIVARELA II - INTERNACIONAL, LDA

Projecto de Internacionalização da Copivarela Internacional

--

16.259,73

FSE

11.381,81

NORTE-06-3560-FSE-019835

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SNOWBERRY - COMUNICATION, LDA

Sell Portugal in a different way - Snowberry

--

7.000,00

FSE

4.900,00

NORTE-06-3560-FSE-019850

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FALL SAFE ON LINE - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
PROTECÇÃO PESSOAL LDA

Reforço da estratégia de internacionalização via novos produtos e
novos mercados

--

18.112,78

FSE

12.678,95

NORTE-06-3560-FSE-019855

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LONGQI EUROPE, LDA

LONGQI - QUALIFICAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA EM SEGMENTOS
DE VALOR ACRESCENTADO.

--

16.915,09

FSE

11.840,56

NORTE-06-3560-FSE-019857

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

HALL & COMPANHIA S.A.

SI Qualificação HALL & CA 2016/2018

--

18.658,62

FSE

13.061,03

NORTE-06-3560-FSE-019858

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LONGQI EUROPE, LDA

LONGQI - INTERNACIONALIZAÇÃO EM SEGMENTOS DE VALOR
ACRESCENTADO ASSENTE NA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.

--

10.722,19

FSE

7.505,53

NORTE-06-3560-FSE-019859

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

IRMÃOS PEIXOTO S.A.

Projeto de Qualificação da Irmãos Peixoto

--

9.028,60

FSE

6.320,02

NORTE-06-3560-FSE-019866

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PTCPORT - PLASTIC & TOOLING CONCEPT ,
UNIPESSOAL LDA

AUTO-EXPORT: Exploração de novos mercados internacionais
(Alemanha, Reino Unido e México), suportados numa cadeia de
valor integrada, nova estratégia de marketing internacional e
desenvolvimento organ

--

17.382,10

FSE

12.167,47

NORTE-06-3560-FSE-019875

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ACR EUROPA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO INDUSTRIAL E
DOMÉSTICO, LDA

Aposta em Sistemas de Gestão específicos e na Investigação e
Desenvolvimento para a qualificação da ACR

--

7.888,35

FSE

5.521,85

NORTE-06-3560-FSE-019888

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EUROFUTTON, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ORTOPÉDICOS LDA

Internacionalização Eurofutton

--

41.881,34

FSE

29.316,94

NORTE-06-3560-FSE-019906

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BLUE CHEM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A.

Aposta em fatores dinâmicos de competitividade

--

4.745,00

FSE

3.321,50

NORTE-06-3560-FSE-019920

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MOVVO, S.A.

MOVVO - Estratégia de entrada nos mercados externos

--

16.268,75

FSE

11.388,13

NORTE-06-3560-FSE-019942

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CUBO COMPUTADORES, UNIPESSOAL, LDA

Internacionalização do Negócio e Empresa e inovação
organizacional e de marketing

--

5.450,40

FSE

3.815,28

NORTE-06-3560-FSE-019955

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ROSA MARIA S.R. CARDOSO, UNIPESSOAL LDA

Qualificar a Rosa Maria para a Internacionalização

--

3.020,75

FSE

2.114,53

NORTE-06-3560-FSE-019961

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ACR EUROPA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO INDUSTRIAL E
DOMÉSTICO, LDA

Internacionalização da ACR através de ações de prospeção e
presença em mercados internacionais, conhecimento de mercados -externos, o marketing internacional e a presença na Web.

9.708,76

FSE

6.796,13

NORTE-06-3560-FSE-019962

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ALFREDO DA SILVA BARBOSA LDA

Extensão de mercados externos

--

0,01

FSE

0,01

NORTE-06-3560-FSE-019978

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SEASON TEMPTATION, LDA

Internacionalização da empresa Season Temptation, Lda.

--

5.805,48

FSE

4.063,84

NORTE-06-3560-FSE-019985

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ADIFAFE-ACESSÓRIOS TEXTEIS, LDA

Reforço e Inovação Organizacional e de Marketing

--

3.874,40

FSE

2.712,08

NORTE-06-3560-FSE-020019

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CABM - CARTÕES & SOLUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Qualificação da Cartões e Soluções

--

9.101,75

FSE

6.371,23

NORTE-06-3560-FSE-020021

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CABM - CARTÕES & SOLUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Projeto de internacionalização da Cartões e Soluções

--

5.489,75

FSE

3.842,83

NORTE-06-3560-FSE-020037

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

OLIVEIROS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Oliveiros aposta na Qualificação

--

5.985,90

FSE

4.190,13

NORTE-06-3560-FSE-020046

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SELF, UNIPESSOAL LDA

Crescimento Sustentado em Inovadoras Ferramentas de Prospeção
-e Marketing e na Eficiência Gestionária

11.971,20

FSE

8.379,84

NORTE-06-3560-FSE-020052

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LIMIFIELD, S.A.

Internacionalização Limifield

--

29.969,10

FSE

20.978,37

NORTE-06-3560-FSE-020053

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DISNORPET - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, LDA

Internacionalização Disnorpet

--

32.378,80

FSE

22.665,16

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2017/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2016/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/26

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/07

2016/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/08

2018/04/07

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/16

2018/04/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/15

2019/02/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/18

2018/04/17

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/21

2018/04/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/27

2018/04/26

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/02

2018/05/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/28

2018/04/27

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/29

2018/12/27

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/12

2018/05/11

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/04

2018/05/03

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/04

2018/05/03

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/14

2019/01/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/06

2018/05/05

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/29

2019/01/22

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/29

2019/01/27

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/18

2019/01/17

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

NORTE-06-3560-FSE-020060

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FOZ GOURMET, UNIPESSOAL LDA

Afirmação internacional com reforço na cadeia de valor

--

2.039,04

FSE

1.427,33

NORTE-06-3560-FSE-020069

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ELECTROCIG - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA

Electrosig Global

--

9.769,38

FSE

6.838,57

NORTE-06-3560-FSE-020079

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SAMIDEL-CONFECÇÕES LDA

IberLynce Jeans - a new international Brand

--

3.000,00

FSE

2.100,00

NORTE-06-3560-FSE-020086

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GREEN FEVER, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Greenfever

--

21.592,80

FSE

15.114,96

NORTE-06-3560-FSE-020087

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SUUSH STUDIO - DESIGN E DESENVOLVIMENTO,
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização SUUSH

--

20.302,26

FSE

14.211,58

NORTE-06-3560-FSE-020100

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

WS - WOOD AND STEEL , LDA

WASQ - Wood and Steel Qualification

--

27.070,47

FSE

18.949,33

NORTE-06-3560-FSE-020105

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

WS - WOOD AND STEEL , LDA

GWAS - Global Wood and Steel

--

12.375,70

FSE

8.662,99

NORTE-06-3560-FSE-020113

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EUGENIO & GONÇALO, LIMITADA

Estratégia de internacionalização da Eugénio & Gonçalo, Lda

--

3.672,50

FSE

2.570,75

NORTE-06-3560-FSE-020132

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SOPSA ECO INNOVATION, S.A.

Projeto Internacionalização SOPSA

--

19.637,15

FSE

13.746,01

NORTE-06-3560-FSE-020135

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BOASSOCIADOS - PROJECTOS DE ENGENHARIA LDA BOassociados - Conquista de novos mercados

--

9.000,00

FSE

6.300,00

NORTE-06-3560-FSE-020139

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TECHWELF, LDA

Internacionalização de tecnologia WELFY

--

3.838,50

FSE

2.686,95

NORTE-06-3560-FSE-020143

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ELMATE-MALHAS E CONFECÇÕES LDA

Objectivo: Volume de Negócios de 2,25 milhões euros

--

13.039,60

FSE

9.127,72

NORTE-06-3560-FSE-020144

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ZMWAY, LDA

Capacitação da gestão e reforço da competitividade da ZMWAY

--

15.182,03

FSE

10.627,42

NORTE-06-3560-FSE-020147

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

OHM - LIGTH WITH IDENTITY, UNIPESSOAL LDA

OHM - International Light

--

3.000,00

FSE

2.100,00

NORTE-06-3560-FSE-020169

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PAU MARFIM - CARPINTARIA, LDA

EXPORTAÇÃO da capacidade criativa especializada de DESIGN da
PAU MARFIM com lançamento de produto patenteado:
BUNGALOW de Luxo

--

18.958,97

FSE

13.271,28

NORTE-06-3560-FSE-020172

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

UBIQUITY TECHNOLOGY, LDA

Ubiquity Global

--

6.395,83

FSE

4.477,08

NORTE-06-3560-FSE-020178

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ANTÓNIO PEREIRA - FÁBRICA DE TECIDOS DE SEDA E
Exportar para crescer
ALGODÃO, UNIPESSOAL LDA

--

19.798,75

FSE

13.859,13

NORTE-06-3560-FSE-020179

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NEONERIS - GESTÃO DE NEGÓCIOS, LDA

Neoneris - Processo de internacionalização sustentada e
qualificada

--

8.350,38

FSE

5.845,27

NORTE-06-3560-FSE-020183

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NAVIGATE TECHNOLOGIES, LDA

Internacionalização de produto português inovador: GO-NAV o ERP
-para a área dos transportes

34.867,71

FSE

24.407,40

NORTE-06-3560-FSE-020186

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

METALOCAIMA-METALURGICA DO VALE DO CAIMA,
Metalocaima' internacionaliza 2016-2018
S.A.

--

17.771,20

FSE

12.439,84

NORTE-06-3560-FSE-020192

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AC, LDA

--

22.490,42

FSE

12.531,96

NORTE-06-3560-FSE-020198

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JOSÉ HENRIQUES DOS SANTOS, LIMITADA

--

20.318,99

FSE

14.223,29

NORTE-06-3560-FSE-020206

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LOVELY TENDERNESS LDA

Calçado VEGAN Vendido sob a Marca Própria FIRSTLOVE®
totalmente Concebidos, Desenvolvidos e Fabricados em Portugal

--

25.011,51

FSE

17.508,06

NORTE-06-3560-FSE-020210

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

HMD INTERIORS - EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE
MOBILIÁRIO, LDA

Intensificação e consolidação do processo de internacionalização
da HMD Interiors

--

2.147,60

FSE

1.503,32

NORTE-06-3560-FSE-020243

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FABRICA DE CALÇADO ANJONEL, LDA

Aposta na internacionalização da marca própria VOLCA, com
calçado Urban Chique desportivo Sneakers

--

8.236,70

FSE

5.765,69

NORTE-06-3560-FSE-020245

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SFI BRAND - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, LDA

Internacionalização da marca STANDFOR, baseada numa
-abordagem digital e omni-canal de distribuição ao consumidor final

10.228,94

FSE

7.160,26

NORTE-06-3560-FSE-020264

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PRIMEMOLD - MOLDES TÉCNICOS, LDA

Consolidação de uma estratégia de crescimento rumo a 2019

--

3.892,50

FSE

2.724,75

NORTE-06-3560-FSE-020267

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AMBIDATA - DIGITAL INNOVATION SOLUTIONS &
CONSULTING, LDA

Internacionalização - Redifinição do posicionamento estratégico

--

6.787,70

FSE

4.751,39

NORTE-06-3560-FSE-020280

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ISSHO TECHNOLOGY, LDA

Internacionalização ISSHO

--

45.675,20

FSE

31.972,64

NORTE-06-3560-FSE-020282

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LONGJUMP, UNIPESSOAL LDA

Longjump ? a um salto da internacionalização

--

3.905,00

FSE

2.733,50

NORTE-06-3560-FSE-020284

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

REVELAGORA - LDA

Projeto de Reforço da Internacionalização da Revelagora

--

3.322,50

FSE

2.325,75

NORTE-06-3560-FSE-020331

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CHEAPTRADE - LOJAS DE INFORMÁTICA, LDA

Inovação Organizacional e de Marketing para o crescimento
sustentado e internacionalização

--

4.722,00

FSE

3.305,40

NORTE-06-3560-FSE-020346

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

COPIVARELA II - INTERNACIONAL, LDA

Inovação Organizacional e de Marketing da Copivarela

--

6.577,62

FSE

4.604,33

NORTE-06-3560-FSE-020366

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

HTH - INDUSTRIA TEXTIL, UNIPESSOAL LDA

HTH - Novos designs para novos mercados

--

2.877,24

FSE

2.014,07

NORTE-06-3560-FSE-020379

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

F. PARODI LDA

Internacionalização da marca F. Parodi

--

1.708,90

FSE

1.196,23

NORTE-06-3560-FSE-020381

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

INASILPE - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA

Projeto de qualificação da Inasilpe

--

3.476,25

FSE

2.433,38

NORTE-06-3560-FSE-020382

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MWTECHNOLOGIES, LDA

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de
Marketing e Organizacional

--

1.341,00

FSE

938,70

NORTE-06-3560-FSE-020383

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BENNIE, LDA

BSCW ? BE SMART CHILDREN WEAR

--

13.238,28

FSE

9.266,80

NORTE-06-3560-FSE-020394

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BALTOR -ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA

Baltor - Qualificar para internacionalizar

--

4.234,04

FSE

2.963,83

NORTE-06-3560-FSE-020396

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SPRING COSTUME LDA

SIMPLY LE.MO.KE

--

7.748,58

FSE

5.424,01

NORTE-06-3560-FSE-020420

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MESCLARGUMENTO - S.A.

MESCLARGUMENTO ? AUDACITY & CREATIVITY FOR FASHION GOING GLOBAL

--

4.250,00

FSE

2.975,00

NORTE-06-3560-FSE-020423

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MESCLARGUMENTO - S.A.

MESCLA - AUDACITY & CREATIVITY FOR FASHION ? GOING ABLE

--

4.500,00

FSE

3.150,00

NORTE-06-3560-FSE-020428

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RÚBRICA PROMISSORA, UNIPESSOAL LDA.

Internacionalização de empresa de engenharia

--

14.403,00

FSE

10.082,10

Exportação de soluções de acessibilidade e segurança
desenvolvidas e fabricadas em Portugal, patenteadas e sob marca
própria
EXPORTAÇÃO de capacidade industrial portuguesa de serralharia
pela oferta e venda de uma carteira de produtos inovadora com
forte componente de DESIGN

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/10

2019/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/10

2018/05/09

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/10

2018/05/09

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/24

2019/01/23

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/13

2019/07/12

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2018/10/18

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/15

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/31

2019/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/09

2019/02/07

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/15

2018/10/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/15

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/15

2018/05/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/17

2019/02/16

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/04

2018/07/03

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/25

2018/05/24

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/21

2018/10/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/14

2019/03/13

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

NORTE-06-3560-FSE-020434

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FERNANDES, VAREJÃO & MATOS LDA

Qualificação-Ecomonia Digital

--

9.780,71

FSE

6.846,50

NORTE-06-3560-FSE-020441

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MADICOR - CONFECÇÕES S.A.

PURETE DU BEBE...AQUI...ICI...HERE...HIER...ON THE WORLD!!!

--

8.826,81

FSE

6.178,77

NORTE-06-3560-FSE-020459

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AUTO-PEÇAS ESPOGAMA LDA

Internacionalização ESPOGAMA

--

47.175,00

FSE

33.022,50

NORTE-06-3560-FSE-020460

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ENGENHOTEC - ENGENHARIA DE PRODUTO E
PROTOTIPAGEM, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Product Engineering and prototyping - simplifying with technology --

5.967,36

FSE

4.177,15

NORTE-06-3560-FSE-020478

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DECENVI - CONSTRUÇÕES E AMBIENTE LDA

DECENVI - Nova area de Negócio

--

7.011,15

FSE

4.907,81

NORTE-06-3560-FSE-020479

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

M.T.BRANDÃO LDA

Reforço das capacidades de marketing e de gestão competitiva e
estratégia de inovação e de desenvolvimento de processo de
internacionalização

--

446,00

FSE

312,20

NORTE-06-3560-FSE-020483

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BENNIE, LDA

BSCWI ? BE SMART CHILDREN WEAR INTERNACIONAL

--

9.096,33

FSE

6.367,43

NORTE-06-3560-FSE-020489

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LINHAS & REMATES - CONFECÇÃO, UNIPESSOAL LDA Estratégia de Internacionalização da empresa Linhas e Remates

--

2.447,50

FSE

1.713,25

NORTE-06-3560-FSE-020501

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MOREDATA - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA

Intensificação da Internacionalização da MOREDATA com
diversificação de mercados e soluções

--

4.005,40

FSE

2.803,78

NORTE-06-3560-FSE-020511

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

YOURSPORTO, LDA

Aumento da Exposição Internacional YOURS

--

7.803,05

FSE

5.462,14

NORTE-06-3560-FSE-020528

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ARTECANTER - INDUSTRIA CRIATIVA, LDA

ARTECANTER INTERNATIONAL

--

5.089,96

FSE

3.562,97

NORTE-06-3560-FSE-020536

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

M. RÔLO - MANEQUINS E EQUIPAMENTO
COMERCIAL, LDA

Internacionalização da MROLO

--

9.488,59

FSE

6.642,01

NORTE-06-3560-FSE-020546

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

VIEROMINHO II - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO,
LDA

Internacionalização da Vierominho e promoção de fatores
imateriais de competitividade

--

15.158,75

FSE

10.611,13

NORTE-06-3560-FSE-020547

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CONSEQUÊNCIA ÚTIL - LDA

Internacionalização da Grace Baby & Child

--

3.200,44

FSE

2.240,31

NORTE-06-3560-FSE-020559

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EXCLUSIVE BY SANTOS LDA

BY SANTOS - A exclusividade como caminho para a
internacionalização

--

1.349,70

FSE

944,79

NORTE-06-3560-FSE-020561

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CENTERPIECES, UNIPESSOAL LDA

VentureOak: Aposta em domínios imateriais de competitividade

--

2.310,00

FSE

1.617,00

NORTE-06-3560-FSE-020565

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TECNOBENTO LDA

Projecto de Qualificação da Tecnobento

--

44.755,95

FSE

31.329,17

NORTE-06-3560-FSE-020570

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GREENBAU, ENGENHARIA, LDA

Internacionalização da Greenbau e promoção de fatores imateriais
-de competitividade

18.006,65

FSE

12.604,66

NORTE-06-3560-FSE-020572

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TECNOBENTO LDA

Projecto de Internacionalização da Tecnobento

--

3.314,00

FSE

2.319,80

NORTE-06-3560-FSE-020586

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

A2BRIOS-PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE SOLUÇÕES
QUIMICAS, LD.ª

Internacionalização da A2BRIOS

--

6.181,25

FSE

4.326,88

NORTE-06-3560-FSE-020593

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MAGIC EAGLE - UNIPESSOAL LDA

MAGIC EAGLE - Diferenciação, diversificação e internacionalização
-em mobiliário para pessoas com mobilidade reduzida

4.100,00

FSE

2.870,00

NORTE-06-3560-FSE-020617

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MULTICARGO - TRANSPORTES E LOGISTICA LDA

Reforço e consolidação internacional com suporte às exportações
nacionais

--

11.760,00

FSE

8.232,00

NORTE-06-3560-FSE-020623

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DIVERLANHOSO - ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDA

Projeto de Internacionalização da DiverLanhoso

--

8.742,50

FSE

6.119,75

NORTE-06-3560-FSE-020631

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JOSELEN-COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
A Unitrajes nos trajes do mundo
DE TECIDOS LDA

--

2.704,00

FSE

1.892,80

NORTE-06-3560-FSE-020640

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DREAM ARGUMENT, LDA

Capacitação da produção, gestão, comercialização e reforço da
competitividade da Dream

--

12.390,67

FSE

8.673,47

NORTE-06-3560-FSE-020643

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DREAM ARGUMENT, LDA

Lançamento internacional novos produtos com marca própria

--

2.039,02

FSE

1.427,31

NORTE-06-3560-FSE-020652

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CARPNEU, S.A.

Carpneu - A Internacionalização e um Novo Futuro

--

1.044,00

FSE

730,80

NORTE-06-3560-FSE-020680

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

J.MARTINS & DIAS LDA

GLOBAL JMD HPPANELS

--

22.367,20

FSE

15.657,04

NORTE-06-3560-FSE-020690

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTEMPRESA, LDA

Qualificação da NORTEMPRESA e do seu capital humano

--

3.947,60

FSE

2.763,32

NORTE-06-3560-FSE-020691

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTEMPRESA, LDA

Mais internacionalização NORTEMPRESA, YDENTIK e AIRQUALITY

--

9.869,00

FSE

6.908,30

NORTE-06-3560-FSE-020696

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

IU, LDA

Lançamento dos novos cosméticos iU nos mercados internacionais
-e início das atividades de internacionalização da Empresa

22.602,41

FSE

15.821,69

NORTE-06-3560-FSE-020708

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BARBOSA & CARDOSO - INDÚSTRIA DE MALHAS LDA B&C SMART KNIT

--

24.320,87

FSE

17.024,61

NORTE-06-3560-FSE-020718

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PAULO PEREIRA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL
LDA

PPSEC- Extensão de mercados

--

1.690,25

FSE

1.183,18

NORTE-06-3560-FSE-020725

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

WHYWE TRADING LDA

Reforço da aposta na internacionalização da marca própria
GOLDMUD

--

5.240,78

FSE

3.668,55

NORTE-06-3560-FSE-020727

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FERNANDO AYRES GOMES & FILHAS LDA

Organização e Qualidade Electro Rayd/Traço de Luz

--

3.010,39

FSE

2.107,27

NORTE-06-3560-FSE-020742

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ALLCOST - TÊXTEIS PARA HOTELARIA, LDA

ALLCOST SENSE .. IN THE BATH, ON THE BED AND ON THE TABLE
....ANYWHERE IN THE WORLD!!

--

8.826,80

FSE

6.178,76

NORTE-06-3560-FSE-020748

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

1756 - THE PORTUGUESE WINE COMPANY CHINA
LDA

Vinho@Nihon

--

5.040,00

FSE

3.528,00

NORTE-06-3560-FSE-020757

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

301 , UNIPESSOAL LDA

TheSmartFeeder 301

--

4.026,40

FSE

2.818,48

NORTE-06-3560-FSE-020767

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

R6LIVING, ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO E
REABILITAÇÃO, S.A.

Internacionalização R6 Living

--

76.596,80

FSE

53.617,76

NORTE-06-3560-FSE-020807

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GRANITEC, LDA

Internacionalização Granitec 2016-2018

--

9.429,00

FSE

6.600,30

NORTE-06-3560-FSE-020832

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LUCIANO COSTA LDA

Avianense Global Rebrand

--

23.750,00

FSE

16.625,00

NORTE-06-3560-FSE-020836

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PURPLESYMBOL - UNIPESSOAL LDA

Purple Inovation

--

11.374,05

FSE

7.961,84

NORTE-06-3560-FSE-020850

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MOVIDA DE TEMPEROS - LDA

HARD ROCK CAFE PORTO QUALIFICAÇÃO

--

52.153,50

FSE

36.507,45

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/17

2019/04/16

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/14

2019/02/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/10

2019/02/09

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/08

2019/04/07

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/16

2019/08/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/25

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/06

2019/03/05

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/17

2019/04/16

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/17

2019/08/16

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/27

2018/05/26

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/14

2018/06/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/12

2018/05/11

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/12

2019/08/11

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/18

2018/05/17

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal
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78%

THE CONCEPTUAL EYEWEAR, UNIPESSOAL LDA

A GLIMPSE INTO THE FUTURE

--

4.819,03

FSE

3.373,32

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SOMIRAV - SOCIEDADE DE REPARAÇÃO
MONTAGEM E ALUGUER DE MÁQUINAS, S.A.

Entrada em 4 mercados internacionais e em novos segmentos nos
mercados atuais mais promissores potenciando as vantagens
-competitivas adquiridas pelo investimento Si Inovação - tecnologia
de ponta para

32.243,52

FSE

22.570,46

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-020898

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PFP, PRINTING FINISHING & PACKING, LDA

Grafic Pharma

--

27.044,54

FSE

18.931,18

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/09

2019/02/08

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-020911

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CONCEIÇÃO ROSA PEREIRA & CA LDA

Reforço do processo de internacionalização da Marca LUIS ONOFRE --

9.907,78

FSE

6.935,45

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-020917

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

J.A.BEIRA LDA

Definição de uma estratégia de internacionalização para
diversificação de clientes/mercados de elevado valor acrescentado -e reforço da quota nos atuais

5.798,23

FSE

4.058,76

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-020921

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TEXTIL RARIAL, LIMITADA

RARIAL TO THE WORLD

--

5.479,52

FSE

3.835,66

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-020952

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FABRICA DE MALHAS TIVA LDA

Internacionalização Malhas TIVA

--

21.965,64

FSE

15.375,95

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/14

2018/11/13

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-020956

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

Arrived Treasure,Lda.

Estratégia de Internacionalização da empresa

--

5.490,75

FSE

3.843,53

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/15

2019/03/14

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-020959

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GONÇALROCHAS MOVEIS LDA

Reforço da Estratégia de Internacionalização

--

4.305,00

FSE

3.013,50

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/24

2018/11/23

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-020997

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

UDEX-IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES, S.A.

UDEX na era digital

--

34.855,24

FSE

24.398,67

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/28

2018/11/27

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021002

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PORTOLUSO COSMÉTICA, LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMPRESA- PORTOLUSO COSMÉTICA,
LDA

--

2.239,25

FSE

1.567,48

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021016

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

J. B. & RODRIGUES, LIMITADA

Reforço da estratégia de internacionalização com a entrada de
novos produtos

--

5.189,00

FSE

3.632,30

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021018

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DECER - DECORAÇÃO E CERÂMICA LDA

Nova Cerâmica - inovar e internacionalizar

--

11.793,15

FSE

8.255,21

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021028

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SIA - SOCIEDADE DE INOVAÇÃO AMBIENTAL, LDA

SIA@WORLD

--

20.668,25

FSE

14.467,78

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/23

2018/08/22

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021039

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORFILME - INDUSTRIA GRÁFICA S.A.

Reforço da matriz exportadora, potenciando a entrada qualificada
em 6 novos mercados internacionais e entrando em novos
-segmentos em Espanha e Cabo verde (mercados atuais)

9.471,00

FSE

6.629,70

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021043

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

INTELLI-UNITER: Reforço das capacidades de organização e gestão
e para a incorporação de competências específicas, visando a
LISARDO CONDE ABELLEIRA, UNIPESSOAL LIMITADA
-promoção da competitividade da empresa, sobretudo em
mercados externos.

4.737,50

FSE

3.316,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021070

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TECNIFORJA - FORJAGEM E ESTAMPAGEM DE PEÇAS
Internacionalização da Tecniforja
TÉCNICAS, LDA

--

2.768,20

FSE

1.937,74

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021072

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

VALDEMAR SÁ, CORTIÇAS LDA

Qualificação Organizacional - Valdemar Sá Cortiças

--

8.854,88

FSE

6.198,42

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/16

2018/11/15

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021077

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MANUEL RODRIGUES DUARTE LDA

Pensar Global, Agir Local: Capacitar para Competir

--

1.758,23

FSE

1.230,76

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/10

2019/01/09

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021093

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AMG UNIPESSOAL, LDA

AMG ? Novos mercados internacionais

--

11.107,80

FSE

7.775,46

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021094

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

INJEX - PINHEIRO DE LACERDA , LDA

Consolidação do processo de internacionalização da Injex

--

18.574,35

FSE

13.002,05

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/08

2018/12/07

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021120

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CERTOS HÁBITOS - TORREFACÇÃO DE CAFÉS LDA

Criar certos Hábitos - Internacionalização do Café

--

5.369,21

FSE

3.758,45

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021129

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CARPINVERDE - FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO LDA

Carpinverde ? qualificação para a internacionalização

--

949,80

FSE

664,86

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/28

2019/03/26

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021134

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

OCEANSCAN - MARINE SYSTEMS & TECHNOLOGY
LDA

Oceanscan - Projeto de Qualificação

--

5.303,13

FSE

3.712,19

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021158

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

INANISPACK, LDA

INANISPACK INTERNACIONALIZAÇÃO

--

3.397,20

FSE

2.378,04

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021179

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LIPACO - LINHAS PARA CONFECÇÕES LDA

LIPACO, LEADING THE WAY ON SWEING & DYEING THREAD,
QUALIFICANDO

--

4.250,00

FSE

2.975,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/20

2019/01/19

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021203

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ASSUNTO EM CURSO, UNIPESSOAL LDA

Estratégia de Internacionalização da Marcas e Patentes

--

16.615,30

FSE

11.630,71

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021219

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MOUTINHO RIBEIRO DA SILVA, LDA

Internacionalização de calçado técnico fabricado à medida de cada
-pé (dança, ortopédico, desporto, etc.), com marca própria

6.210,00

FSE

4.347,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/10

2019/03/09

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021229

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

THE CONCEPTUAL EYEWEAR, UNIPESSOAL LDA

VAVA - A GLIMPSE INTO THE FUTURE

--

8.066,80

FSE

5.646,76

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/17

2018/05/16

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021233

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BERCI, LDA

Inovar e internacionalizar a impressão digital

--

17.738,01

FSE

12.416,61

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021242

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GUIMATUBOS, TUBOS E SANITÁRIOS, LDA

Internacionalização do mercado e aposta na inovação de
Marketing e Organizacional

--

4.702,00

FSE

3.291,40

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021245

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TEPREL - EQUIPAMENTOS MÉDICOS , S.A.

TEPREL_INTEGRATION

--

42.033,28

FSE

29.423,30

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/27

2019/01/25

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021249

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LA BRANDERY, LDA

LA Brandery- Internacionalização

--

2.458,35

FSE

1.720,85

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/31

2019/01/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021250

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LA BRANDERY, LDA

LA BRANDERY QUALIFICAÇÃO

--

1.354,17

FSE

947,92

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/04

2019/01/03

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021253

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LIPACO - LINHAS PARA CONFECÇÕES LDA

LIPACO ? LEADING THE WAY ON SWEING & DYEING THREAD ?
INTERNACIONALIZAR

--

6.375,00

FSE

4.462,50

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/31

2019/01/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021258

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EMPIZINHOS - PEÇAS E ASSISTÊNCIA DE
EMPILHADORES LDA

Projeto de Qualificação da Empizinhos

--

4.155,00

FSE

2.908,50

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/28

2018/09/27

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021266

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EVOLEO TECHNOLOGIES, LDA

EVO4Growth: Reforço da capacidade de gestão e dos
procedimentos internos da EVOLEO, tendo em vista incremento da -competitividade e capacidade de resposta no mercado global

49.859,26

FSE

34.901,48

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/27

2019/01/26

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021271

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

OFFICETOTAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA

Consolidação do processo de internacionalização da OfficeTotal

--

18.996,29

FSE

13.297,40

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021285

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

QUINTA DO SOBREIRÓ DE CIMA - SOCIEDADE
AGRÍCOLA COMERCIAL S.A.

Quinta do Sobreiró de Cima - Qualificar para a Internacionalização --

1.610,00

FSE

1.127,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/17

2019/02/16

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021328

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FILIPE MARINHO - TÊXTEIS, UNIPESSOAL LDA

A internacionalização e reforço da capacitação empresarial da FLM --

12.705,69

FSE

8.893,98

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021333

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

QUADRINA - QUADROS ELÉCTRICOS LDA

Internacionalização da Quadrina

--

16.267,08

FSE

11.386,96

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-021336

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TRIVIALTEX - FIBRAS SINTÉTICAS, UNIPESSOAL LDA

TRIVIALTEX - Internacionalização e Qualificação

--

20.074,76

FSE

14.052,33

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-020896

NORTE-06-3560-FSE-020886

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

461

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

NORTE-06-3560-FSE-021349

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

QUINTAS DE CAÍZ SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

Comercialização e divulgação dos vinhos Quinta de Caiz nos
mercados internacionais

--

2.376,50

FSE

1.663,55

NORTE-06-3560-FSE-021369

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

HOUSE OF PROJECT - BUSINESS CONSULTING, S.A.

Qualifying HOP 2016-2018

--

1.487,50

FSE

1.041,25

NORTE-06-3560-FSE-021371

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ARYTUBO - CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E
MONTAGEM DE TUBAGENS, LDA (ZONA FRANCA DA Internacionalização ARYTUBO
MADEIRA)

--

3.315,73

FSE

2.321,01

NORTE-06-3560-FSE-021383

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PAUPERIO - DISTRIBUIÇÃO, LDA

Pauperio Internacionalização

--

28.819,19

FSE

20.173,43

NORTE-06-3560-FSE-021384

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PÃO QUENTE E PASTELARIA S.PEDRO LDA

Internacionalização da Pastelaria S.Pedro

--

4.051,95

FSE

2.836,37

NORTE-06-3560-FSE-021391

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

K-LOG, LOGISTICA, S.A.

K-Excellence

--

13.779,50

FSE

9.645,65

NORTE-06-3560-FSE-021393

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

QUADRINA - QUADROS ELÉCTRICOS LDA

Qualificação da Quadrina

--

6.409,01

FSE

4.486,31

NORTE-06-3560-FSE-021402

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

VASCONCELOS & CA LDA

Internacionalização da Marca BECLINTO

--

24.007,07

FSE

16.804,95

NORTE-06-3560-FSE-021429

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

WONDER ROUTINE - COMÉRCIO DE TEXTEIS S.A.

ZOEY by Wonder Routine

--

17.429,64

FSE

12.200,75

NORTE-06-3560-FSE-021444

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

HOUSE OF PROJECT - BUSINESS CONSULTING, S.A.

Selling knowledge: HOP 2016-2018

--

1.662,50

FSE

1.163,75

NORTE-06-3560-FSE-021455

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EVOLEO TECHNOLOGIES, LDA

EVO4GlobalMarket: Reforço da capacitação empresarial da
EVOLEO para a internacionalização

--

26.596,51

FSE

18.617,56

NORTE-06-3560-FSE-021459

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BYTMS - UNIPESSOAL, LDA

BYTMS QUALIFICAÇÃO

--

2.000,00

FSE

1.400,00

NORTE-06-3560-FSE-021466

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ALFADVICE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
UNIPESSOAL, LDA

ALFADVICE INTERNACIONALIZAÇÃO

--

6.487,40

FSE

4.541,18

NORTE-06-3560-FSE-021468

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CARPINTARIA ROCHA, LDA

CR - Internacionalização

--

8.715,00

FSE

6.100,50

NORTE-06-3560-FSE-021477

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GIGASOFÁ - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LDA

Qualificação da Gigasofá via Inovação e Conhecimento para a
Internacionalização

--

7.453,80

FSE

5.217,66

NORTE-06-3560-FSE-021502

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BLUE WINE, LDA

Internacionalização Blue Wine (e-commerce)

--

300,30

FSE

210,21

NORTE-06-3560-FSE-021512

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RIDERSDNA, LDA

Internacionalização das Marcas IMS Racewear e Acquamonte
Powersports

--

6.552,84

FSE

4.586,99

NORTE-06-3560-FSE-021514

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

QUEBOM - LIBERDADE SOBRE RODAS, LDA

Peach

--

2.956,50

FSE

2.069,55

NORTE-06-3560-FSE-021521

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ISEGORIA CAPITAL, S.A.

Inovar e internacionalizar serviços

--

16.860,72

FSE

11.802,50

NORTE-06-3560-FSE-021565

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TROTINETE, LDA

QUALIFICAÇÃO TROTINETE

--

5.177,00

FSE

3.623,90

NORTE-06-3560-FSE-021568

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

VALDEMAR FERNANDES DA SILVA, S.A.

Implementação de um plano de qualificação competitiva para
reforço das capacidades laboratorial numa perspetiva de maior
competitividade e garantia de qualidade junto dos mercados-alvo
identificados

--

9.297,34

FSE

6.508,14

NORTE-06-3560-FSE-021570

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

K-LOG, LOGISTICA, S.A.

K-International

--

20.030,25

FSE

14.021,18

NORTE-06-3560-FSE-021571

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PREWIND LDA

Plano de expansão de mercado 2016-2019

--

1.018,80

FSE

713,16

NORTE-06-3560-FSE-021586

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

2007 COM LDA

Inovação Organizacional, de Marketing, TIC e Economia digital

--

3.975,20

FSE

2.782,64

NORTE-06-3560-FSE-021636

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SOFTINGAL - SOFTWARE AND CONSULTING,
LIMITADA

Internacionalização da Softingal

--

10.809,62

FSE

7.566,73

NORTE-06-3560-FSE-021653

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RCOOR - ECOLOGICAL SYSTEMS, LDA

Internacionalização

--

7.186,62

FSE

5.030,63

NORTE-06-3560-FSE-021672

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DE BASTOS CASIMIRO, LDA

Internacionalização das Marcas próprias Sir Richard e MLQ

--

14.251,05

FSE

9.975,74

NORTE-06-3560-FSE-021679

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ETICOL - INDÚSTRIA DE ETIQUETAS LDA

Eticol - A Etiquetar o mundo desde 1990.

--

2.806,70

FSE

1.964,69

NORTE-06-3560-FSE-021706

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

IPESA-BALANÇAS E BÁSCULAS ELECTRÓNICAS , S.A.

Plano de Internacionalização IPESA

--

4.005,60

FSE

2.803,92

NORTE-06-3560-FSE-021708

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

INOVAFIL FIAÇÃO, S.A.

IMY - INOVAFIL MULTIFUNCTIONAL YARNS

--

32.169,96

FSE

22.518,97

NORTE-06-3560-FSE-021714

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GT PORTUGAL - PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES LDA Conquista de Novos Mercados em Novos Continentes

--

10.630,80

FSE

7.441,56

NORTE-06-3560-FSE-021722

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CASA DA FONTE-PEQUENA, S.A.

Reforço da Competitividade da Empresa por via da Inovação
Organizacional e de Marketing

--

14.957,06

FSE

10.469,94

NORTE-06-3560-FSE-021724

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SOLÍNDIGOS, LDA

Reforço da estrutura organizacional da empresa Solíndigos

--

1.820,00

FSE

1.274,00

NORTE-06-3560-FSE-021728

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TAC - CREATIVE MANUFACTURING, LDA

Qualificação das PME

--

6.859,25

FSE

4.801,48

NORTE-06-3560-FSE-021770

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

COSME TEK, LDA

K2M - from Knowledge to Marquet

--

3.012,00

FSE

2.108,40

NORTE-06-3560-FSE-021782

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

OPIECO - REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL LDA.

Qualificaçaõ interna para internacionalizar ecopontos portugueses --

2.877,50

FSE

2.014,25

NORTE-06-3560-FSE-021787

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PRISMEIRA-QUADROS E SISTEMAS E SERVIÇOS LDA

Processo de Qualificação da Prismeira

--

3.958,75

FSE

2.771,13

NORTE-06-3560-FSE-021803

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CARLOS CASTELO DUARTE & FILHOS LDA

Internacionalização Castelomóveis - Novas Ações de Promoção
Internacional

--

4.638,00

FSE

3.246,60

NORTE-06-3560-FSE-021811

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PLANETWISHES CONSULTORIA LDA

PWS - Internacionalização rumo a recentes e futuros membros UE

--

5.025,00

FSE

3.517,50

NORTE-06-3560-FSE-021815

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ADRENALINE DRAGON - UNIPESSOAL, LDA

Internacionalização - Juno

--

19.707,20

FSE

13.795,04

NORTE-06-3560-FSE-021817

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CASA GOURMET - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E BEBIDAS LDA

Internacionalização da marca Açafrão e Luzangulo

--

9.712,00

FSE

6.798,40

NORTE-06-3560-FSE-021828

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

OPIECO - REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL LDA.

Internacionalização de tecnologias ambientais portuguesas

--

2.877,50

FSE

2.014,25

NORTE-06-3560-FSE-021830

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

IMOBILIARIA-FALANCES & FONTES LDA

ART HOTEL SANTA LUZIA

--

40.826,16

FSE

28.578,31
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qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/15

2018/11/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/20

2019/01/19

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/16

2019/03/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/27

2019/01/26

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/20

2019/01/19

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/31

2018/10/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/12

2019/01/11

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/14

2018/06/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/04

2019/04/03

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/09

2019/10/08

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/04

2019/05/03

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/22

2019/01/11

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal
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2.891,31

FSE

2.023,92

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/15

2018/09/14

Portugal

9.145,83

FSE

6.402,08

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/03

2017/10/16

Portugal

8.287,55

FSE

5.801,29

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/05

2018/09/04

Portugal

18.065,24

FSE

12.645,67

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/10

2017/10/23

Portugal

3.622,78

FSE

2.535,95

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/13

2017/09/11

Portugal

14.810,08

FSE

10.367,06

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/19

2017/08/31

Portugal

30.241,41

FSE

21.168,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/19

2017/08/31

Portugal

12.827,00

FSE

8.978,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/20

2018/03/17

Portugal

15.138,80

FSE

10.597,16

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

6.354,22

FSE

4.447,95

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

4.879,00

FSE

3.415,30

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

28.479,21

FSE

17.087,53

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/13

2017/10/12

Portugal

4.045,54

FSE

2.831,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/14

2019/05/13

Portugal

Inovação Produtiva com vista a internacionalização

A Campitubos com a execução deste projeto, pretende estrategicamente apostar na
produção de tubos e condutas, através da aquisição de máquinas inovadoras.Este
processo vai permitir a empresa se tornar independente no que respeita a sua
necessidade de produção, permitindo a dinamização da exportação.

6.410,00

FSE

3.846,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/19

2017/12/18

Portugal

JGR- Inovar, monitorizar e melhorar para satisfazer o cliente

O objetivo prende-se com o aumento da capacidade produtiva da JGR. Incorpora
investimentos na área produtiva e organizacional, apostando em equipamentos
automatizados, mais rápidos, com menores custos operativos, geradores de produtos
significativamente melhorados, de maior valor acrescentado.

1.940,00

FSE

1.358,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

PIMENTAS & COELHO LDA

Automatização do Processo de Produção de Algodão Hidrófilo

O Projeto de Investimento da Pimentas & Coelho Lda visa implementar um processo de
produção automatizado, de forma a aumentar a competitividade, produtividade e
posicionamento desta empresa no produção de produtos em algodão hidrófilo com
recurso a equipamentos inovadores neste setor de atividade.

7.177,00

FSE

5.023,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/10

2017/10/09

Portugal

78%

CUTIPOL - CUTELARIAS PORTUGUESAS S.A.

Desenvolvimento especializado de processos de coloração e
douragem, potenciando a integração da inovação, criatividade,
design e qualidade na produção, e a resposta a novas tendências
de moda, no segm

42.410,66

FSE

25.446,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TINTEX - TEXTILES, S.A.

High Tech (iJet) by Tintex

19.859,40

FSE

11.915,64

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MAGUTECH POLIMETROS, UNIPESSOAL LDA

Lançamento de um novo produto na área da ótica

640,00

FSE

448,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2017/12/01

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RUMACOL - ACABAMENTOS METALÚRGICOS, LDA

O projeto visa a capacitação da gestão e reforço da competitividade de uma pequena
Capacitação da gestão e reforço da competitividade da RUMACOL. empresa que opera no setor da fundição, através da atualização da base tecnológica
informática, certificação da qualidade e melhoria da presença na Internet.

2.053,57

FSE

1.437,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/12

2019/09/10

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-023074

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

13.142,86

FSE

9.200,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-023132

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

15.326,88

FSE

10.728,82

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/30

2018/06/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-023146

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

1.060,20

FSE

742,14

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/14

2017/11/11

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-023181

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

19.553,78

FSE

13.687,65

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-023241

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

1.350,06

FSE

945,04

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/18

2019/08/17

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-023327

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

3.158,92

FSE

2.211,24

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-023350

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CARVALHO & MOTA LDA

Expansão da actividade, acréscimo de competências e reforço de
exportação

Expansão da actividade de unidade produtiva de serralharia, acréscimo de
competências e reforço de exportação.

3.000,00

FSE

2.100,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/14

2017/12/13

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-023351

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FRIGOCON - INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO
S.A.

Globalização e Inovação integrada

Projeto destinado a sustentar a estratégia de crescimento da empresa orientada para
produtos de acrescido valor acrescentado incorporando soluções inovadoras e com
recurso às tecnologias mais recentes disponíveis no atual estado da arte.

25.206,00

FSE

15.123,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/03

2018/10/02

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORFILME - INDUSTRIA GRÁFICA S.A.

Desenvolvimento de 3 novos produtos e intensificação das
exportações com aumento da qualidade e tecnologia produtiva
instalada

Este projeto visa aumentar as exportações, aumentando e qualificando a sua tecnologia
produtiva instalada para a produção de rótulos em filme BOPP com maior qualidade (a
12 cores) - rótulos de gama premium e desenvolver 3 novos produtos inovadores:
rótulos em relevo, wash-off e rótulos multi capas

7.626,33

FSE

5.338,43

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

FUNDIÇÃO DO ALTO DA LIXA S.A.

FAL - EXPANSÃO ASSENTE NA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA,
EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE

O Projecto consubstancia incremento da capacidade produtiva e redimensionamento
nos mercados, sendo requisito a introdução de novos produtos - moldes e ligas
diferenciadas - fruto das atividades de I&D. Aposta na redução dos consumos e
eficiência energética com impacto na sustentabilidade ambiental.

4.755,92

FSE

2.853,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

Inovação na Carpintaria

A carpintaria pertencendo a um setor assumidamente em crise, pretende se
internacionalizar para a europa, no entanto para crescer e aumentar a sua
competitividade é necessário aumentar a sua capacidade produtiva, investindo em
equipamento inovador, recursos humanos e internacionalização.

8.139,93

FSE

5.697,95

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2019/01/27

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

Empreendedorismo Drone S7T

A Drone7 é um projeto de empreendedorismo na área tecnológica que tem por objetivo
o desenvolvimento de serviços relacionados com a utilização de drones.O projeto
assume um caráter inovador associado aos serviços que a empresa irá
desenvolver,designadamente na abordagem a novos segmentos de mercado.

4.430,48

FSE

3.101,34

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

Jerodel - Mobiliário de Qualidade com Design

O presente projeto contempla investimentos para a melhoria das instalações e
aquisição de novos equipamentos que permitirão apresentar ao mercado novos
serviços e produtos com qualidade superior, consolidando o crescimento e a
sustentabilidade da Jerodel.

800,00

FSE

560,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-022362

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-022367

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-022429

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-022495

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-022541

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-022551

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-022581

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-022617

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-022645

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-022659

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-022708

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-022724

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-022726

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-022801

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-022840

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-06-3560-FSE-023060

NORTE-06-3560-FSE-023066

NORTE-06-3560-FSE-022754

NORTE-06-3560-FSE-022778

NORTE-06-3560-FSE-022792

NORTE-06-3560-FSE-023373

NORTE-06-3560-FSE-023401

NORTE-06-3560-FSE-023435

NORTE-06-3560-FSE-023442

NORTE-06-3560-FSE-023450

78%

78%

78%

78%

78%

78%

78%

78%

O projeto em apreço apresenta inovação produtiva, tecnológica, operacional,
organizacional e de marketing com o intuito de desenvolver produtos inovadores,
apostando no design e na qualidade das matérias.
Com o presente projeto a JSB pretende reforçar a sua presença no segmento onde atua
(vestuário) mas, principal\, pretende conseguir penetrar em novos segmentos de
J-S-B INOVAÇÃO TÊXTIL LDA
JSB ? Sublimar novos segmentos de mercado
mercado com a prestação de novos serviços/produtos, acabando com a dependência do
setor têxtil e criando uma maior vantagem competitiva.
A Aesthetics pretende a criação de um novo estabelecimento numa área geográfica
com grande potencial para o setor em que se enquadra, apostando na inovação
AESTHETICS DESIGN LAB - NF & CS, LDA
Athestic INOVAR
desenvolvimento de produtos transacionáveis e internacionalizáveis de elevada
qualidade nos mercados de França Espanha e Inglaterra.
Introdução de um conjunto de inovações de processo, marketing e Elevação do potencial técnico e tecnológico por via da internalização e investimento na
SO PERFECT - INDÚSTRIA DE MOLDES UNIPESSOAL organizacionais na empresa, com o qual se pretende que esta eleve criação de processos de I&DT, engenharia e linha produtiva dedicada à produção de
LDA
o seu posicionamento externo em segmentos de nicho e elevado
moldes avançados para o segmento de equipamentos/tecnologias e dispositivos
potencial
médicos.
O projeto visa a o reforço da capacidade produtiva de uma pequena empresa do setor
Automatização de processos/operações e nivelamento dos fluxos da eletrónica, assim como a automatização de operações e nivelamento de fluxos
TECNIMASTER FL - SISTEMAS ELECTRÓNICOS LDA
produtivos
produtivos, garantindo melhorias significativas ao nível da qualidade do produto, dos
níveis de produtividade e rentabilidade.
Aquisição de equipamento inovador e integrado, na área da impressão de materiais
Alargamento da Capacidade de DESIGN pela Criação de Novo
flexíveis, designadamente tecidos, que permite alargar a carteira de produtos da
ESTILO NOTÁVEL, LDA
Departamento Produtivo na Área da Impressão de Flexíveis
empresa e potenciar cada vez mais a capacidade criativa da equipa global de designers
a trabalhar a tempo inteiro com e para a INSANE.
Resposta ás solicitações do mercado global dotando a AFICOR de toda a tecnologia
necessária quer ao fabrico quer à assistência técnica de qualquer ferramenta de corte
AFICOR - FERRAMENTAS DE CORTE, LDA
Novas Ferramentas AFICOR para Novos Sectores de Actividade
de alta precisão, respondendo assim a uma multiplicidade de sectores de actividade
consumidores deste tipo de ferramentas de corte.
O projeto visa a o reforço da capacidade produtiva de uma pequena empresa líder de
MIBILBANHO - MOBILIÁRIO DE BANHO, SOCIEDADE
Reforço da liderança no mercado do mobiliário de banho
mercado no segmento do mobiliário de banho, permitindo a entrada no segmento de
UNIPESSOAL LDA
gama média e consequentemente de maior valor acrescentado.
Este projeto, promovido pela Recipel visa promover a inovação na área produtiva da
empresa com o intuito de a tornar mais competitiva e melhor preparada para as
RECIPEL-RECICLAGEM DE PAPEL LDA
Projeto de Inovação Produtiva Recipel
exigências do mercado internacional, através do aumento da sua capacidade e da
alteração fundamental do processo global de produção.
O projeto da Metalocaima visa o investimento em construção de instalações e aquisição
METALOCAIMA-METALURGICA DO VALE DO CAIMA,
de equipamento produtivo para a criação de uma nova linha de produto inovador,
Metalocaima - Inovação Produtiva
S.A.
competitiva e internacionalizável, à base de ferro, para fabrico de equipamentos
destinados à industria agroalimentar e química.
O projecto visa a aquisição de novas competências tecnológicas, que permitam
ARQUATI PORTUGAL - IMPORT. E EXPORT. DE
incorporar elevados índices de inovação ao nível do processo produtivo,
Inovação Produtiva Arquati
ARTIGOS DE DECORAÇÃO, LDA
desenvolvimento de produtos e marketing.Os objectivos são:- Aumento da produção e
sofisticação dos produtos;- Exploração de mercados internacionais.
ABER i4.0 - Projeto de Inovação Empresarial com vista à subida na cadeia de valor do
ABER-EMBRAIAGENS E COMANDOS
setor da hidráulica pela aposta nos princípios da indústria 4.0 e produção de bens de
ABER i4.0 - Projeto de Inovação Empresarial
HIDRAULICOS,ANTONIO BERNARDES LDA
elevado valor acrescentado (bombas hidráulicas de caudal variável) para os segmentos
automóvel, gruas industriais e agricultura.
Criação fábrica totalmente automatizada para fabricação de portas, janelas, portões,
gradeamentos, guardas, varandins e mobiliário urbano em metal. Adicionalmente será
SOLTOPERFIL UNIPESSOAL LDA
IN-HOUSE
instalado sistema inovador de pintura via mergulho de perfis e cabine isotérmica de
criação de efeitos em ligas metálicas.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

MENSAGEM VELOZ - TECNOLOGIAS WEB, LDA

CAMPITUBOS - CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA

JGR, S.A.

Mensagem Veloz ? Inovação produtiva, gestionária e
organizacional

Projeto visa capacitar a Cutipol de forma a aliar conceitos de High End Design Brands,
funcionalidade, qualidade e ergonomia, disponibilizando no mercado produtos de
cutelaria de grande valor acrescentado, direcionados a segmentos de luxo. Promove
uma resposta especializada a novas tendências.
A operação High Tech Fabrics(iJets) potenciará a qualidade e diferenciação da gama de
oferta atual Tintex, alavancando assim características de distinção importantes no
panorama têxtil internacional têxtil.
Apresentação ao setor ótico de um novo sistema de bloqueio de lente, inovador a nível
internacional, que permitirá a não utilização de alloy, material muito poluente e hoje
peça fundamental no fabrico de lentes oftálmica.

O projeto visa a capacitação da gestão e reforço da competitividade de uma pequena
MIBILBANHO - MOBILIÁRIO DE BANHO, SOCIEDADE Capacitação da gestão - melhor organização, melhor informação de empresa líder de mercado no segmento do mobiliário de banho, através da
UNIPESSOAL LDA
apoio à decisão e melhor presença na Internet.
implementação de um Sistema ERP, certificação da qualidade, melhoria da presença na
Internet e reforço do quadro técnico.
A empresa Rosa Sousa definiu como estratégia para os próximos anos o crescimento
ROSA SOUSA - DOÇARIA E SOBREMESAS
através da diversificação dos seus produtos e do aumento das exportações, através da
IIC - Investir, Inovar e Crescer
TRADICIONAIS, UNIPESSOAL LDA
qualificação e do investimentos efetuados equipamentos produtivos, recursos humanos
e Gestão e qualidade.
A MD Springs pretende avançar com a automatização do seu processo produtivo, de
MD SPRINGS, LDA
Springs Innovation
forma a garantir a sua competitividade internacional. Pretende-se a substituição
manual dos processos, por processos automatizados.
A sociedade comercial DÉCADA CARISMA, com esta candidatura suportada no seu plano
de negócio do qual resultou o presente projecto, vem introduzir no mercado
DÉCADA CARISMA LDA
TRANSFORMADORES COM SISTEMA DE ISOLAÇÃO HÍBRIDA
transformadores com isolação híbrida composta por celulose termicamente estável em
alta temperatura.
O projeto contempla diversos investimentos nas áreas produtiva, processual e de
internacionalização, dinamizando, através de inovações de domínio material e
ROSACEL - TÊXTEIS, UNIPESSOAL LDA
Rosacel ? Diversificação da gama de produtos
imaterial, o seu modelo de negócio, de forma a estruturar diferenciais competitivos
para o sucesso da Rosacel no mercado global.
Inauguração e capacitação produtiva para a produção end-to-end de calçado de luxo
Criação de uma unidade produtiva para a produção de
com um design claramente diferenciador, (premium) para venda junto de retalhistas
TITULENVOLVENTE, S.A.
calçado/sapatos de luxo, com forte internacionalização
especializados, em 4 novos mercados externos: França, Alemanha, Reino Unido e
Espanha

CARPINTARIA C. SILVA LDA

VANGUARDFIGURE, LDA

JERODEL-INDUSTRIA DE MOBILIARIO LDA

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

463

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

NORTE-06-3560-FSE-023456

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-023476

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-023512

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-023515

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-023526

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-023529

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-023636

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-023648

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-023656

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-06-3560-FSE-023660

78%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A ILMAR afirma-se como uma Empresa pioneira na concepção e fabrico de
equipamentos para a produção de artigos de cimento. O projecto tem por objetivo o
desenvolvimento de vantagem competitiva assente na eficiência e produtividade, num
grau de inovação ao nível do mercado internacional.
A Metalúrgica Progresso de Vale de Cambra pretende agregar mais valor ao seu
METALURGICA PROGRESSO DE VALE DE CAMBRA
Aumento da capacidade através de investimento em processos de posicionamento de fornecedor de máquinas de gama alta, assumindo-se como um
S.A.
alavancagem dos seus fatores produtivos e competitivos
centro de excelência na i&DT e produtização de máquinas para o segmento babyfoods e
para o segmento super premium (grandes projetos) chave na mão
Este projeto pretende aumentar a capacidade produtiva instalada da Cort-Gin de forma
CORT-GIN-INDUSTRIA DE CORTES E SAPATOS DE
a que a empresa consiga internalizar uma maior fatia da sua produção reduzindo a
New Way - Cort-Gin
GINASTICA S.A.
necessidade de sub-contratação. Este projeto irá criar 10 novos postos de trabalho e
traduz-se num investimento de cerca 350 mil ?.
Desenvolvimento de uma inovadora gama de produto direcionada ao segmento jovem ToujoursJeune (inovação a nível internacional), incorporando novos materiais
SARIMÓVEIS - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA
HIGH FURNITURE TOURJOURSJEUNE (HFT)
(termolaminado high pressure), novas estruturas (curvas), e novos acabamentos
(impressão 3D).
O aumento de capacidade proposto dará à Fasquia a flexibilidade que lhe permite
FASQUIA VIRTUAL CORTE PARA CALÇADO
avançar na cadeia de produtor de calçado no modelo de Private Label para produtor de
Torsh Shoes: Confortable Shoes - Inovação
UNIPESSOAL LDA
calçado de marca própria, diferenciando-se pela fusão entre o conforto e o design,
graças às melhorias utilizadas no processo produtivo
A Norbags investe em Elevação Tecnológica para alargamento das suas gamas de
produtos e melhoria de processos para se reforçar o seu posicionamento no mercado
NORBAGS - EMBALAGENS E MATÉRIAS PRIMAS LDA Norbags Inova na produção
nacional e introduzir novas dinâmicas de crescimento e eixos de competitividade no
exterior.
ILMAR-FABRICA DE MAQUINAS PARA ARTIGOS DE
CIMENTO LDA

ILMAR CONCRETE MACHINES - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E
LOGÍSTICA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

12.170,24

FSE

8.519,17

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/25

2019/08/26

Portugal

145.342,00

FSE

87.205,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

9.993,12

FSE

5.995,87

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/15

2018/11/14

Portugal

40.766,83

FSE

24.460,10

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/18

2019/08/17

Portugal

2.250,00

FSE

1.575,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

3.272,59

FSE

2.290,81

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/15

2017/12/23

Portugal

Projeto de Internacionalização da ElectrumTrofa

Com o presente projeto de internacionalização, a Electrumtrofa ? Iluminação, Lda.
pretende capacitar-se no sentido de reforçar a sua competitividade e presença no
mercado global de modo a aumentar o seu volume de negócios internacional.

1.800,00

FSE

1.260,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

LABORATÓRIOS FOTOGRÁFICOS DO MARCO LDA

LFM - INOVAR A ROLAR PARA ETERNIZAR MOMENTOS!

A LFM centrada no sector da fotografia e album digitais, sob reconhecimento nacional e
internacional da marca DREAMBOOKs com a nova linha de automatizacao plena do
sector produtivo pretende aumentar niveis de qualidade do produto, aumentar numero
de clientes e abranger mais mercados digitalmente.

11.899,35

FSE

7.139,61

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

78%

DUARTE,MESQUITA & FILHOS LDA

Introdução de um novo produto - calçado de senhora para uso
profissional em atividades de baixo risco

3.469,61

FSE

2.081,77

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FILIPA SIMÕES, UNIPESSOAL LDA

Filipa Simões: Soluções à medida, em tempos reduzidos

1.816,80

FSE

1.271,76

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PANIPRADO-PANIFICADORA DO PRADO LDA

Reforço da capacidade instalada para potenciar a entrada nos
mercados externos.

9.149,50

FSE

6.404,65

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/27

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-023668

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PEDRO SENDIM LDA

Mudança significativa no processo produtivo da Pedro Sendim,
com implicações transversais a todo o negócio

3.498,95

FSE

2.449,27

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-023669

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FABRISOLAS - COMPONENTES PARA CALÇADO LDA

Aposta no fabrico de solas técnicas para calçado (segurança,
desportivo, hospitalar, etc.)

5.851,83

FSE

4.096,28

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/15

2018/10/14

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-023679

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ALFADVICE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
UNIPESSOAL, LDA

ALFADVICE - INOVAÇÃO

6.648,40

FSE

4.653,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2018/03/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-023705

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CARLOS FREITAS & CA S.A.

APOSTA NA PRODUÇÃO DE UMA NOVA GAMA DE PRODUTOS
(CALÇADO LUÍS XV SEGMENTO ALTO/LUXO)

NORTE-06-3560-FSE-023862

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CLAIRON FILTERS, LDA

Clairon Inovação

NORTE-06-3560-FSE-023927

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MOLÉCULA BRILHANTE - UNIPESSOAL LDA

Ilampo - Damos luz aos seus projetos

NORTE-06-3560-FSE-023966

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DREAMER COMPUTER, UNIPESSOAL LDA

Montagem de BAREBONE's

NORTE-06-3560-FSE-023973

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DF - ELASTOMER SOLUTIONS LDA

Inovação Produtiva - Implementação de novos processos para
fabrico de produtos para o setor automóvel e para o setor das
aplicações sanitárias

NORTE-06-3560-FSE-024000

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LEICIL-MALHAS E CONFECÇÕES LDA

NORTE-06-3560-FSE-024023

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DOURODECK, LDA.

NORTE-06-3560-FSE-024030

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BECIG, SOCIEDADE COMERCIAL, S.A.

NORTE-06-3560-FSE-024063

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

EMPRAMETAL - FABRICO DE PRODUTOS
METÁLICOS, UNIPESSOAL LDA

NORTE-06-3560-FSE-024079

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PAULO AFONSO LDA

NORTE-06-3560-FSE-024106

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MOURA & MOURA - FABRICAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO LDA

NORTE-06-3560-FSE-024141

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

S. J. TEXTEIS, S.A.

SJ Têxteis - SPEEDY FACTORY FOR FASHION IN INTERNATIONAL
MARKETS

NORTE-06-3560-FSE-024223

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SOUL2SOLE, LDA

Criação de um novo estabelecimento para a produção completa e
exportação de calçado ortopédico, sujeito a prescrição médica,
incluindo o calçado certificado de segurança 100% ortopédico,
inovador a ní

NORTE-06-3560-FSE-024269

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PERFIL INOVADOR - SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, LDA Perfil com vedante

NORTE-06-3560-FSE-024331

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PLÁSTICERVEIRA, TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO ,
Great Innovation 2020 ? GI2020
LDA

NORTE-06-3560-FSE-024341

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RISCOS D'MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL LDA

Evolução na Cadeia de Produto - Alteração para nova unidade
industrial - Introdução de novos produtos

NORTE-06-3560-FSE-024426

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CARPINTARIA C. SILVA LDA

Visão futura da Carpintaria: a Internacionalização

NORTE-06-3560-FSE-024431

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PANIPRADO-PANIFICADORA DO PRADO LDA

Preparar a PANIPRADO para a abertura aos mercados externos.

NORTE-06-3560-FSE-024464

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ALLONFLAT - GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA

Internacionalização Allonflat

NORTE-06-3560-FSE-023640

78%

ELECTRUMTROFA - ILUMINAÇÃO, LDA

Introdução de um novo produto técnico para nicho, calçado de senhora de uso
profissional para atividades de baixo risco (mercados Horeca e aviação), para crescer
21% em volume de negócios, alargar mercados e diminuir dependência no mercado de
França para onde exporta 99% da produção.
Com este projeto Filipa Simões tem como objetivo instalar uma unidade de produção,
implementando um processo produtivo que permita criar produtos diferenciadores e
responder de forma rápida e com qualidade às necessidades dos clientes, num setor
com forte intensidade de tecnologia e conhecimento.
No seguimento da aposta no mercado internacional (projeto ao SI Internacionalização),
e de forma a dar resposta às solicitações que tem tido, o presente projeto visa a o
reforço da capacidade produtiva de uma pequena empresa que se dedica à indústria da
panificação.
Pretende-se com o presente projeto dotar a Pedro Sendim das competências produtivas
e técnicas necessárias à sua ascensão ao primeiro lugar em termos de quota de
mercado nacional, perspetivando também a sua internacionalização.
A FABRISOLAS pretende demonstrar a sua capacidade para passar a produzir solas
técnicas em TPU/PU para calçado especial (segurança, desportivo, hospitalar, etc.), do
segmento de alta qualidade, e apresentá-las nos mercados internacionais.
A Alfadvice pretende fazer reforçar a sua capacitação para o desenvolvimento de bens e
serviços, bem como aumentar as capacidades e qualificação dos seus ativos, visando a
total satisfação dos seus clientes pelo rigor, qualidade, excelência, eficácia e rapidez de
resposta nos serviços prestados.
O objetivo do projeto é aumentar a capacidade produtiva da empresa promotora,
baseado na introdução de uma nova gama de produto, o calçado tipo Luís XV, inovador
na empresa e para o qual não tem atualmente capacidade produtiva, mas que lhe
permitirá evoluir na cadeia de valor.
O presente projeto assenta na criação de uma nova unidade industrial, em Vila Nova de
Gaia, que centrará a sua atividade no fabrico de filtros de ar para AVAC, cabines de
pintura e turbinas a gás, que terá como principais clientes os mercados da América do
Sul e a Europa.
Ilampo nasce com o objetivo de desenvolver, produzir e assemblar soluções LED
adaptadas à necessidades do cliente, atuando com enfoque na substituição de
importações, produzindo soluções elétricas com um potencial exportador elevadissimo,
potencializando a competitividade do país e da sua região.
A DREAMER COMPUTER com este projecto pretende desenvolver a montagem de
equipamento informático com dominância para BAREBONE, equipamento evoluído
tecnologicamente, ajustados à evolução do sector e às necessidades do cliente, de
modo a garantir a criação de valor e a sustentabilidade da empresa.

4.388,40

FSE

2.633,04

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

11.142,86

FSE

7.800,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/02

2018/12/01

Portugal

7.459,00

FSE

5.221,30

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/18

2019/08/17

Portugal

57.534,19

FSE

40.273,93

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/18

2019/04/17

Portugal

O presente investimento visa a implementação de novos processos, nomeadamente (i)
novo processo integrado e automático, para fabrico de grommets 2K e (ii) novo
processo para obtenção de vedantes para isolamento de autoclismos.

4.690,21

FSE

2.345,11

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

5.876,85

FSE

4.113,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/25

2019/07/24

Portugal

7.257,48

FSE

5.080,24

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

6.149,94

FSE

3.689,96

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

12.959,44

FSE

9.071,61

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/23

2019/05/22

Portugal

1.653,00

FSE

1.157,10

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/31

2018/10/30

Portugal

23.176,33

FSE

16.223,43

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/13

2019/05/12

Portugal

Esta operação, por via de investimento em tecnologia de ponta e em fatores imateriais
de competitividade, objetivando a inovação e diferenciação de produto vai elevar a SJ
Têxteis a um conceito de SPEEDY FACTORY FOR FASHION IN INTERNATIONAL MARKETS.

7.380,00

FSE

4.428,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/11

2018/10/10

Portugal

O projeto da Soul2Sole visa a criação de um novo estabelecimento para a produção
completa e exportação de calçado 100% ortopédico e semi-ortopédico, sujeito a
prescrição médica, incluindo calçado certificado de segurança 100% ortopédico,
inovador a nível mundial.

22.768,63

FSE

15.938,04

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/24

2018/07/24

Portugal

Aquisição do equipamento necessário para a fabricação de um produto novo a nível
mundial - conduto com vedante incorporado.

3.820,78

FSE

2.674,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

19.389,23

FSE

13.572,46

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

5.679,00

FSE

3.975,30

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

3.035,71

FSE

2.125,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

O projeto visa a capacitação da gestão e reforço da competitividade da PANIPRADO,
uma pequena empresa que se dedica à indústria da panificação, através da atualização
dos sistemas de informação de apoio à gestão e da certificação ISO 22000.

7.178,57

FSE

5.025,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/12

2019/09/10

Portugal

O projecto de internacionalização da Allonflat irá promover a empresa em mercados
externos, através de acções de prospecção e promoção intensiva nos mercados alvo,
nomeadamente nas plataformas online.

52.714,29

FSE

36.900,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/24

2019/05/23

Portugal

A Leicil tem como objetivo criar uma nova unidade produtiva com 2 pavilhões
industriais, um para produzir os seus produtos conseguindo dar resposta a todas as
Inovação & Sustentabilidade Têxtil
solicitações e o outro para produzir novos produtos (diferentes dos já existentes e
produção de malha), expandindo internacionalmente.
O projeto da DD assenta no desenvolvimento de pisos e painéis em madeira com
inovação disruptiva e na exploração de novos mercados e segmentos. A empresa
DDFLOORING
avançará consideravelmente na cadeia de valor, promovendo a sua marca própria
internacionalmente.
O objetivo do projeto é criar capacidade produtiva na empresa promotora, para a
INTRODUÇÃO DE NOVA GAMA DE PRODUTOS DA MARCA
introdução de uma nova gama de produto, calçado segmento alto da sua marca própria
BASILIUS, COM PRODUÇÃO PRÓPRIA
BASILIUS, inovador na empresa que atualmente não dispõe de setor produtivo, mas que
lhe permitirá evoluir na cadeia de valor.
Criação de um novo estabelecimento industrial para a promoção de fatores de inovação
Criação de nova unidade industrial que permita crescimento,
e competitividade alicerçados em novos produtos e processos. Aposta em fatores
inovação e diversificação internacional
imateriais de diferenciação organizacional e de marketing.
O projeto contempla o investimento na construção de um pavilhão industrial novo e em
Reforço da capacidade da empresa - fabricação e desenvolvimento novos equipamentos, passando a produzir os produtos que até agora apenas
de produtos próprios - evolução na cadeia do produto
comercializa. Passará a fabricar cozinhas, roupeiros, carpintaria e produtos Corian para
além de comercializar mobiliário e decoração standard
Desenvolvimento de mobiliário de cozinha inovador direcionado para o mercado
MMcuisines
internacional, segmento residencial e HORECA médio/alto e alto como elevado nível de
serviço ao cliente, sendo promovida por marca própria.

A aposta da PLÁSTICERVEIRA ? TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO, LDA passa por INOVAR
o seu processo produtivo, diversificar a produção e aumentar competências internas
para crescer no mercado, acrescentando valor à indústria da injeção de plásticos com a
utilização de sistemas avançados de produção.
Mudança para novas Instalações com vista ao reforço da capacidade produtiva através
da criação de novos e diferenciadores produtos/serviços para oferecer aos mercados,
utilização de novas tecnologias com vista ao reforço da estratégia de
internacionalização. Construção de uma nova unidade industrial
A carpintaria pertencendo a um setor assumidamente em crise, pretende se
internacionalizar para a europa, no entanto para crescer e aumentar a sua
competitividade é necessário aumentar a sua capacidade produtiva, investindo em
equipamento inovador, recursos humanos e internacionalização.

464

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

78%

BILION - MÁQUINAS FERRAMENTAS E PLÁSTICOS,
UNIPESSOAL LDA

Crescimento da empresa fruto da entrada direta nos mercados
internacionais

Este projeto tem em vista dotar a única fabricante nacional de certas peças para portas
secionadas das ferramentas organizacionais e de marketing que lhe permitirão entrar,
pela primeira vez, diretamente nos mercados internacionais, os quais abrirão novas
oportunidades de crescimento.

5.099,50

FSE

3.569,65

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/17

2018/10/16

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/19

2018/10/18

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

NORTE-06-3560-FSE-024485

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-024511

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LA - PRODUTOS LÁCTEOS, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização de industria de laticinios portuguesa

Internacionalização de produtos lacteos MADE IN PORTUGAL com marca própria

8.292,86

FSE

5.805,00

NORTE-06-3560-FSE-024528

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

URNAS MACEDO, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Urnas Macedo

O projecto de internacionalização da Urnas Macedo irá promover a empresa em
mercados externos, através de acções de prospecção, feiras da especialidade e
promoção intensiva nos mercados alvo, nomeadamente nas plataformas online.

21.591,43

FSE

15.114,00

NORTE-06-3560-FSE-024547

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RUI MIGUEL FIGUEIREDO, UNIPESSOAL LDA

Cozinca Internacionaliza a sua atividade

Internacionalização orientada e sustentada da atividade da Cozinca.

3.224,14

FSE

2.256,90

NORTE-06-3560-FSE-024550

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CASA DA MALHA - C5M, LDA

Desenvolvimento de um Plano de Ação para a Internacionalização
apoiado em sofisticadas ferramentas comunicacionais e de
Marketing

4.125,00

FSE

2.887,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/15

2019/08/13

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024553

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CASA DA MALHA - C5M, LDA

2.142,86

FSE

1.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024556

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CILFERCELOS - CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LDA

2.800,00

FSE

1.960,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024582

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ROSACEL - TÊXTEIS, UNIPESSOAL LDA

10.285,71

FSE

7.200,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/14

2019/06/12

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024617

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ARQUATI PORTUGAL - IMPORT. E EXPORT. DE
ARTIGOS DE DECORAÇÃO, LDA

17.074,29

FSE

11.952,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024631

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MI CASA ES TU CASA-SOURCING & TRADING, LDA

11.019,00

FSE

7.713,30

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/26

2018/10/25

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024635

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SIENITE TRANSFORMADORA DE BORRACHA E
PLASTICOS LDA

1.875,00

FSE

1.312,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/12

2019/09/10

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024646

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TELADE - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES
LDA

5.000,00

FSE

3.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/11

2019/11/10

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024713

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BIGBIZZ - EXPORTAÇÃO DE CERÂMICAS,
UNIPESSOAL LDA

5.846,00

FSE

4.092,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024719

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SPICEFUSION, S. A.

Internacionalização Shikan

18.490,29

FSE

12.943,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024744

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

D. G. L. - CONFECÇÃO TÊXTIL, UNIPESSOAL LDA

Ciclo de Inovação Organizacional, Economia Digital e Marketing
Digital

3.564,00

FSE

2.494,80

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024749

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LAST2TICKET, LDA

Internacionalização Last2Ticket

37.209,86

FSE

26.046,90

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/27

2018/10/26

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024751

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AFICOR - FERRAMENTAS DE CORTE, LDA

O presente projecto pretende garantir o sucesso do processo de internacionalização da
Internacionalização Sustentada de Ferramentas de Corte da Marca AFICOR uma vez dotada de nova tecnologia capaz de uma carteira de produtos
AFICOR
inovadora e diversificada com cada vez mais sectores de actividade como mercado alvo
e com produtos de cada vez maior valor acrescentado.

30.003,22

FSE

21.002,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/28

2019/02/26

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024772

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

YUMA - TRANSPORTES, LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 2017/2018_YUMA

4.285,71

FSE

3.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024775

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JRPT, UNIPESSOAL LDA

Cappelli - Accessories

20.357,14

FSE

14.250,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/10

2019/07/07

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024813

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

KONCEPTEVIDENCE COMÉRCIO VIA INTERNET LDA

Internacionaliza Konceptevidence

3.836,00

FSE

2.685,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/14

2019/06/12

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024823

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FRANCISCO DA CUNHA E SOUSA, UNIPESSOAL LDA

Estratégia de Internacionalização de novos produtos sob marca
própria

3.428,57

FSE

2.400,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024853

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

IVO RIBEIRO, UNIPESSOAL LDA

ElectroInstal Global

9.642,86

FSE

6.750,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024896

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

O presente projeto visa a expansão da atividade internacional da PARSEC, promovendo
PARSEC - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTROLO, Expansão Internacional da PARSEC com diversificação de clientes e
a entrada em novos mercados internacionais e, consequentemente a diversificação de
S.A.
de mercados geográficos
clientes, incrementando as condições de sustentabilidade da empresa no longo prazo

18.857,14

FSE

13.200,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SURPRESA COM ESTILO - MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL
Ronfe Classic ? capacitação para a internacionalização
LDA

O projeto incorpora uma intervenção abrangente e transversal e inclui ações
diferenciadoras que permitirão à empresa desenvolver o seu potencial exportador, com
o objetivo de reforçar o seu posicionamento no mercado externo, o aumento da
carteira de clientes e do Volume de Negócios Internacional.

1.950,00

FSE

1.365,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

O projeto incorpora uma intervenção abrangente e transversal e inclui ações
diferenciadoras que permitirão à empresa desenvolver o seu potencial exportador, com
o objetivo de reforçar o seu posicionamento no mercado externo, o aumento da
carteira de clientes e do Volume de Negócios Internacional.

1.475,00

FSE

1.032,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024917

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ARTIBORDA, LDA

Reforço da capacidade de exportação da Artiborda.

1.571,43

FSE

1.100,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024919

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TRAÇOS SINGELOS LDA

Internacionalização

8.035,71

FSE

5.625,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024943

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MOURA & MOURA - FABRICAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO LDA

MMcuisines Internacional

11.195,14

FSE

7.836,60

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024948

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SABORES COM DISTINÇÃO - LDA

International food innovation

5.421,37

FSE

3.794,96

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024952

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SOCIEDADE EUROPEIA DE MEDICINAS
TRADICIONAIS LDA

Qualifica SEMT

2.670,00

FSE

1.869,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/10

2019/02/09

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025055

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DOURODECK, LDA.

DDFLOORING IN THE WORLD

14.083,17

FSE

9.858,22

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025064

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FINOURO - OURO FINO, UNIPESSOAL LDA

Qualificação da FINOURO para o mercado global

8.456,43

FSE

5.919,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/21

2019/03/20

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025080

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JOÃO & FELICIANO S.A.

JF - Internacionalização e Marca

Reforço da capacidade exportação da João & Feliciano e maior qualificação dos seus
ativos através da valorização de fatores imateriais de competitividade (feiras,
prospeções, marca, divulgação, e-commerce, etc) e da inovação do artigo têxtil lar.

14.963,60

FSE

8.978,16

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025081

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CLOTHIUS - TECELAGEM, LDA

SMART CLOTHIUS QUALIFYING

Qualificação dos ativos e reforço das capacidades de organização e gestão da CLOTHIUS
para a oferta de vestuário inteligente para os segmentos da saúde, do desporto e da
moda alta-costura.

12.082,86

FSE

8.458,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/08

2019/02/07

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-024901

NORTE-06-3560-FSE-024911

78%

ETERNO VISUAL - UNIPESSOAL LDA

O projeto apresenta investimentos que visa a inovação de marketing, através da
realização de um Plano para a Internacionalização, desmaterializado em ações
específicas, alinhadas com a estratégia da empresa que visam o seu crescimento
sustentado através da entrada em mercados internacionais.
O projeto apresenta investimentos de cariz organizacional, através da qualificação, que
Capacitação da Casa da Malha para a Otimização Organizacional e estão alinhados com a estratégia da empresa que visam dotar a Casa das Malhas dos
Operacional
meios necessários para entrar no mercado com produtos, transacionáveis e
internacionalizáveis, diferenciadores e de elevado valor.
Cilfercelos, Lda. empresa maioritariamente exportadora pretende com o presente
Cilfercelos - Têxteis com qualidade e design, nova abordagem aos projeto conquistar dois novos mercados e consolidar presença nos atuais 10 mercados
mercados externos
onde já tem vendas efetivas. Irá pela primeira vez participar em feiras e trabalhar a
imagem da empresa.
O presente projeto contempla diversos investimentos ao nível do Marketing e a nível
Rosacel ? Estruturando diferenciais competitivos para o seu
Organizacional, dinamizando, através de inovações de domínio material e imaterial, o
sucesso no mercado global
seu modelo de negócio, de forma a estruturar diferenciais competitivos para o sucesso
da Rosacel no mercado global.
O projecto de internacionalização da Arquati irá promover a empresa em mercados
Internacionalização Arquati
externos, através de acções de prospecção, feiras da especialidade e promoção
intensiva nos mercados alvo, nomeadamente nas plataformas online.
Qualificação dos ativos e reforço das capacidades de organização e gestão da MI CASA
ES TU CASA, para os segmentos de hotelaria e spa/lazer, com particular destaque para a
MI CASA FASHION NEW TRENDS
área do design, economia digital e eco inovação, permitindo assim a excelência na
oferta de têxteis-lar para o segmento de luxo.
O processo de certificação da empresa e das membranas para
hidropneumáticos.

O projeto visa tornar mais competitiva uma pequena empresa do setor da indústria da
borracha, através do reforço do quadro técnico, certificação da qualidade, marcação CE
de produtos, reforço das capacidades laboratoriais e melhoria da presença na Internet.

A Telade, Lda. pretende conquistar 4 novos mercados (3 sul-americanos e 1 africano)
para aumentar a sua taxa de exportações. Para tal o presente projeto engloba
Telade - em busca de parceiros internacionais
investimentos na área de marketing, como de presença em mercados internacionais e
ainda aquisição de softwares de apoio à gestão.
Reforço do processo de internacionalização da empresa com aposta na diversificação de
Internacionalização com aposta na diversificação de mercados e na
mercados e na inovação de marketing, reforço dos quadros altamente qualificados e da
inovação de marketing e organizacional
formação profissional.

Eterno Visual ? inovação e diferenciação na conquista da
internacionalização

O projecto de internacionalização do Shikan irá promover a empresa em mercados
externos, através de acções de prospecção e promoção intensiva nos mercados alvo,
nomeadamente nas plataformas online (website, redes sociais, entre outros).
Reforço da qualificação interna da empresa,via investimentos não diretamente
produtivos, mas potenciadores da elevação da sua competitividade geral e o potencial
competitivo da sua presença no mercado global.
A Last2Ticket pretende internacionalizar-se nos mercados Tailândia, Camboka e
Vietname na área de prestação de serviços de suporte à atividade e ações diversas
relacionadas com eventos, venda online de bilhetes e ingressos.

Com o projeto a YUMA pretende apostar nas áreas de competitividade criticas e
promover a internacionalização com a progressão na cadeia de valor para novos
segmentos de mercado de maior valor acrescentado.
A JRPT, é uma empresa recém constituída, que pretende comercializar através de loja
online e de contactos personalizados, um produto inovador inexistente a nível
internacional. A internacionalização, a marca e o segmento de luxo é o seu foco
principal.
Este projeto enquadra-se no aviso n.º 17/SI/2016 uma vez que estão contempladas
ações que reforçam a qualificação e capacitação empresarial com vista a
internacionalização e a presença efetiva nos mercados externos da Alemanha,
Dinamarca, Itália e Espanha.
Projeto de Internacionalização da Francisco da Cunha e Sousa - Unipessoal, Lda.,
empresa atualmente prestadora de serviços de corte e costura de calçado
exclusivamente no mercado nacional, que passará a vender Produto Acabado através
de marca própria diretamente em diversos mercados externos.
Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da Eletroinstal através
da entrada nos mercados de Moçambique, Dubai, Colômbia, França, Espanha e
Itália.Para tal irá apostar em politicas de fidelização do cliente e na melhoria da
qualificação dos processos administrativos.

Com o projecto a Artiborda pretende reforçar o seu processo de internacionalização de
forma a aumentar sua capacidade exportadora. Para tal irá contratar recursos humanos
qualificados, participar em feiras internacionais, efectuar viagens de prospecção,
apostar no marketing e criar novas colecções.
Com o presente projeto, a Traços singelos, pretende materializar a sua estratégia de
crescimento e sustentabilidade futura da empresa, com a prossecução de um
investimento que se caracteriza por:?Participar em feiras;?Criação de uma
marca?Economia digital
Reforço da capacidade da MOURA&MOURA para a internacionalização, através da
valorização de fatores imateriais de competitividade (feiras, marca, divulgação, ecommerce, etc.) e com reflexo no aumento das exportações.
A Sabores com Distinção tem como objetivo reforçar a sua capacidade de negócio para
a comercialização dos seus produtos ao nível internacional, apostando em novos
mercados externos e promovendo a exportação.
A candidatura resulta da estratégia de crescimento e desenvolvimento da
SEMT,enquadrando-se nos objetivos e prioridades do Aviso 18,pois visa ações de
intervenção em domínios imateriais com o objetivo de promover a
competitividade,flexibilidade e capacidade de reposta no mercado nacional e externo.
Reforço da capacidade da DOURODECK para a internacionalização, através da
valorização de fatores imateriais de competitividade (feiras, marca, divulgação, ecommerce, etc.) e com reflexo no aumento das exportações.
Alteração da estrutura organizacional da FINOURO e do posicionamento no mercado
global, através de softwares de design e de gestão, certificações específicas, registo de
marca, website, equipamentos laboratoriais, marketing internacional, contratação de
quadros superiores e formações certificadas.

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-025109

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MARMORES E CANTARIAS DO CORONADO LDA

Internacionalização Mármores e Cantarias do Coronado

NORTE-06-3560-FSE-025113

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

P. A. E C. O. - DESIGN TEXTIL, S.A.

PLC ? PA&CO LUXURY COLOR

NORTE-06-3560-FSE-025121

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CIDADE ÉBANO - UNIPESSOAL LDA

MMOREIRA - Rumo à Internacionalização

NORTE-06-3560-FSE-025165

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AMAZING TERRACE - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização de Plataforma Revolucionário ao Nível do
Negócio de Arrendamento de Imóvel Durante a Vida Académida

NORTE-06-3560-FSE-025170

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RABISCOS E DIAGONAIS - ARQUITECTURA E
CONSTRUÇÃO LDA

Internacionalização Rabiscos e Diagonais

NORTE-06-3560-FSE-025188

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JOCOPI, UNIPESSOAL LDA

Qualificação, sistematização e certificação dos processos internos

NORTE-06-3560-FSE-025194

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AQUAJET - EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LDA

Qualificação internacional dos serviços marítimo-turísticos

NORTE-06-3560-FSE-025217

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LEICIL-MALHAS E CONFECÇÕES LDA

IQI - Inovar, qualificar e internacionalizar

NORTE-06-3560-FSE-025228

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

COZY & SUITABLE - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LDA Cozy & Suitablex ? rumo a uma internacionalização sustentada

NORTE-06-3560-FSE-025233

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SIMPLY ESSENTIAL - LDA

NORTE-06-3560-FSE-025253

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-025254

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-025263

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-06-3560-FSE-025269

NORTE-06-3560-FSE-025105

78%

CLOTHIUS - TECELAGEM, LDA

SMART CLOTHIUS INTERNATIONAL

Resumo | Summary

Aposta na internacionalização da CLOTHIUS e qualificação dos seus ativos através da
valorização de fatores imateriais de competitividade (feiras, prospeções, marca,
divulgação, e-commerce, etc) e com reflexo no aumento das exportações.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

8.944,60

FSE

6.261,22

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

19.551,26

FSE

13.685,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

16.725,00

FSE

11.707,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/30

2018/12/29

Portugal

8.968,17

FSE

6.277,72

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

O presente projecto pretende garantir o sucesso do processo de internacionalização da
ROOMTRACK: uma plataforma inovadora na área do aluguer imobiliário direccionado
para o segmento do estudante deslocado do seu país de origem ao mesmo tempo que
satisfaz as necessidades do arrendatário directo.

23.800,00

FSE

16.660,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/14

2019/06/12

Portugal

Internacionalização de uma empresa portuguesa que tem por base serviços de
arquitetura

6.397,14

FSE

4.478,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

16.500,00

FSE

11.550,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

8.142,86

FSE

5.700,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

4.813,59

FSE

3.369,51

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

2.294,40

FSE

1.606,08

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

O projecto de internacionalização da Mármores e Cantarias do Coronado irá promover a
empresa em mercados externos, através de acções de prospecção, feiras da
especialidade e promoção intensiva nos mercados alvo, nomeadamente nas
plataformas online.
Qualificação dos ativos, reforço das capacidades de organização e gestão, e das
capacidades de desenvolvimento de produto e de coleções da PA&CO para a oferta de
inovador vestuário com propriedades termocromáticas, para um nicho de mercado
emergente - moda hippie chic (segmento alto e luxo).
Reforço da capacidade da CIDADE ÉBANO para a internacionalização, através da
valorização de fatores imateriais de competitividade (feiras, marca, divulgação, ecommerce, etc.) e com reflexo no aumento das exportações.

Qualificação, sistematização e certificação dos processos internos da Jocopi nos
serviços atuais e nos novos serviços de Proofreading e Publishing, tendo por base
processos de excelência, ágeis, limpos e uma forte reatividade, que sustentem o seu
crescimento sustentado em 13 mercados externos.
Qualificação internacional dos serviços marítimo-turísticos da Aquajet reforçando a sua
presença externa e alavancando os seus resultados, apostando na exportação em 6
mercados (3 europeus e 3 Palops), e no desenvolvimento de ofertas turísticas
diferenciadas e únicas junto de públicos sofisticados.
A Leicil com a sua nova unidade produtiva tem como objetivo expandir as vendas dos
seus produtos, incrementar o leque de clientes e alargar a abordagem ao nível do
mercado internacional.
O projeto incorpora investimentos que permitirão reforçar a capacitação empresarial da
Cozy para a internacionalização, com vista a promover o aumento das suas
exportações, e o aumento da qualificação dos seus ativos, relevantes para a estratégia
de inovação, internacionalização e modernização.

Simply Esstential - Qualificação

Estratégia de qualificação da Simply Essential Unip. Lda, que potencia o caráter
inovador da sua estrutura produtiva no pleno aproveitamento da fábrica de
componentes metálicos e de poliester dirigidos à indústria de calçado e vestuário.

1.428,57

FSE

1.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

ECO FIRMA - GESTÃO DO AMBIENTE S.A.

Eficiência Acima de Tudo - Objectivo 3 milhões

A ECOFIRMA presta serviços na área do ambiente e água, tendo atingido em 2015 um
VN de 2 milhões euros. A empresa pretende apostar em fatores intangíveis de
qualificação com vista à sua organização interna e a aposta na economia digital com
vista à consecuçaõ da sua estratégia de internacionalização

18.750,00

FSE

13.125,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

78%

LIAGO - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CALÇADO, S.A.

Internacionalização da nova marca própria KOEL4KIDS, destinada
ao segmento médio/alto de calçado de criança

A LIAGO pretende apostar na internacionalização de uma nova marca própria, a
KOEL4KIDS, direcionada para o segmento de alta qualidade de calçado de criança,
aumentando o valor acrescentado dos seus produtos e subindo na cadeia de valor.

7.886,81

FSE

5.520,77

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

100HECTARES SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

100HECTARES inicia volta ao mundo

O presente projecto tem como ojectivo apoiar a internacionalização da actividade da
empresa através da abordagem ao mercado externo.

4.960,50

FSE

3.472,35

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/18

2019/04/17

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TAPETEVOADOR, UNIPESSOAL LDA

Tapete Voador

O presente projecto prevê investimentos que actuam directamente na promoção
internacional da actividade da Tapete Voador, indo de encontro com os objectivos do
presente aviso de candidaturas.

6.685,71

FSE

4.680,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025271

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SKILLMIND - CONSULTORIA E SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Qualificação Interna para atuação Internacional

Com intuito de iniciar processo de internacionalização para 4 mercados CPLP, a
Skillmind necessita melhorar competências de gestão, marketing e produtividade
interna para sucesso do processo. Realiza investimento de 120.000?, prevendo alcançar
35% taxa exportação em 2019 e criação 6 postos trabalho.

10.361,14

FSE

7.252,80

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/10

2019/07/09

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025301

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MARQUES DOS SANTOS - LEILÕES, UNIPESSOAL LDA MDS WORLDWIDE

O presente projecto visa apoiar a MDS Leilões a incrementar o volume de vendas
internacionais, através da valorização de factores imateriasi de competitividade.

10.740,71

FSE

7.518,50

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/31

2018/10/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025319

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NUANCEVIDENTE - UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Nuancevidente e da sua gama de produtos de revestimentos de
vanguarda

4.537,29

FSE

3.176,10

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/15

2018/11/14

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025325

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

Privado

: Os Sabores do Norte rumam ao exterior!

31.428,57

FSE

22.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025332

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

HETO - Manufacturing Technologies, SA

Posicionar internacionalmente e de modo diferenciado o projeto
empresarial da Heto

10.857,14

FSE

7.600,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025358

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

AMARALSTEEL, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Amaralsteel

12.654,00

FSE

8.857,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025363

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SANTOS & AMADOR - QUADROS ELÉCTRICOS LDA

Santos e Amador - Proliferação Internacional

17.066,00

FSE

11.946,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025365

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

F. PARODI LDA

Parodi Mobile Management

1.932,17

FSE

1.352,52

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/05

2019/01/04

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025373

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BSD - THE BEST SOLUTION DESIGN, S.A.

BSD INOVA

A BSD com este projeto pretende promover a sua capacidade exportadora, potenciando
assim o aumento da sua atuação nos mercados internacionais.

7.142,86

FSE

5.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

VELVETSEASON UNIPESSOAL LDA

Velvetseason Innovation & Branding

O projeto visa a aposta na inovação e qualificação da Velvetseason, nomeadamente:incorporação das novas tecnologias ao nível da implementação de ERP;-criação de
marca própria;-lançamento de coleção própria (artigos de puericultura);-criação de um
novo canal de vendas no mercado digital;

5.357,14

FSE

3.750,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

PENSARCRÍTICO - UNIPESSOAL LDA

PENSARCRÍTICO ? Serviços de Consultoria diferenciados e
diversificados com potencial de internacionalização

A PensarCrítico pretende internacionalizar a sua atividade de Consultoria
Desenvolvimento Negócios e prestação Serviços de Gestão Marketing/Comunicação,
concentrando-se em países com forte ligação a Portugal ou com forte potencial
desenvolvimento, concretamente Colômbia, Brasil, Angola e França.

4.285,71

FSE

3.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025408

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MJARC - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA

Internacionalização da empresa MJARC

2.106,30

FSE

1.474,41

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/14

2019/05/13

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025409

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RUNPORTO.COM - ORGANIZAÇÃO EVENTOS
DESPORTIVOS LDA

Internacionalizar eventos de atletismo Runporto potenciando o
Turismo de desporto internacional em Portugal

6.190,50

FSE

4.333,35

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025425

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MOVIMENTO 180º, CONSULTORES, LDA

Internacionalização e Qualificação da MOVIMENTO 180 para o
Mercado Global.

4.285,71

FSE

3.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025433

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FITOR FIBRAS, LDA

FITOR - Reforço das capacidades comerciais e de
internacionalização e qualificação de ativos

9.840,00

FSE

6.888,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/11

2019/09/10

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

9.165,71

FSE

6.416,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/14

2019/06/13

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025453

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

O & FURNITURE, LDA

14.069,43

FSE

9.848,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025473

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SOUND LEVEL - MOBILIÁRIO, S.A.

8.000,00

FSE

5.600,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025482

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

WASE - ENERGIA SOLAR AFRICA, LDA

1.685,71

FSE

1.180,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/14

2018/12/13

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025382

NORTE-06-3560-FSE-025403

NORTE-06-3560-FSE-025447

78%

78%

78%

DESFRUTA-COMÉRCIO DE FRUTAS, S.A.

Nuance Vidente Internacionaliza

Processo de Internacionalização da Empresa Desfruta.

O presente projeto, integrado no plano estratégico da SABORES DO NORTE, encontra-se
direcionado a áreas de competitividade críticas e objetiva expandir a presença
internacional da empresa. A operação apresenta um timing estratégico pois acompanha
o lançamento de produtos biológicos certificados.
Posicionar internacionalmente e de modo diferenciado o projeto empresarial da Heto, a
sua marca própria e os seus novos produtos máquinas-ferramenta nos principais
mercados mundiais no setor dos moldes, apostando na capacitação transversal em
fatores críticos de competitividade
O projecto de internacionalização da Amaralsteel irá promover a empresa em mercados
externos, através de acções de prospecção, feiras da especialidade e promoção
intensiva nos mercados alvo, nomeadamente nas plataformas online.
Graças aos novos Sócios, a Santos e Amador vai investir mais de 380 Mil euros em
Marketing Digital, feiras internacionais, contratação de R.H. especializado, entre outras
ações, por forma a relançar sucesso da empresa, via internacionalização, esperando
superar os 60% de taxa de exportação em 2019.
O projeto ?Parodi Mobile Management? assenta na estratégia de otimizaçãodos
processos na área das vendas e gestão de stocks numa dimensão multiplaforma de
gestão web enuma perspetiva de negócio anytime, anywhere em associação com o
desenvolvimento da marca Parodi Milano.

Este projeto de investimento pretende alavancar a empresa MJARC para a prestação de
serviços de arquitetura, engenharia, decoração e design e ainda a venda de uma linha
de móveis da sua autoria em mercados internacionais com maior poder de compra e
mais oportunidades.
Reforço do processo de internacionalização da empresa com aposta na diversificação de
mercados e na inovação de marketing, reforço dos quadros altamente qualificados e da
formação profissional.
Internacionalizar a Movimento 180º Consultores num quadro de desenvolvimento e
melhoria competitiva em termos globais, na prestação de serviços em áreas de
planeamento e consultoria que cobrem os principais desafios societários
interdisciplinares e relacionados com o Território.
O presente projeto visa dotar a FITOR de todos os meios, humanos e técnicos,
necessários com o objetivo de incrementar o volume de vendas internacionais, através
da promoção e do reforço da sua capacidade de internacionalização e do aumento da
qualificação específica dos seus ativos.
O projeto proposto nesta candidatura pela DESFRUTA tem como objetivo o
desenvolvimento do processo de internacionalização através de ações de prospeção e
de marketing tendo em vista a promoção e a venda de ?Maçã de Montanha?, de
qualidade ímpar e única, produzida na região demarcada Douro Sul.

O presente projeto pretende iniciar a exportação de mobiliário de alto-luxo para
mercados com elevado poder de compra onde as soluções sejam valorizadas. Assim
OF - WOW
realizará açoes de incremento notoriedade e promoção internacional para alcançar taxa
exportação de 70%.
A Best Sofá é uma marca nacional de referência na produção de uma vasta gama de
estofos (peles, sintéticos e tecidos), sofás, poltronas e camas e que com o presente
Global Best Sofá
projeto irá alargar a sua atuação para três novos mercados, exportando o que de
melhor se faz neste sector no nosso país.
O projeto visa reforçar a capacidade empresarial da WASE ? Energia Solar África para a
Reforço da capacidade empresarial da WASE - Energia Solar África
internacionalização na África Ocidental e Central, no âmbito da realização de parques
para a internacionalização
solares fotovoltaicos.

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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A Ambimaia - Tratamento de Águas, Lda. pretende com este projeto de
internacionalização crescer e desenvolver a sua atividade e captar novos clientes,
Internacionalização Ambimaia
através da prospeção de vários mercados alvo internacionais, aumentar o volume de
negócios internacional e agregar valor à sua marca/empresa.
A Fórmula Concisa apresenta um plano de investimento coerente, tendo em vista a sua
Fórmula Concisa: a fórmula certa para uma internacionalização de capacitação, para a internacionalização. Através de fatores dinâmicos de
sucesso.
competitividade, prevê assegurar ganhos mais rápidos em termos de uma maior
orientação para os mercados externos.
O presente projeto tem como objetivo qualificar e tornar mais competitiva a A62
através da integração de metodologias e tecnologias de gestão altamente inovadoras
Projeto de Qualificação da A62
que permitam o crescimento sustentado da Empresa, o lançamento de novos produtos
e o aumento do volume de negócios nos mercados externos.
Internacionalização da Marca própria AZEITE OLIVAL nos mercados externos,
Reforço da Internacionalização da Marca Própria AZEITE OLIVAL
dinamizando os produtos nacionais de origem agrícola nos mercados externos e
promovendo o crescimento do seu Volume de Negócios e das Exportações.
Intensão da empresa em internacionalizar-se de forma direta e com a execução de
ações de contacto direto com a procura internacional colocando em prática um plano
Internacionalização da marca Mundo Clássico
de atuação que permita uma promoção direta dos seus produtos de design exclusivo e
da própria marca nos principais mercados europeus.
O projeto de Internacionalização da Casa dos Reclamos assenta em desenvolver ações
que permitam solidificar a atuação internacional da empresa, reforçando a sua
Internacionalização Casa dos Reclamos
notoriedade e permitindo a entrada em novos mercados, bem como naqueles em qua
atua mas que apresentam elevado potencial de expansão.
O ?AF ProcessInovation? corporiza um modelo de gestão de negócio assente na
automatização, integração de processos em rede e incremento da cultura de
AF ProcessInovation
capacitação e qualificação através da abordagem organizacional transversal associado
ao modelo de interação com os players com base nas TIC
A Paulo Brandão, Lda. pretende apostar na internacionalização da sua marca própria,
PAULO BRANDÃO, direcionada para o segmento de alta qualidade de calçado de
INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA PRÓPRIA PAULO BRANDÃO
senhora, com o objetivo de potenciar o crescimento do seu Volume de Negócios e das
Exportações.
A BoccasBalls pretende através deste projecto de investimento afirmar-se no mercado
internacional como um dos grandes fornecedores de equipamento desportivo para a
INTERNACIONALIZAÇÃO BOCCASBALLS
modalidade de Boccia e de outros equipamentos necessários ás modalidades
paralimpicas.
A Bluemater S.A. (BM) pretende com o projeto ?Internacionalização Bluemater?
Internacionalização Bluemater
implementar novas estratégias de internacionalização e captação de novos clientes
baseadas em marketing-mix e novos modelos organizacionais.
Processo de internacionalização da empresa com especial enfoque na europa central
(captação dos investidores estrangeiros a operar no mercado nacional e outros), nos
Processo de Internacionalização - Floret Arquitetura
PALOP e MAGREB (oferta de serviços especializados) e no Brasil (procura de sinergias e
partilha de ativos).

NORTE-06-3560-FSE-025513

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-025530

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FÓRMULA CONCISA - UNIPESSOAL LDA

NORTE-06-3560-FSE-025565

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GROUPE GM PENINSULA IBÉRICA, S.A.

NORTE-06-3560-FSE-025583

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DCMJ, LDA

NORTE-06-3560-FSE-025591

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FERNANDO MOREIRA TEIXEIRA, LDA

NORTE-06-3560-FSE-025595

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CASA DOS RECLAMOS, IMPRIMIMOS CONFIANÇA,
LDA

NORTE-06-3560-FSE-025597

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

A.F.VILAS BOAS - MALHAS E BORDADOS LDA

NORTE-06-3560-FSE-025602

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

RODRIGO LEITE-INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA

NORTE-06-3560-FSE-025608

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BOCCASBALLS, UNIPESSOAL LDA

NORTE-06-3560-FSE-025609

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BLUEMATER, S.A.

NORTE-06-3560-FSE-025641

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ADRIANA FLORET - ARQUITECTURA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

NORTE-06-3560-FSE-025645

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

DIÁLOGOS PIONEIROS - UNIPESSOAL LDA

Reforço da capacidade exportadora, através do posicionamento
em segmentos de maior valor acrescentado

NORTE-06-3560-FSE-025683

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MAIAPLÁS - PLÁSTICOS TÉCNICOS, LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MAIAPLAS- PLÁSTICOS
TÉCNICOS, UNIPESSOAL, LDA

NORTE-06-3560-FSE-025691

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

GONÇALVES, CANHA & HENRIQUE, LDA

Rocket Pear

NORTE-06-3560-FSE-025730

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ALDOAR - EMPRESA DE CONFECÇÕES LDA

Effusive European market

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-025742

78%

AMBIMAIA - TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA

Resumo | Summary

Implementação de ações de prospeção e promoção nos mercados internacionais, de
forma planeada e integrada, visando o reforço do seu processo de internacionalização,
que conduzirá a um aumento do Volume de Negócios e das Exportações.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2.850,00

FSE

1.995,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

1.500,00

FSE

1.050,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

1.903,29

FSE

1.332,30

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

2.008,60

FSE

1.406,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

3.714,29

FSE

2.600,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

5.760,71

FSE

4.032,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

3.179,66

FSE

2.225,76

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/29

2018/12/28

Portugal

2.500,00

FSE

1.750,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

16.862,07

FSE

11.803,45

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/17

2019/07/16

Portugal

3.818,57

FSE

2.673,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/15

2019/02/14

Portugal

1.800,00

FSE

1.260,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

8.964,27

FSE

6.274,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

O projeto reflete um conjunto de ações integradas da estratégia de internacionalização
da MAIAPLAS, visa a consolidação da presença da empresa no mercado espanhol e
norueguês; favorecer a penetração nos mercados francês e do reino unido e o
conhecimento do mercado africano, belga e turco.
O projeto visa a internacionalização da marca de vestuário de bebé e criança ?Rocket
Pear?. A empresa pretende participar em feiras internacionais, que serão
complementadas com investimentos em comunicação, na organização e contratação de
um funcionário e o registo internacional da marca.
O projeto ?Effusive European market? assenta na estratégia de desenvolvimento da
Aldoar no sentido de reforçar a implementação da sua marca própria Effusive e posição
da empresa nos mercados externos, nomeadamente nos mercados Italiano, Alemão e
Dinamarquês.

892,86

FSE

625,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/13

2019/06/12

Portugal

1.350,00

FSE

945,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/09

2019/01/08

Portugal

6.148,86

FSE

4.304,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/20

2019/06/19

Portugal

VALDEMAR FERNANDES DA SILVA, S.A.

Implementação de um plano de prospecção e promoção
internacional para a diversificação de mercados.

A forte aposta da VALDEMAR FERNANDES DA SILVA,S.A. no mercado internacional leva
à necessidade de se adaptar e responder eficazmente às solicitações geradas por esses
mesmos mercados, nomeadamente ao nível do marketing internacional. É neste ponto
que a implementação deste projecto se torna crucial.

3.178,57

FSE

2.225,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

78%

BIG MAQ - SERVIÇOS DE MAQUINAÇÃO DE
MOLDES, LDA

Qualidade no setor dos moldes para a indústria automóvel e
aeronáutica

Este projeto visa dotar esta empresa de moldes para a indústria automóvel e
aeronáutica das ferramentas da qualidade, que garantam que o produto da empresa
apresente os máximos padrões de qualidade e especificações, permitindo expor-se num
mercado internacional com esta vantagem competitiva.

18.976,19

FSE

13.283,33

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/14

2018/11/13

Portugal

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

BIG MAQ - SERVIÇOS DE MAQUINAÇÃO DE
MOLDES, LDA

Expansão internacional de moldes portugueses

7.777,14

FSE

5.444,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-06-3560-FSE-025753

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

J.F METAL - JOAQUIM PEREIRA FERNANDES,
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização e Qualificação da JF METAL para o Mercado
Global.

NORTE-06-3560-FSE-025756

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

LAGOFRA LDA

Internacionalização Daily Day

NORTE-06-3560-FSE-025786

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

PAULO AFONSO LDA

Internacionalização da empresa e dos seus produtos com vista ao
reforço da sua estratégia de crescimento

NORTE-06-3560-FSE-025803

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NEPTUNE RETURN LDA

Flutuar (Schommeling) para internacionalizar

NORTE-06-3560-FSE-025808

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

FERREIRA & BARBOSA II LDA

GOODIN - IDEALIZE WE CONCEPT

NORTE-06-3560-FSE-025809

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

6DIAS - TÊXTEIS INTERNACIONAIS, LDA

Reposicionamento da 6Dias - Têxteis Internacionais, Lda. no
mercado internacional

NORTE-06-3560-FSE-025812

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

MARKET ACCESS - CONSULTORES EM NEGÓCIO
INTERNACIONAL LDA

Qualificar e inovar a organização, a gestão e os recursos para
robustecer os negócios internacionais

NORTE-06-3560-FSE-025816

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

WARAL TEXTEIS LDA

Crescimento da Waral têxteis para o mercado internacional

NORTE-06-3560-FSE-025831

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

Costume Certo, Lda

Portuguese Organic Flavours

NORTE-06-3560-FSE-025832

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CARLOS MANUEL MARTINS DOS SANTOS,
UNIPESSOAL LDA

Assisminho Next Generation

NORTE-06-3560-FSE-025835

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

JOÃO ROXO, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização FreeRide Spirit

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

INVISIBLE CLOUD - INVESTIGAÇÃO E CONSULTORIA
Internacionalização do Invoice Capture
INFORMÁTICA, LDA.

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

WTS - WORLD TEXTILE SUPPLIER LDA

NORTE-06-3560-FSE-025868

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-025883

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

NORTE-06-3560-FSE-025731

NORTE-06-3560-FSE-025735

NORTE-06-3560-FSE-025840

NORTE-06-3560-FSE-025853

78%

Este projeto visa dotar esta empresa de moldes para a indústria automóvel e
aeronáutica das ferramentas organizacionais e de marketing que lhe permitirão entrar,
pela primeira vez em alguns mercados e consolidar outros em mercados internacionais,
os quais abrirão novas oportunidades de crescimento.
Reforçar a internacionalização da JF METAL num quadro de desenvolvimento e melhoria
competitiva em termos globais, com destaque para a criação de um novo
estabelecimento e infraestrutura produtiva que permitirá dimensionar a oferta para
mercados externos.
Este projeto tem como objetivo a promoção da marca Daily Day, marca 100%
Portuguesa, recentemente registada internacionalmente. A estratégia para a promoção
passa por um conjunto de investimentos que ajudarão a entrar em novos mercados,
angariando novos clientes.
Continuar a estratégia de internacionalização da empresa com o objetivo de ganhar
novos mercados europeus pela aposta em produtos (mobiliário e decoração) próprios,
mais inovadores e competitivos com design arrojado. Reforçar a estratégia de produção
de produtos de fabrico próprio e diferenciado.
A NEPTUNE vai apostar na sua projeção internacional, através do Lançamento da sua
Marca Própria- Schommeling,direcionada para o segmento de calçado
?Athleisure?,investindo em ferramentas de inovação de marketing e inovação
organizacional, visando atingir em 2019 um VN Internacional superior a 90 %.

2.142,86

FSE

1.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

14.338,87

FSE

10.037,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/24

2019/07/23

Portugal

1.857,14

FSE

1.300,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/12

2019/10/11

Portugal

2.857,14

FSE

2.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/14

2019/05/13

Portugal

O projeto GOODIN - IDEALIZE WE CONCEPT assenta na estratégia de desenvolvimento
da Ferreira & Barbosa II no sentido de reforçar a implementação da sua marca própria
GOODIN e posição da empresa nos mercados externos europeus.

8.183,89

FSE

5.728,72

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/14

2019/09/13

Portugal

12.800,00

FSE

8.960,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

7.426,29

FSE

5.198,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/06

2018/12/05

Portugal

3.571,43

FSE

2.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

4.564,29

FSE

3.195,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

8.047,90

FSE

5.633,53

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

27.886,80

FSE

19.520,76

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/20

2019/07/19

Portugal

Este projeto visa a internacionalização de Soluções tecnológicas de apoio às empresas,
através da comercialização de um Sistema de Software asa Service (SaaS), enquadrado
num dos 15 Domínios Prioritários da Estratégia Nacional de I&I para uma Especialização
Inteligente de Portugal.

486,00

FSE

340,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

WTS- Full Service Fashion Agency- Internacionalização

A WTS vai apostar na sua capacitação e projeção internacional,enquanto representante
de Marcas(vestuário e acessórios),bem como através do lançamento da sua MarcaMooseback,investindo em ferramentas de inovação de marketing e inovação
organizacional,visando atingir em 2019um VN Int. superior a 81 %.

1.964,29

FSE

1.375,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/26

2019/06/25

Portugal

PASSEIO DO BURGO LDA

Visibilidade, notoriedade, imagem e internacionalização do
BURGUS TRIBUTE & DESIGN HOTEL

Passeio do Burgo Lda. visa apostar em fatores de competitividade c/o conheci/to dos
mercados, promoção, TIC, ferramentas de comunicação e mktg, p aumentar a sua
visibilidade global,notoriedade,imagem e iniciar a sua internacionalização,e tb contribui
p imagem da Região/história de Braga nível global

5.818,58

FSE

4.073,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/07

2018/11/06

Portugal

WATEC COMPANY, LDA

Internacionalização WATEC

O presente projeto visa a interncioalizaçãol para a fabricação de uma solução inovadora
de vasos de expansão fechados em compósito, uma clara inovação no mercado em que
se insere, que atualmente apenas disponibiliza essa solução em ferro.

4.799,14

FSE

3.359,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

A 6Dias ? Têxteis Internacionais, Lda. pretende investir no seu reposicionamento global,
criando especial visibilidade e notoriedade nos mercados internacionais, sendo o seu
objectivo maior a aproximação aos elos finais da sua cadeia de valor.
O projeto visa o reforço das capacidades de organização e gestão, qualificando a MA
também através da certificação da qualidade, para a sua estratégia de
internacionalização, disponibilizando serviços de valor a clientes nacionais e
internacionais que buscam oportunidades na economia global
O presente projeto destina-se a potenciar o crescimento e desenvolvimento da empresa
Waral Texteis, incidindo a sua atuação sobre factores dinâmicos de competitividade.
Tem por objectivo fundamental incrementar a sua capacidade de resposta no mercado
global.
Com o real objetivo de promover produtos portugueses 100% biológicos, a Costume
Certo aposta na Internacionlalização dos seus produtos, através de um design e um
packaging totalmente exclusivo, tornando os produtos nacionais ainda mais
diferenciados.
Este projeto centra-se na qualificação da empresa Assisminho através de
implementação e desenvolvimento de novos sistemas TIC para fazer evoluir os
processos organizacionais internos e a comunicação digital com o exterior, juntamente
com a Certificação de sistemas de gestão da Qualidade e de IDI.
O Promotor tem como objetivo estratégico tornar-se uma empresa de referência
internacional na organização de serviços de turismo e lazer em 2 rodas para Portugal.
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Com o real objetivo de promover soluções LED adaptadas à necessidade do cliente,a
Ilampo aposta na Internacionalização do seu produto com enfoque na substituição de
importações, produzindo soluções elétricas com potencial exportador
elevadissimo,potencializando a competitividade do país e da região.
O projeto visa reforçar a capacidade de organização e gestão da Strongstep,
promovendo a sua competitividade e capacidade de resposta no mercado global,
investindo na prestação de serviços para a Indústria 4.0 e desenvolvimento de redes
modernas na economia digital/ TIC.
O projeto de Expansão Internacional da Andrade Pimenta contempla atividades de
inovação de marketing e atividades de inovação organizacional, visando reforçar a
capacitação da Andrade Pimenta para a internacionalização, potenciando o aumento da
sua capacidade exportadora.

2019/10/11

Portugal

9.771,43

FSE

6.840,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/03

2018/11/02

Portugal

1.430,00

FSE

1.001,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/12

2019/10/11

Portugal

30.500,00

FSE

21.350,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

1.857,14

FSE

1.300,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

8.750,00

FSE

6.125,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/24

2019/07/23

Portugal

5.477,72

FSE

3.834,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

17.025,77

FSE

11.918,04

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

6.017,86

FSE

4.212,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/14

2019/08/13

Portugal

2.910.000,00

FSE

2.473.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/03/25

2016/12/31

Portugal

4.460.000,00

FSE

3.791.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/03/17

2016/12/31

Portugal

4.060.000,00

FSE

3.451.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/03/10

2016/12/31

Portugal

4.160.000,00

FSE

3.536.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/04/01

2016/12/31

Portugal

2.490.000,00

FSE

2.116.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/03/17

2016/12/31

Portugal

2.000.000,00

FSE

1.700.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/03/20

2016/12/28

Portugal

2.400.000,00

FSE

2.040.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/04/01

2016/12/31

Portugal

11.999.999,95

FSE

10.199.999,96

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/03/17

2016/12/31

Portugal

ABORDAGENS INTEGRADAS PARA A INCLUSÃO ATIVA

A Ponte é nesta operação entendida como um lugar de passagem fundamental porque
encurta distâncias e liga margens. Os beneficiários desta operação são pessoas que
estão em processo de saída da privação de emprego. Pretende-se, contribuir para a
implementação e desenvolvimento de metodologias de inclusão ativa em V.N.Gaia que
contemplem a diversidade de problemas e oportunidades do mercado de trabalho,
estabelecendo Pontes para a Empregabilidade.

806.717,12

FSE

685.709,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/01

2020/05/31

Portugal

ABORDAGENS INTEGRADAS PARA A INCLUSÃO ATIVA

O Programa Habitus promove uma abordagem integrada para a inclusão ativa em S.
João da Madeira, através da implementação de um programa integrado de inovação e
experimentação social e de animação territorial, envolvendo a rede social, que intervém
de forma articulada e incisiva nas comunidades desfavorecidas, através de um conjunto
de atividades que incitam à inclusão ativa, à igualdade de oportunidades e à melhoria
da sua empregabilidade.

237.408,87

FSE

201.797,54

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/03/01

2020/02/29

Portugal

ABORDAGENS INTEGRADAS PARA A INCLUSÃO ATIVA

O projecto “(Re)Escrever o nosso bairro” com um conjunto de parceiros – o Município
de Braga, a Bragahabt, a Associação Famílias, a Cruz Vermelha Portuguesa e a Fundação
Bomfim, destaca-se pela implementação de um conjunto de atividades de inclusão
social e de capacitação. Este projecto surge na sequência da aprovação do PEDU, que
inclui PAICD, que visa a reabilitação urbana nos Bairros Sociais de Santa Tecla, nas
Enguardas e no Picoto.

233.072,65

FSE

198.111,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/05

2020/02/29

Portugal

ABORDAGENS INTEGRADAS PARA A INCLUSÃO ATIVA

O projeto Rii - ROTA PARA A INOVAÇÃO E INCLUSÃO pretende dinamizar ações que
visem promover a inclusão ativa das comunidades desfavorecidas, divulgando
informações, resultados e boas práticas, instigando a comunidade em dinâmicas
constantes de inclusão social e pobreza.

279.548,76

FSE

237.616,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

ABORDAGENS INTEGRADAS PARA A INCLUSÃO ATIVA

projeto integrado de atividades focadas na capacitação de indivíduos, famílias e
comunidades dos conjuntos de habitação social em Sto. Tirso. O projeto visa potenciar a
construção de trajetórias dignificantes do ponto de vista pessoal, familiar, coletivo e
profissional, através da promoção da empregabilidade dos residentes e do reforço do
empowerment de grupos socialmente vulneráveis (minorias étnicas, mulheres e
pessoas com comportamentos aditi

188.626,25

FSE

160.332,31

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/12/01

2019/12/31

Portugal

ABORDAGENS INTEGRADAS PARA A INCLUSÃO ATIVA

O Município de Gondomar apresenta uma elevada preocupação com a redução do
número de desempregados e com a apresentação de iniciativas que promovam a
inclusão social, principalmente ao nível das comunidades desfavorecidas residentes nos
Conjuntos Habitacionais, apoiando a população mais carenciada e vulnerável através de
uma intervenção inclusiva, articulada e concertada ao nível interinstitucional,
capacitando a comunidade.

949.657,00

FSE

807.208,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

ABORDAGENS INTEGRADAS PARA A INCLUSÃO ATIVA

A operação “Intervir, Inovar, Capacitar” constitui uma abordagem integrada para a
inovação social, com o objetivo de promover a inclusão social através de atividades em
matéria de reforço da parentalidade, não descriminação de género, integração pela
cultura e inovação social. Este programa envolve as redes de atores presentes no
território de intervenção, de forma a estruturar e dar coerência às respostas dos
desafios sociais.

160.774,46

FSE

136.658,29

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/01

2019/04/30

Portugal

ABORDAGENS INTEGRADAS PARA A INCLUSÃO ATIVA

Recorrendo a metodologias participativas através de ferramentas artísticas e da
inclusão pela arte, pretende-se promover a experimentação social, incluindo públicos
com problemáticas já identificados no Plano de Desenvolvimento Social, ao nível da
literacia, participação cívica, desemprego de longa duração, escassa atividade
económica, pobreza e exclusão social, nomeadamente a imigrantes e minorias, baixo
nível de instrução e insucesso escolar.

269.394,63

FSE

228.985,44

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

ABORDAGENS INTEGRADAS PARA A INCLUSÃO ATIVA

O Município de Vila do Conde estabeleceu parcerias por forma a serem previstas um
conjunto de atividades de caráter abrangente e transversal, respondendo a múltiplas
problemáticas do NUCPB. Pretende-se trabalhar as famílias com fragilidades e em risco
de exclusão social. Neste âmbito foram definidas um conjunto de atividades para as
crianças, jovens, adultos e idosos. Estão programadas ações de sensibilização e
comunicação para toda a comunidade

275.820,74

FSE

234.447,63

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/24

2019/08/31

Portugal

ABORDAGENS INTEGRADAS PARA A INCLUSÃO ATIVA

Pretendemos abordar a realidade da desfiliação, precaridade e da guetização verificável
em 7 Bairros Sociais através de uma metodologia de intervenção baseada no
envolvimento, em todas as etapas do projeto, dos residentes e das instituições,
centrada no reforço das competências pessoais, sociais e profissionais, visando a
capacitação e empoderamento, mas perspetivando a qualificação, propiciando a
apropriação do território pelos/as moradores.

251.863,00

FSE

214.083,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/12/06

2020/04/30

Portugal

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

STRONGSTEP INNOVATION IN SOFTWARE QUALITY
LDA

NORTE-06-3560-FSE-025930

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

ANDRADE, PIMENTA & Cª - REPRESENTAÇÕES, LDA Expansão Internacional da Andrade Pimenta

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-025978

NORTE-06-3560-FSE-025989

Ilampo - Damos luz aos seus projetos

Strongstep, um passo à frente

VMUSE, LDA

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

Reforço da estratégia de internacionalização da empresa com vista à penetração em
Reforço da Estratégia de Internacionalização com vista à
SERRALHARIA DA RECTA DE ANTÓNIO BARBOSA DA
novos e mercados e ao amento do volume de negócios intencional. Implementação de
penetração em novos mercados e refroço da posição nos mercados
SILVA & FILHOS LDA
uma estratégia de internacionalização centrada na promoção dos produtos próprios
atuais
com recurso a ações de marketing direto nos mercados.

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

TOP FINESS LDA

NORTE-06-3560-FSE-025995

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

CRUZ DE OITO - ENGENHARIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

A Cruz de Oito no mercado internacional

NORTE-06-3560-FSE-026002

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

SPRENPLAN, LDA

Sprenplan ? Projeto de qualificação

NORTE-06-3560-FSE-026022

Programa Operacional Regional do Norte

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

78%

S2S, UNIPESSOAL LDA

Reforço do processo de internacionalização da marca S2S, através
da diversificação e valorização da Oferta

NORTE-07-4230-FSE-000001

Programa Operacional Regional do Norte

7-Inclusão Social e Pobreza

82%

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)

NORTE-07-4230-FSE-000002

Programa Operacional Regional do Norte

7-Inclusão Social e Pobreza

82%

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)

NORTE-07-4230-FSE-000003

Programa Operacional Regional do Norte

7-Inclusão Social e Pobreza

82%

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)

NORTE-07-4230-FSE-000004

Programa Operacional Regional do Norte

7-Inclusão Social e Pobreza

82%

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)

NORTE-07-4230-FSE-000005

Programa Operacional Regional do Norte

7-Inclusão Social e Pobreza

82%

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)

NORTE-07-4230-FSE-000006

Programa Operacional Regional do Norte

7-Inclusão Social e Pobreza

82%

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)

NORTE-07-4230-FSE-000007

Programa Operacional Regional do Norte

7-Inclusão Social e Pobreza

82%

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)

NORTE-07-4230-FSE-000008

Programa Operacional Regional do Norte

7-Inclusão Social e Pobreza

82%

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)

NORTE-07-4234-FSE-000003

NORTE-07-4234-FSE-000004

NORTE-07-4234-FSE-000005

NORTE-07-4234-FSE-000006

NORTE-07-4234-FSE-000007

NORTE-07-4234-FSE-000008

NORTE-07-4234-FSE-000009

NORTE-07-4234-FSE-000010

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

MUNICÍPIO DE BRAGA

MUNICIPIO DE ESPINHO

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

MUNICIPIO DE VALONGO

VMuse Cloud Computing

O reforço da internacionalização da empresa visa atingir os seguintes
resultados:exportar serviços para 4 mercados;atingir em 2019 um volume de facturação
superior a 900 mil euros;conseguir em 2019 um volume de vendas internacional
superior a 65% da facturação total,em mercados extensos e exigentes

78%

NORTE-07-4234-FSE-000002

País |
Country

2017/10/12

MOLÉCULA BRILHANTE - UNIPESSOAL LDA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Data Fim |
Finish Date

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

78%

82%

Data Início |
Start Date

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Programa Operacional Regional do Norte

7-Inclusão Social e Pobreza

Prioridade de Investimento | Investment Priority

2.460,00

NORTE-06-3560-FSE-025911

Programa Operacional Regional do Norte

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FSE

Programa Operacional Regional do Norte

NORTE-07-4234-FSE-000001

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

3.514,29

NORTE-06-3560-FSE-025885

6-Emprego e Mobilidade dos
Trabalhadores

NORTE-06-3560-FSE-025940

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Qualificação da TOP FINESS como Criadora de Moda

Este projeto visa potenciar a Qualificação da TOP FINESS para ser uma criadora de
moda para consumidores de vestuário PLUS SIZE.
Com o objectivo de reforçar a competitividade da Cruz de Oito, o projeto pretende
implementar uma estratégia de crescimento da sua presença ativa no mercado global,
fazendo reconhecer, os elementos de inovação introduzidos no seu produto, GTC,
designadamente no domínio das suas atividades.
Este projeto de qualificação da empresa SprenPlan Lda, com investimento ao nível
organizacional, dos serviços e processos, das TIC e da qualidade, tem como objetivo o
aumento de competitividade e capacidade de resposta ao mercado, potenciando
também a sua presença ao nível do mercado internacional.
A S2S Unipessoal, Lda. pretende apostar na internacionalização da sua marca própria,
S2S, de solas para calçado, posicionada num segmento de elevado valor acrescentado,
com o objetivo de potenciar o crescimento do seu Volume de Negócios e das
Exportações.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.

468

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-07-4234-FSE-000011

NORTE-07-4234-FSE-000012

NORTE-07-4842-FEDER-000001

NORTE-07-4842-FEDER-000002

NORTE-07-4842-FEDER-000003

NORTE-07-4842-FEDER-000004

NORTE-07-4842-FEDER-000005

NORTE-07-4842-FEDER-000007

NORTE-07-4842-FEDER-000008

NORTE-07-4842-FEDER-000009

NORTE-07-4842-FEDER-000010

NORTE-07-4842-FEDER-000011

NORTE-07-4842-FEDER-000012

NORTE-07-4842-FEDER-000013

NORTE-07-4842-FEDER-000014

NORTE-07-4842-FEDER-000015

NORTE-07-4842-FEDER-000016

NORTE-07-4842-FEDER-000017

NORTE-07-4842-FEDER-000018

NORTE-07-4842-FEDER-000025

NORTE-07-4842-FEDER-000026

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

% cofinanciamento |
% EU funding

82%

82%

81%

81%

81%

81%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ABORDAGENS INTEGRADAS PARA A INCLUSÃO ATIVA

Considerando a candidatura ao PEDU, nomeadamente, as dimensões imateriais do
PAICD, esta prop. incide em atividades que, no âmbito da inclusão social, são
fundamentais para o Concelho de Matosinhos, estando as diferentes atividades
integradas em 6 dimensões prioritárias – Prev. da Violência Doméstica,
Empreendedorismo Social, Prevenção de comportamentos de risco, Inc. e Qual. de vida
na deficiência e/ou dependência e Valorização da Cultura Cigan

1.555.263,06

FSE

1.321.973,60

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

ABORDAGENS INTEGRADAS PARA A INCLUSÃO ATIVA

O projeto a submeter pelo Município do Porto, contempla o desenvolvimento e
execução de um conjunto de atividades destinadas a promover a inclusão social das
comunidades desfavorecidas da Cidade do Porto através de ações inovadoras e
experimentais com o objetivo de reduzir a pobreza, a exclusão social e o desemprego
através de parcerias com uma ampla gama de entidades. Serão executadas ações de
formação, capacitação, estudos e consultadoria.

5.093.230,58

FSE

4.329.245,99

Construção da Unidade de Saúde de Martim

A operação consiste na construção e apetrechamento de nova unidade de saúde para
substituição das atuais instalações de unidade integrada na rede de cuidados de saúde
primários, envolvendo a contratação de serviços de elaboração do projeto de execução,
da empreitada de construção e outros trabalhos relacionados com a obra, bem como a
aquisição de equipamentos.

CENTRO DE SAÚDE DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

Pretende-se construir um novo edifício, juntando assim o centro de saúde e a SUB
existentes neste concelho. Tem-se como objectivo, construir um edifício destinado a
receber o Centro de Saúde no piso 1 que contará com valências enquadradas numa
UCSP (Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados), UCC (Unidade de Cuidados na
Comunidade), SP (Saúde Pública) e SUB (Serviços de Urgência Básica); no piso 0
funcionarão os Serviços de Urgência Básica.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

Construção da Unidade de Saúde de Vilar de Andorinho

A operação consiste na construção e apetrechamento de nova unidade de saúde da
rede de cuidados de saúde primários, envolvendo a contratação de serviços de
elaboração do projeto de execução, da empreitada de construção e outros trabalhos
relacionados com a obra, bem como a aquisição de equipamentos de tipo equipamento
básico, administrativo e informático.

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE
GAIA/ESPINHO E.P.E.

Serviço de Urgência Polivalente do CHVNG/E - Remodelação e
Beneficiação do Serviço de Urgência enquadrado no Plano de
ReabilitaçãoIntegrado

O projeto de beneficiação e remodelação do serviço de urgências do CHVNG/E visa
dotar o serviço de urgência polivalente das condições necessárias à resposta das
necessidades da população e à alteração visível no perfil da procura. Assim, nesta
operação pretende-se financiar a fase 1B do plano de Reabilitação Funcional. Para mais
detalhe, consultar a memória descritiva.

Remodelação da Unidade de Saúde da Batalha

A operação consiste na remodelação de edifício histórico para a instalação de unidade
de saúde integrada na rede de cuidados de saúde primários, envolvendo a contratação
de serviços de elaboração do projeto de execução, da empreitada de construção, bem
como a aquisição de equipamentos de tipo equipamento básico, administrativo e
informático.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

MUNICIPIO DO PORTO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

Nome da Operação | Operation Name

81%

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

81%

Este investimento, está em linha com a reorganização dos CSP do Alto Minho, iniciada
no ano de 2006, pretendendo sempre que estes cuidados de saúde sejam mais
Reinstalação da USF Tiago de Almeida e da Unidade de Cuidados na eficientes no exercício das suas funções, isto é, o primeiro ponto de contacto para todas
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E.
Comunidade (UCC), CS Viana do Castelo
as novas necessidades de saúde; prestação de cuidados contínuos ao longo do tempo
focados na pessoa e não na doença; prestação de cuidados compreensivos e
coordenação de cuidados

81%

81%

81%

81%

81%

81%

81%

81%

81%

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. Criação da USF Custóias - ULSM

A instalação de uma nova USF em Custóias, disponibilizará cuidados integrados e de
proximidade à população abrangida. Pretende-se garantir a melhoria da qualidade de
cuidados e de acessibilidade para uma população de cerca de 11.200 utentes, com
instalação de uma estrutura física adequada a essa resposta. A instalação desta nova
USF pressupõe investimento, seja na adaptação da infraestrutura, seja em
equipamento.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

Construção da Unidade de Saúde de Baguim do Monte

A operação consiste na construção e apetrechamento de nova unidade de saúde da
rede de cuidados de saúde primários, envolvendo a contratação de serviços de
elaboração do projeto de execução, da empreitada de construção e outros trabalhos
relacionados com a obra, bem como a aquisição de equipamentos de tipo equipamento
básico, administrativo e informático.

Construção da Unidade de Saúde de Campo

A operação consiste na construção e apetrechamento de nova unidade de saúde da
rede de cuidados de saúde primários, envolvendo a contratação de serviços de
elaboração do projeto de execução, da empreitada de construção e outros trabalhos
relacionados com a obra, bem como a aquisição de equipamentos de tipo equipamento
básico, administrativo e informático.

Requalificação e Beneficiação do Serviço de Urgência da Unidade
Hospitalar de Santa Maria da Feira (Hospital de São Sebastião)

O projeto de beneficiação do Serviço de Urgência visa criar as condições que permitam
proporcionar uma melhor resposta à satisfação das necessidades da população, em
termos de cuidados de saúde de urgência e emergência, através da melhoria dos
cuidados de saúde prestados aos utentes e da redução dos respetivos tempos de
atendimento.

Remodelação e Beneficiação do Serviço de Urgência da Unidade
Hospitalar de Bragança

A operação visa visa melhorar o funcionamento e eficiência do Serviço de Urgência da
Unidade Hospitalar de Bragança, nomeadamente através da reestruturação de serviços
de apoio directos ao mesmo, designadamente o laboratório de Patologia Clínica e ainda
o Bloco Operatório e Esterilização, possibilitando um atendimento célere e com elevado
padrão de qualidade e segurança para todos os utentes que recorrem ao Serviço de
Urgência.

Construção da Unidade de Saúde de Santiago do Bougado

A operação consiste na construção e apetrechamento de nova unidade de saúde da
rede de cuidados de saúde primários, envolvendo a contratação de serviços de
elaboração do projeto de execução, da empreitada de construção e outros trabalhos
relacionados com a obra, bem como a aquisição de equipamentos de tipo equipamento
básico, administrativo e informático.

Remodelação da Unidade de Saúde da Feira Nova

A operação consiste na remodelação de edifício de unidade de saúde da rede de
cuidados de saúde primários, envolvendo a empreitada de construção e outros
trabalhos relacionados com a obra.

Construção da Unidade de Saúde de Sequeira/Cabreiros

A operação consiste na construção e apetrechamento de nova unidade de saúde da
rede de cuidados de saúde primários, envolvendo a contratação de serviços de
elaboração do projeto de execução, da empreitada de construção e outros trabalhos
relacionados com a obra, bem como a aquisição de equipamentos de tipo equipamento
básico, administrativo e informático.

Remodelação de edifício para a instalação da USF Nuno Grande

A operação consiste na remodelação, requalificação e apetrechamento de edifício em
estado inacabado, cedido pelo município de Vila Real mediante constituição de direito
de superfície a favor da ARSN, para o funcionamento de unidade de saúde da rede de
cuidados de saúde primários, envolvendo a empreitada de construção e outros
trabalhos relacionados com a obra, bem como a aquisição de equipamentos de tipo
básico, administrativo e informático.

Adaptação e Requalificação do Serviço de Urgência Médico
Cirúrgico do Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E.P.E.

A operação contempla a ampliação e remodelação dos SUMC do HSO-Guimarães,inclui
atividades de construção e relacionadas (projetos e fiscalização) e implica a
implementação de alterações organizacionais para a promoção da eficiência e
maximização da qualidade dos serviços prestados. A presente candidatura é referente
apenas à fase 1 de obra,tendo continuidade.Prevê-se que a mesma seja concluída até
Maio de 2018, com um custo de 1419862,80€.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E
VOUGA, E.P.E.

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E.P.E.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

81%

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES,
E. P. E.

81%

Este projeto está alinhado com a politica de investimentos da ULSAM desde junho de
Remodelação do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico do Hospital 2008. Prevê-se melhorar a estrutura física do edifício alvo de intervenção ao mesmo
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E.
de Viana do Castelo
tempo que se melhora o serviço prestado ao utentes e também se adequam as
condições de trabalho dos profissionais de saúde.

81%

Com este projeto será contruído um espaço capaz de albergar 22 camas e respectiva
logística de apoio. Neste espaço, são criadas soluções (com áreas de trabalho
Ampliação do Serviço de Urgência para a criação de uma nova Sala
fisicamente centrais às áreas de estadia do doente) para a adequada e permanente
de OBS
vigilância clínica de um razoável número de doentes (número esse baseado no
movimento existente e projetado no futuro a curto/ médio prazo.

81%

CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO Remodelação e Beneficiação do Bloco Operatório de apoio à
DOURO, E.P.E.
Urgência do Hospital de Chaves

Remodelar, beneficiar e dotar o Bloco Operatório de apoio à Urgência do Hospital de
Chaves que permita adequa-lo às novas exigências legais, bem como dota-lo de maior
capacidade de produção, nomeadamente na realização de intervenções cirúrgicas
urgentes que até à data não é possível realizar sendo os doentes transferidos para a
unidade de Vila Real.

802.686,72

360.000,00

1.493.385,60

7.058.824,00

1.683.934,45

427.000,00

225.948,00

886.765,61

1.197.838,08

600.500,00

1.670.000,00

2.328.544,72

726.121,00

881.349,55

790.000,00

1.050.000,00

1.230.000,00

250.000,00

1.477.431,70

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/01

2020/05/31

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/30

2019/12/31

Portugal

682.283,71

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/10/16

2017/12/31

Portugal

306.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/10/28

2018/04/30

Portugal

1.269.377,76

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/06/15

2018/04/30

Portugal

6.000.000,40

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

1.431.344,28

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/06/15

2018/04/30

Portugal

362.950,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/06/01

2018/01/17

Portugal

192.055,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2015/01/01

2017/06/30

Portugal

753.750,77

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/10/27

2018/08/31

Portugal

1.018.162,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/10/01

2018/07/31

Portugal

510.425,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/04/01

2018/08/31

Portugal

1.419.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/04/19

2018/10/19

Portugal

1.979.263,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/09/01

2018/11/22

Portugal

617.202,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

749.147,12

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/04/01

2018/10/31

Portugal

671.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/06/30

2018/04/30

Portugal

892.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/02/03

2018/05/31

Portugal

1.045.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/02/09

2018/10/19

Portugal

212.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/02/01

2018/07/31

Portugal

977.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/05/15

2018/11/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

469

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-07-4842-FEDER-000027

NORTE-07-4842-FEDER-000028

NORTE-07-4842-FEDER-000029

NORTE-07-4842-FEDER-000030

NORTE-08-5266-FSE-000001

NORTE-08-5266-FSE-000002

NORTE-08-5266-FSE-000003

NORTE-08-5266-FSE-000004

NORTE-08-5266-FSE-000005

NORTE-08-5266-FSE-000006

NORTE-08-5266-FSE-000007

NORTE-08-5266-FSE-000008

NORTE-08-5266-FSE-000009

NORTE-08-5266-FSE-000010

NORTE-08-5266-FSE-000011

NORTE-08-5266-FSE-000012

NORTE-08-5266-FSE-000013

NORTE-08-5266-FSE-000014

NORTE-08-5266-FSE-000015

NORTE-08-5266-FSE-000016

NORTE-08-5266-FSE-000017

NORTE-08-5266-FSE-000018

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

7-Inclusão Social e Pobreza

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

% cofinanciamento |
% EU funding

81%

81%

81%

81%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Construção da Unidade de Saúde da Madalena

A operação consiste na construção e apetrechamento de nova unidade de saúde da
rede de cuidados de saúde primários, envolvendo a contratação de empreitada de
construção e de outros trabalhos relacionados com a obra, bem como a aquisição de
equipamentos de tipo equipamento básico, administrativo e informático.

Construção da Unidade de Saúde de Alfena

A operação consiste na construção e apetrechamento de nova unidade de saúde da
rede de cuidados de saúde primários, envolvendo a contratação de empreitada de
construção e de outros trabalhos relacionados com a obra, bem como a aquisição de
equipamentos de tipo equipamento básico, administrativo e informático.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

Remodelação da Unidade de Saúde da Amorosa

A operação consiste na remodelação, requalificação e apetrechamento de unidade de
saúde da rede de cuidados de saúde primários, envolvendo a contratação de serviços de
coordenação de segurança e saúde em obra e empreitada de construção, bem como a
aquisição de equipamentos de tipo equipamento básico, administrativo e informático.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

A operação consiste na remodelação e requalificação de edificado de escola desativada
com vista ao funcionamento no local de uma nova unidade da saúde, envolvendo a
Remodelação de edifício para a instalação da Unidade de Saúde do
contratação de empreitada de construção e de outros trabalhos relacionados com a
Cerco
obra, bem como a aquisição de equipamentos de tipo equipamento básico,
administrativo e informático.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Este plano resultou do processo de avaliação externa e interna do Agrupamento e da
necessidade de contribuirmos para aperfeiçoar práticas e procedimentos com vista à
melhoria dos resultados escolares, entendidos não só na ótica dos conhecimentos, mas
também das competências que os alunos desenvolvem e da prestação do serviço
público de educação. Fundamentámos este plano no Projeto Educativo do Agrupamento
e no Plano Plurianual de Melhoria.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Este projeto pretende promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos do
Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos, no concelho de Tarouca,
procurando reduzir as saídas precoces do sistema educativo, combatendo o insucesso
escolar e reforçando as medidas que promovem a equidade no acesso à educação
básica e secundária.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A candidatura que agora se apresenta, para o triénio 2015 - 2018 insere-se numa
estratégia de ação de melhoria continuada, com o enfoque no reforço e na consolidação
das práticas, na definição de estratégias e planos de ação consistentes que promovam
uma melhoria dos processos de desempenho e dos resultados escolares.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Áreas/Problemas de intervenção prioritária do Plano de Ação: (i) Melhorar os resultados
escolares dos alunos na avaliação interna e externa; (ii) Reduzir os níveis de indisciplina.
(iii) Anular o abandono escolar e reduzir os níveis de absentismo (iv) Desenvolver
projetos estruturantes envolvendo toda a comunidade.(v) Desenvolver iniciativas no
sentido da captação e fidelização de alunos e promover uma oferta educativa atrativa
para os alunos.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Atendendo às características do AE de Souselo e ao diagnóstico efetuado, as nossas
prioridades são:1.Melhorar o sucesso escolar e a qualidade do sucesso2.Assegurar a
transversalidade do português;3.Melhorar as competências dos profissionais;4.Valorizar
a escola e a aprendizagem;5.Cooptar os pais para parcerias com a escola e os seus
profissionais;6.Agir precocemente nos alunos em risco de abandono / absentismo /
insucesso escol

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Agrupamento pretende contribuir para aumentar as qualificações da população,
procurando dotar os Seus alunos das competências e conhecimentos que permitam
aceder prosseguir estudos, ingressar no mundo do trabalho e integrar-se ativamente na
sociedade, contribuindo na vida económica, social e cultural do país transportando
valores estruturantes como a solidariedade, a responsabilidade e o respeito pelos
outros.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANOEL DE OLIVEIRA,
TEIP, PIEF, Mais Sucesso
PORTO

As acções definidas no plano pretendem contribuir para a melhoria das aprendizagens,
reduzir a indisciplina dentro e fora da sala de aula, diminuir o absentismo e envolver
mais as famílias. Estas acções têm como suporte estratégico uma intervenção precoce
de forma a evitar a sedimentação dos problemas e permitir um acompanhamento
regular do percurso escolar dos alunos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PRADO

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Plano Plurianual de Melhoria foi construído a partir dos documentos estratégicos e
das reflexões conjuntas das diferentes estruturas da escola, tais como, o Projeto de
Intervenção do Diretor, o Projeto Educativo, entre outros. Construiu-se numa lógica de
trabalho cooperativo e com a partilha e colaboração de todo o corpo da comunidade
escolar e educativa, privilegiando a reflexão conjunta sobre as questões-chave que
conduziram ao diagnóstico

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A Escola, através desta Operação, antecipa o seu desenvolvimento, e afirma a sua
identidade, reconhecendo a sua especificidade, e colocando-a ao serviço de
finalidades educativas.O Projeto Educativo TEIP pretende operacionalizar-se em
ações estratégicas que, através do Plano Plurianual de Melhoria, no contexto escolar,
proporcionem aos seus diferentes atores o poder e a liberdade para a (re)construção a
medio e/ou longo

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A integração no TEIP é uma realidade desde 2009. Uma escolha da direção que apostou
neste programa como forma de melhoria das práticas educativas e do processo ensinoaprendizagem, tornando o Agrupamento uma referência no meio. A dinâmica
implementada permitiu uma melhoria de resultados, como comprovam as avaliações
internas e externas. A continuidade deste projeto vai ajudar a melhorar as metas a
atingir e consolidar os resultados já alcançados

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Projeto TEIP Possui como desígnio, para além de combater os níveis de abandono e
melhorar a taxa de sucesso e cumprimento de metas, preparar o futuro dos alunos
dotando-os de competências intelectuais e profissionais, necessárias para o exercício de
uma cidadania ativa, assente em valores humanistas e democráticos, de solidariedade,
consciencialização cívica e de cidadania.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Programa de territorialização de políticas educativas de intervenção prioritária e
Programas de Promoção do Sucesso Educativo , surge como oportunidade de
desenvolvimento de processos de Ensino de Aprendizagem para a melhoria de
resultados escolares, de combate ao absentismo e à indisciplina. Permitirá também a
criação de condições potenciadoras de um desenvolvimento sustentado e de integração
social dos nossos alunos.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Conseguir que a Escola seja uma referência, enquanto espaço educativo acolhedor que
forma e prepara para a vida. Para tal, o lema continuará a ser ”Acolher, Formar e
Preparar para a Vida” com qualidade. Na sua tarefa empenhar-se-á na formação cívica
e sucesso académico e profissional dos seus alunos e formandos, satisfação dos alunos
e famílias e na qualidade do seu ambiente interno e das relações externas, incluindo o
alargamento das parcerias.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A Escola Secundária de S. Pedro da Cova desenvolve a sua atividade na freguesia de
Fânzeres e S. Pedro da Cova ,cuja população é maioritariamente desfavorecida. É uma
escola verdadeiramente inclusiva porque acolhe todos os jovens que pretendam obter
uma qualificação escolar ou profissional, inclusive os que apresentam necessidades
educativas especiais, os rejeitados por outras instituições e os que pretendem ingressar
no ensino superior.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Esta Operação do Agrupamento de Escolas de Pinheiro assume-se como modelo de
desenvolvimento para a melhoria, cuja máxima é promover a cultura da qualidade da
sua organização e dos seus níveis de eficácia. Traduz a conceção dos órgãos de gestão,
apoiados pelo perito externo, dotando os envolvidos de mecanismos para a atuação
assertiva, dinâmica e interventiva das práticas, em ordem à melhoria do sucesso
educativo.

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOSÉ LEITE DE
VASCONCELOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MAXIMINOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOUSELO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ÓSCAR
LOPES, MATOSINHOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE
HERCULANO, PORTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE DIOGO CÃO, VILA
REAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO TÁVORA,
GUIMARÃES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PERAFITA

ESCOLA SECUNDÁRIA DE INÊS DE CASTRO

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA,
GONDOMAR

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE
PINHEIRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO DO PORTO,
TEIP, PIEF, Mais Sucesso
PORTO

A operação apresenta como princípio basilar a obrigatoriedade de garantir de uma
forma coerente e sustentada a promoção da qualificação das aprendizagens e dos
percursos educativos e sociais dos alunos, tendo sempre, como objetivo a igualdade de
oportunidades dos alunos, fomentando a diferenciação pedagógica e a diversidade
curricular, de acordo com a exponenciação da qualidade dos recursos humanos e
materiais e com as necessidades formativas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL SERPA
PINTO, CINFÃES

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Pese embora o trabalho aturado e sistemático desenvolvido e algumas melhorias
concretizadas ao longo dos anos, sentimos que temos de fazer mais e melhor, em certas
situações, fazer diferente, e, sobretudo, fazer mais cedo, para podermos, com sucesso,
chegar mais longe.Impõe-nos, desde já, uma viragem eficiência/eficácia;
ação/interação;reação /remediação-vamos fazer um sério investimento na pró-açãoprevenção.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A implementação das ações do projeto TEIP potencia, numa comunidade com contextos
socioeconómicos, familiares e culturais deficitários, uma cultura de escola distinta,
permitindo desenvolver estratégias diferenciadas que melhorem a eficácia do
funcionamento pedagógico, inovar nas atividades e incutir valores de cidadania,
contribuindo significativamente para a prevenção do insucesso, do abandono e a
melhoria da qualidade das aprendizagens.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAJÕES

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.749.986,61

1.372.490,06

1.189.396,72

1.549.574,82

279.529,00

626.353,00

2.143.059,00

1.480.471,00

320.941,00

341.647,00

771.294,00

502.118,00

2.236.235,00

1.925.412,00

336.471,00

693.647,00

931.765,00

217.412,00

1.304.471,00

2.676.235,00

874.824,00

1.050.824,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

1.487.488,62

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

1.166.616,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2014/12/19

2018/12/31

Portugal

1.010.987,21

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

1.317.138,60

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

07-Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam
para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria
do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária;

2016/11/04

2018/12/31

Portugal

237.599,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

532.400,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.821.600,15

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.258.400,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

272.799,85

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

290.399,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

655.599,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

426.800,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.900.799,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.636.600,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

286.000,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

589.599,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

792.000,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

184.800,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.108.800,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2.274.799,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

743.600,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

893.200,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

NORTE-08-5266-FSE-000019

NORTE-08-5266-FSE-000020

NORTE-08-5266-FSE-000021

NORTE-08-5266-FSE-000022

NORTE-08-5266-FSE-000023

NORTE-08-5266-FSE-000024

NORTE-08-5266-FSE-000025

NORTE-08-5266-FSE-000026

NORTE-08-5266-FSE-000027

NORTE-08-5266-FSE-000028

NORTE-08-5266-FSE-000029

NORTE-08-5266-FSE-000030

NORTE-08-5266-FSE-000031

NORTE-08-5266-FSE-000032

NORTE-08-5266-FSE-000033

NORTE-08-5266-FSE-000034

NORTE-08-5266-FSE-000035

NORTE-08-5266-FSE-000036

NORTE-08-5266-FSE-000037

NORTE-08-5266-FSE-000038

NORTE-08-5266-FSE-000039

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Esta operação visa concretizar uma intervenção num contexto demográfico disperso e
com assinaláveis assimetrias. Daí, a necessidade de respostas diversificadas e
adequadas às situações-problema. Detentor de um vasto património material e
humano, o AERF pauta-se por princípios de humanismo, equidade, exigência, rigor e
transparência, e conta, para a consecução do plano, com as sinergias de toda a
comunidade.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Agrupamento de Escolas de Frazão, paços de Ferreira organizou o plano de melhoria
em função das necessidades, características e situações-problema identificadas tendo
em vista o sucesso educativo dos alunos. Destacam-se ações orientadas para uma
atuação preventiva e de promoção de competências, assente na prática docente de
qualidade, apoiada em processos efetivos de colaboração e intervisão/supervisão.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O presente Projeto na linha dos anteriores foi desenvolvido integrando o programa de
intervenção designado por Territórios Educativos de Intervenção Prioritária-TEIP.
Partindo dos conhecimentos e experiência(s) entretanto adquiridos, consideramos esta
continuidade de integração no TEIP 3, como uma oportunidade para desenvolver
ferramentas e estratégias consideradas necessárias para enfrentar o conjunto de
problemas socioeducativos.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O APVC é constituído por três escolas de 1º ciclo, todas delas com jardim-de-infância, e
uma escola EB2/3 (escola sede do Agrupamento) e confronta-se com a heterogeneidade
de alunos provenientes das famílias e das culturas de bairro – geograficamente
próximos, onde se encontram situações de pobreza, emprego precário e/ou mal
remunerado e desemprego; em grande parte dos casos sustentada pelo RSI; baixa
literacia e comportamento de desistência.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O presente projeto fundamenta-se com a realidade de carência social do território
envolvente. Implica respostas diferentes para realidades diferentes. Visa a melhoria das
aprendizagens traduzida no sucesso educativo dos alunos, o combate ao absentismo e
abandono escolar, melhoria do clima de escola, nomeadamente a progressiva
diminuição da indisciplina e a coordenação da ação da escola com a família e os
parceiros educativos.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A Escola procura com esta operação melhorar os desempenhos escolares dos seus
discentes, melhorando as taxas de sucesso e níveis de autonomia, contribuindo para o
combate ao abandono, absentismo e indisciplina. Ao mesmo tempo procura
acompanhar a situação familiar dos alunos, procurando aumentar os índices de
participação parental, valorizando o papel dos encarregados de educação na prevenção
de problemáticas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANUEL FARIA DE
TEIP, PIEF, Mais Sucesso
SOUSA

O Agrupamento procura uma resposta atempada, levando a uma forte cooperação com
o meio social envolvente, da qual dependemos e para a qual trabalhamos, procurando
enquadrar os diferentes saberes nos diferentes contextos das práticas pedagógicas,
visando o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem de todos os
intervenientes.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LEONARDO COIMBRA
TEIP, PIEF, Mais Sucesso
FILHO

O projeto corporiza a melhoria contínua da qualidade do serviço educativo,
desenvolvendo um trabalho que proporcione aos alunos um percurso educativo de
sucesso, através do trabalho colaborativo de docentes, da articulação entre escolas e
níveis de ensino e do envolvimento das famílias, promovendo práticas de ensino e
aprendizagem que melhor se adequem aos desafios de mudança, elevando
continuamente a “imagem” deste agrupamento de escolas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARCO DE
CANAVESES

O principal objetivo do Programa TEIP III no Agrupamento de Escolas de Marco de
Canaveses é criar condições que promovam o sucesso educativo de todos os alunos,
especialmente daqueles que se encontram em situação de risco de exclusão social e
escolar. A Escola assume-se como diretamente responsável pela promoção do sucesso
educativo e como instituição central do processo de desenvolvimento comunitário.

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE
RODRIGUES DE FREITAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FRAZÃO

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE FREIXO
DE ESPADA À CINTA

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO AMIAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS S. PEDRO DA COVA

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR DOUTOR
FLÁVIO F. PINTO RESENDE, CINFÃES

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CRISTELO, PAREDES TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Agrupamento incorporou na presente operação os resultados de diversos relatórios
de autoavaliação e avaliação externa, permitindo a definição de novas estratégias
mobilizadoras, promovendo o sucesso educativo, esbater as diferenças sociais e criar
uma cultura de avaliação de forma a alcançar a melhoria contínua, visando a
construção de uma sociedade mais justa, fraterna e feliz.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO SUDESTE DE BAIÃO TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O AESB está inserido num contexto socioeconómico desfavorecido, sendo o insucesso e
o risco de abandono motivos de preocupação. O desafio consiste em encontrar
estratégias que permitam a conclusão do 3.º CEB e a transição dos jovens para o ES. São
objetivos da Operação diminuir o insucesso escolar, prevenir a indisciplina, o abandono
e o absentismo, melhorar os resultados da avaliação externa e ativar a participação e a
relação escola-família.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DE S. TORCATO

Apresentamos um conjunto de ações concebidas e definidas para a prevenção e
combate dos problemas elencados, considerando que estas resultarão, a médio e a
longo prazo, na diminuição do insucesso, no aumento da qualidade do sucesso, na
diminuição de situações de absentismo e abandono escolares, bem como no
decréscimo de ocorrências disciplinares com a colaboração de toda a comunidade
educativa, esperando-se, um maior e mais efetivo acompanhament

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ANTÓNIO
TEIP, PIEF, Mais Sucesso
DA NATIVIDADE, MESÃO FRIO

O Agrupamento de Escolas de Mesão Frio organizou o plano de melhoria em função das
necessidades, características e situações-problema identificadas tendo em vista o
sucesso educativo dos alunos. Destacam-se ações orientadas para uma atuação
preventiva e de promoção de competências, assente na prática docente de qualidade,
apoiada em processos efetivos de colaboração, intervisão/supervisão e formação e
orientada por mecanismos sistemáticos de mon

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE CORONEL
ADÃO CARRAPATOSO, VILA NOVA DE FOZ CÔA

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Esta operação do agrupamento define-se, entre outros aspetos, por ser antecipativa, de
modo a prever ameaças e oportunidades antes da ação, mas também retroativa para
permitir a correção dos objetivos quando se confrontam a evolução atual com as
decisões passadas. É nesta perspetiva que se enquadra o plano atual e a respetiva
candidatura financeira.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Pretende-se desenvolver um conjunto de estratégias com objetivos direcionados para a
qualidade e eficácia do Agrupamento, numa perspetiva dinâmica e flexível que
anualmente se concretize no Projeto Educativo do Agrupamento, Plano Anual de
Atividades e demais planos eprojetos, implicando toda a comunidade educativa na
inovação e mudança, tendo como documento de referência para a melhoria o Relatório
da Equipa de Autoavaliação.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Projeto Educativo deve constituir-se como a base de trabalho da comunidade
educativa a que se destina e não apenas mais um documento que deve ser elaborado
porque assim nos é exigido por lei. Por essa razão, O Projeto Educativo deve ser
entendido como sendo o projeto de uma comunidade educativa específica, situada
espacial e temporalmente, constituída por agentes identificados, com problemas
próprios.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A operação visa dar uma resposta eficaz aos problemas que decorrem do contexto
sociocultural, contribuindo para, a par da melhoria dos resultados escolares e
diminuição do abandono escolar, promover a cidadania, a inclusão e o desenvolvimento
social. Neste âmbito serão desenvolvidos planos de intervenção para viabilizar o reforço
das aprendizagens, com a estruturação organizacional diferenciada, constituindo
prioridade estratégias de prevenção.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Promoção do sucesso educativo, da melhoria do ambiente escolar e da qualidade das
aprendizagens, com o foco na sala de aula e na dinamização da comunidade local.A
diversidade de ações visa responder de forma articulada, estratégica, inclusiva e
preventiva a todos os alunos, minorando os índices de insucesso, absentismo,
abandono e desinteresse pela escola, assim como dar uma resposta adequada à
heterogeneidade que os carateriza.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

As várias ações estratégicas valorizarão os saberes e interesses dos educandos,
procurando uma evolução consciente e alicerçada no exercício de uma cidadania ativa,
potenciando-se o saber para a ação e resolução de problemas, desenvolvendo um
trabalho de proximidade entre professores, alunos e famílias, possibilitando um
acompanhamento permanente aos alunos, de modo a encontrar respostas adequadas
às necessidades específicas de cada um.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Agrupamento pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido,no âmbito do
programa TEIP, e com o principal intuito de promover a equidade e a igualdade de
oportunidades no acesso à educação,prevenir/combater o absentismo e abandono
escolares,melhorar a qualidade das aprendizagens,reforçar/rentabilizar as parcerias
estabelecidas,no sentido de preparar e qualificar os jovens para a integração na vida
ativa e/ou prosseguimento de estudos.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

No AEM encontramos, uma grande heterogeneidade de culturas e saberes e
consideráveis desigualdades económicas, culturais e sociais, verificando-se dificuldades,
evidenciadas pelas taxas de insucesso, em encontrar soluções para tais diferenças,
tendo de fazer a organização um grande esforço para proporcionar a todos os seus
alunos um igual acesso a um percurso de sucesso e para cumprir o objectivo social que,
naturalmente, lhe é inerente.

ESCOLA DO 1º, 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO
DE PEDOME

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOGADOURO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA BÁRBARA,
FÂNZERES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. PEDRO I, VILA
NOVA DE GAIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VISO, PORTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RESENDE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MATOSINHOS

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.148.235,00

544.123,00

108.612,25

614.342,97

1.019.764,80

269.176,00

1.278.588,00

367.529,00

2.029.176,00

802.353,00

393.412,00

534.343,27

268.454,16

274.353,00

1.087.059,00

325.090,10

889.271,28

2.339.765,00

352.000,00

1.023.676,01

1.785.881,65

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

1.825.999,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

462.504,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

92.320,41

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

522.191,52

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

866.800,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

228.799,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.086.799,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

312.399,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.724.799,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

682.000,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

334.400,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

454.191,78

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

228.186,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

233.200,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

924.000,15

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

276.326,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/15

2018/08/31

Portugal

755.880,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.988.800,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

299.200,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

870.124,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.517.999,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-08-5266-FSE-000040

NORTE-08-5266-FSE-000041

NORTE-08-5266-FSE-000042

NORTE-08-5266-FSE-000043

NORTE-08-5266-FSE-000044

NORTE-08-5266-FSE-000045

NORTE-08-5266-FSE-000046

NORTE-08-5266-FSE-000047

NORTE-08-5266-FSE-000048

NORTE-08-5266-FSE-000049

NORTE-08-5266-FSE-000053

NORTE-08-5266-FSE-000058

NORTE-08-5266-FSE-000060

NORTE-08-5266-FSE-000061

NORTE-08-5266-FSE-000062

NORTE-08-5266-FSE-000065

NORTE-08-5266-FSE-000081

NORTE-08-5266-FSE-000084

NORTE-08-5266-FSE-000085

NORTE-08-5266-FSE-000086

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO DE SOUSA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTE DA OLA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Agrupamento, com esta operação, assume um papel fundamental como elemento
equalizador, pelo que o trabalho a desenvolver deve ser no sentido de colmatar as
desvantagens com que muitas crianças chegam à escola e carregam durante o seu
percurso.Pretende assim o Agrupamento com esta operação “Paço a Passo…Por um
futuro Melhor” desenvolver um conjunto de atividades, em função das principais
necessidades ao nível académico, social e organizaciona

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Agrupamento de Escolas de Monte da Ola está inserido no Programa TEIP. Medida
dirigida a contextos particularmente difíceis e desafiantes e visa a criação de condições
para a promoção do sucesso educativo de todos os alunos, o combate ao abandono,
absentismo e indisciplina, bem como a transição qualificada para a vida ativa. Com o
lema “Pensar Preventivamente”, o projeto TEIP, materializado num Plano Plurianual de
Melhoria, contempla 13 ações.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE, MARCO DE
TEIP, PIEF, Mais Sucesso
CANAVESES

Esta Operação pretende criar condições promotoras do sucesso educativo de todos os
alunos, especialmente daqueles que se encontram em situação de risco de exclusão
social e escolar apostando numa ação sobretudo preventiva, ficando subjacente de
forma clara, todos os princípios, valores, objetivos e estratégias que servem de linha
orientadora aos caminhos basilares a seguir no sentido da construção de uma
escola/comunidade promotora de Qualidade.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Esta operação destina-se à promoção da igualdade de acesso ao ensino, à promoção da
igualdade de oportunidades, à melhoria do sucesso educativo, ao combate do
considerável número de casos de violência e indisciplina no território educativo e na
prevenção do abandono e absentismo escolar, resultante do contexto sócio económico
e educativo deficitário das famílias da comunidade escolar.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Pretende-se o desenvolvimento de um plano pulrianual de melhoria suportado pelo
projeto educativo tendo em perpectiva a melhoria da qualidade de cada um dos alunos
que ferquentam o agrupamento, atendendo as caracteristicas do seu
desenviolvimentyo cognitivio e dos grupos sociais a que pertecem. Integra este plano
um conjunto de ações definidas de forma colaborativa pelos por todos os intervenientes
do processo educativo.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O PPM 2015/2018 é formado por um conjunto de ações definidas após o diagnóstico
das causas do insucesso escolar no Agrupamento de Escolas de Valbom e que se
inserem em 4 eixos de intervenção. Pretende-se criar condições para a promoção do
sucesso educativo dos alunos, fomentando a igualdade de oportunidades, envolvendo
as famílias no processo de ensino-aprendizagem, valorizando a escola, a educação e a
aprendizagem ao longo da vida.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO
SANCHES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALBOM

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS VILA D'ESTE TEIP, PIEF, Mais Sucesso

As áreas onde, prioritariamente, o Agrupamento pretende incidir os seus esforços, no
sentido da melhoria, são:•Promoção do sucesso;•Diminuição dos índices de
indisciplina;•Prevenção do abandono;•Aprofundamento e consolidação do processo de
autoavaliação.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO I, VILA
NOVA DE FAMALICÃO

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Plano de Melhoria Plurianual é um documento orientador da política interna do
Agrup. de escolas D.Sancho I e assenta em 4 eixos de intervenção:
Melhoria do ensino e das aprendizagens;
Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina; Gestão e Organização;
Relação Escola-Famílias-Comunidade e Parcerias.
A melhoria do ambiente educativo e a qualidade das aprendizagens centrais deste
plano.

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O AE António Nobre serve um público muito heterogéneo (alunos de etnia cigana,
alguns alunos em risco de pobreza, com agregados familiares afetados pelo desemprego
e problemas sociais). De modo a promover a diminuição do abandono escolar precoce e
a inclusão social, o AEAN apresenta uma oferta diversificada, do pré-escolar ao
secundário, que passa pelo ensino regular, profissional, vocacional e PCA.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO DE ARAÚJO
CORREIA

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Pretende-se promover uma educação de sucesso (diminuindo o abandono, o
absentismo e o insucesso escolar), assegurando a conclusão da escolaridade obrigatória
e a transição dos jovens para o ensino superior ou para a vida ativa, promovendo a
inclusão, prevenindo a indisciplina, a violência e alargando a oferta formativa para os
jovens particularmente nas áreas do ensino vocacional, pca, cef e profissional.

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

Pretende-se promover uma educação de sucesso (diminuindo o abandono, o
absentismo e o insucesso escolar), assegurando a conclusão da escolaridade obrigatória
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO
e a transição dos jovens para o ensino superior ou para a vida ativa, promovendo a
ESCOLAR - PROJETOS
inclusão, prevenindo a indisciplina, a violência e alargando a oferta formativa para os
jovens particularmente nas áreas do ensino vocacional, pca, cef e profissional.

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

Pretende-se promover uma educação de sucesso (diminuindo o abandono, o
absentismo e o insucesso escolar), assegurando a conclusão da escolaridade obrigatória
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO
e a transição dos jovens para o ensino superior ou para a vida ativa, promovendo a
ESCOLAR - PROJETOS
inclusão, prevenindo a indisciplina, a violência e alargando a oferta formativa para os
jovens particularmente nas áreas do ensino vocacional, pca, cef e profissional.

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

Pretende-se promover uma educação de sucesso (diminuindo o abandono, o
absentismo e o insucesso escolar), assegurando a conclusão da escolaridade obrigatória
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO
e a transição dos jovens para o ensino superior ou para a vida ativa, promovendo a
ESCOLAR - PROJETOS
inclusão, prevenindo a indisciplina, a violência e alargando a oferta formativa para os
jovens particularmente nas áreas do ensino vocacional, pca, cef e profissional.

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

Pretende-se promover uma educação de sucesso (diminuindo o abandono, o
absentismo e o insucesso escolar), assegurando a conclusão da escolaridade obrigatória
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO
e a transição dos jovens para o ensino superior ou para a vida ativa, promovendo a
ESCOLAR - PROJETOS
inclusão, prevenindo a indisciplina, a violência e alargando a oferta formativa para os
jovens particularmente nas áreas do ensino vocacional, pca, cef e profissional.

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

Pretende-se promover uma educação de sucesso (diminuindo o abandono, o
absentismo e o insucesso escolar), assegurando a conclusão da escolaridade obrigatória
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO
e a transição dos jovens para o ensino superior ou para a vida ativa, promovendo a
ESCOLAR - PROJETOS
inclusão, prevenindo a indisciplina, a violência e alargando a oferta formativa para os
jovens particularmente nas áreas do ensino vocacional, pca, cef e profissional.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

Trata-se de uma operação de suporte à execução do PIICIE e centrada na animação e
capacitação da rede educativa da NUT III Cávado por via do envolvimento das
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO comunidades educativas nas dinâmicas de execução, monitorização e avaliação das
ESCOLAR - PROJETOS
diferentes operações. Reconhece-se que o envolvimento destes agentes torna-se
imprescindível para a melhoria e valorização dos níveis de aprendizagem e sucesso
educativo dos alunos.

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

Trata-se de uma operação de suporte à execução do PIICIE e centrada na animação e
capacitação da rede educativa da NUT III Cávado por via do envolvimento das
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO comunidades educativas nas dinâmicas de execução, monitorização e avaliação das
ESCOLAR - PROJETOS
diferentes operações. Reconhece-se que o envolvimento destes agentes torna-se
imprescindível para a melhoria e valorização dos níveis de aprendizagem e sucesso
educativo dos alunos.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

Trata-se de uma operação de suporte à execução do PIICIE e centrada na animação e
capacitação da rede educativa da NUT III Cávado por via do envolvimento das
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO comunidades educativas nas dinâmicas de execução, monitorização e avaliação das
ESCOLAR - PROJETOS
diferentes operações. Reconhece-se que o envolvimento destes agentes torna-se
imprescindível para a melhoria e valorização dos níveis de aprendizagem e sucesso
educativo dos alunos.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

Esta operação apresenta-se como um elemento de aprendizagem orientada para a
ação e para a compreensão por meio dos sentidos, isto é, uma aprendizagem vivencial
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO através do ensino da Arte. através das suas ações irá concorrer no sentido da
ESCOLAR - PROJETOS
promoção, de competências transversais para o sucesso das aprendizagens, através das
abordagens diferenciadoras e inovação pedagógica ao nível das práticas educativas e
potenciação da criatividade dos alunos.

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

Esta operação apresenta-se como um elemento de aprendizagem orientada para a
ação e para a compreensão por meio dos sentidos, isto é, uma aprendizagem vivencial
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO através do ensino da Arte. através das suas ações irá concorrer no sentido da
ESCOLAR - PROJETOS
promoção, de competências transversais para o sucesso das aprendizagens, através das
abordagens diferenciadoras e inovação pedagógica ao nível das práticas educativas e
potenciação da criatividade dos alunos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANTÓNIO NOBRE

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.004.235,00

1.194.623,96

481.412,00

1.899.765,00

1.615.059,00

1.195.765,00

479.709,71

2.214.347,00

1.345.882,00

2.505.165,19

252.322,55

352.070,44

583.067,89

1.229.350,07

623.921,01

114.248,49

641.728,90

179.927,91

947.581,48

129.150,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

853.599,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.015.430,37

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

409.200,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.614.800,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.372.800,15

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.016.400,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

407.753,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.882.194,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.143.999,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2.129.390,41

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

214.474,17

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

299.259,87

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

495.607,71

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

1.044.947,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

530.332,86

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

97.111,22

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

545.469,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

152.938,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

805.444,26

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

109.777,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

472

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-08-5266-FSE-000087

NORTE-08-5266-FSE-000089

NORTE-08-5266-FSE-000090

NORTE-08-5266-FSE-000091

NORTE-08-5266-FSE-000092

NORTE-08-5266-FSE-000094

NORTE-08-5266-FSE-000110

NORTE-08-5266-FSE-000123

NORTE-08-5266-FSE-000135

NORTE-08-5266-FSE-000136

NORTE-08-5266-FSE-000151

NORTE-08-5266-FSE-000152

NORTE-08-5266-FSE-000163

NORTE-08-5368-FSE-000001

NORTE-08-5368-FSE-000003

NORTE-08-5368-FSE-000004

NORTE-08-5368-FSE-000005

NORTE-08-5368-FSE-000006

NORTE-08-5368-FSE-000007

NORTE-08-5368-FSE-000008

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

Esta operação apresenta-se como um elemento de aprendizagem orientada para a
ação e para a compreensão por meio dos sentidos, isto é, uma aprendizagem vivencial
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO através do ensino da Arte. através das suas ações irá concorrer no sentido da
ESCOLAR - PROJETOS
promoção, de competências transversais para o sucesso das aprendizagens, através das
abordagens diferenciadoras e inovação pedagógica ao nível das práticas educativas e
potenciação da criatividade dos alunos.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

Esta operação apresenta-se como um elemento de aprendizagem orientada para a
ação e para a compreensão por meio dos sentidos, isto é, uma aprendizagem vivencial
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO através do ensino da Arte. através das suas ações irá concorrer no sentido da
ESCOLAR - PROJETOS
promoção, de competências transversais para o sucesso das aprendizagens, através das
abordagens diferenciadoras e inovação pedagógica ao nível das práticas educativas e
potenciação da criatividade dos alunos.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

Esta operação apresenta-se como um elemento de aprendizagem orientada para a
ação e para a compreensão por meio dos sentidos, isto é, uma aprendizagem vivencial
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO através do ensino da Arte. através das suas ações irá concorrer no sentido da
ESCOLAR - PROJETOS
promoção, de competências transversais para o sucesso das aprendizagens, através das
abordagens diferenciadoras e inovação pedagógica ao nível das práticas educativas e
potenciação da criatividade dos alunos.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

A operação + Cidadania tem como objetivos desenvolver competências, atitudes e
valores que ajudem as crianças a desempenhar um papel ativo na comunidade e
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO construir um ambiente de aprendizagem rico em tecnologia, facilitador da
ESCOLAR - PROJETOS
aprendizagem, do trabalho colaborativo e partilha. Pretende-se promover a motivação
pela aprendizagem junto dos alunos, em várias dimensões e desta forma combater o
abandono escolar ao longo de todo o percurso educativo.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

A presente operação contempla um conjunto de iniciativas que visam fortalecer as
trajetórias escolares e profissionais dos jovens com vista à sua efetiva inclusão social e
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO
profissional. Trata-se, portanto, de uma operação que vai de encontro às prioridades
ESCOLAR - PROJETOS
definidas pelo FSE nomeadamente, no que diz respeito à melhoria do acesso ao
emprego, ajudando os jovens a efetuar a transição da escola para o trabalho.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

Esta operação permite a capacitação da comunidade educativa do território e
proporcionar aos agentes educativos a oportunidade de partilhar práticas educativas
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO consideradas exemplares, para que atinjam uma melhor compreensão dos desafios e
ESCOLAR - PROJETOS
obstáculos; concertar e adequar a oferta educativa/formativa às necessidades de
qualificação do território e divulgá-la assim como, analisar e divulgar o estado da arte
da educação no território.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

O presente projeto propõe-se desenvolver iniciativas que permitam aos alunos
desenvolver projetos empreendedores, capacitar-se com competências na formação
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO escolar para a formulação de propostas e ideias inovadoras que poderão apoiar futuras
ESCOLAR - PROJETOS
iniciativas empreendedoras. Neste âmbito será disponibilizado apoio técnico na
metodologia de projeto personalizado e tutoria de acompanhamento aos alunos e
equipas de alunos que desenvolvam ideias e propost

85%

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

O presente projeto propõe-se desenvolver iniciativas que permitam aos alunos
desenvolver projetos empreendedores, capacitar-se com competências na formação
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO escolar para a formulação de propostas e ideias inovadoras que poderão apoiar futuras
ESCOLAR - PROJETOS
iniciativas empreendedoras. Neste âmbito será disponibilizado apoio técnico na
metodologia de projeto personalizado e tutoria de acompanhamento aos alunos e
equipas de alunos que desenvolvam ideias e propost

85%

O presente projeto propõe-se desenvolver iniciativas que permitam aos alunos
desenvolver projetos empreendedores, capacitar-se com competências na formação
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO escolar para a formulação de propostas e ideias inovadoras que poderão apoiar futuras
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA
ESCOLAR - PROJETOS
iniciativas empreendedoras. Neste âmbito será disponibilizado apoio técnico na
metodologia de projeto personalizado e tutoria de acompanhamento aos alunos e
equipas de alunos que desenvolvam ideias e propost

85%

O presente projeto propõe-se desenvolver iniciativas que permitam aos alunos
desenvolver projetos empreendedores, capacitar-se com competências na formação
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO escolar para a formulação de propostas e ideias inovadoras que poderão apoiar futuras
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA
ESCOLAR - PROJETOS
iniciativas empreendedoras. Neste âmbito será disponibilizado apoio técnico na
metodologia de projeto personalizado e tutoria de acompanhamento aos alunos e
equipas de alunos que desenvolvam ideias e propost

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE
TRÁS-OS-MONTES

O presente projeto propõe-se desenvolver iniciativas que permitam aos alunos
desenvolver projetos empreendedores, capacitar-se com competências na formação
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO escolar para a formulação de propostas e ideias inovadoras que poderão apoiar futuras
ESCOLAR - PROJETOS
iniciativas empreendedoras. Neste âmbito será disponibilizado apoio técnico na
metodologia de projeto personalizado e tutoria de acompanhamento aos alunos e
equipas de alunos que desenvolvam ideias e propost

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE
TRÁS-OS-MONTES

O presente projeto propõe-se desenvolver iniciativas que permitam aos alunos
desenvolver projetos empreendedores, capacitar-se com competências na formação
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO escolar para a formulação de propostas e ideias inovadoras que poderão apoiar futuras
ESCOLAR - PROJETOS
iniciativas empreendedoras. Neste âmbito será disponibilizado apoio técnico na
metodologia de projeto personalizado e tutoria de acompanhamento aos alunos e
equipas de alunos que desenvolvam ideias e propost

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

O presente projeto propõe-se desenvolver iniciativas que permitam aos alunos
desenvolver projetos empreendedores, capacitar-se com competências na formação
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO escolar para a formulação de propostas e ideias inovadoras que poderão apoiar futuras
ESCOLAR - PROJETOS
iniciativas empreendedoras. Neste âmbito será disponibilizado apoio técnico na
metodologia de projeto personalizado e tutoria de acompanhamento aos alunos e
equipas de alunos que desenvolvam ideias e propost

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

C.E.P.-COOPERATIVA DE ENSINO POLITÉCNICO CRL

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS
PARA A FORMAÇÃO LDA

FACULTAS - GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO SUPERIOR S.A.

Programa + Superior

O Programa + Superior visa contribuir para a plena utilização da capacidade do ensino
superior público, procurando ainda promover a coesão territorial apoiando ainda a
fixação de jovens em regiões em perda demográfica. O incremento das competências
destes jovens permitirá, também, que a sua fixação enquanto diplomados possa ser
acompanhada pelo desenvolvimento de atividades empresariais de maior valor para a
região em que se fixam.

Cursos TesP

O Politécnico do Porto oferece 24 Cursos TeSP, dos quais 5 são desenvolvidos no âmbito
da presente operação. Abrangendo 82 estudantes, os 5 cursos financiados são
promovidos pela Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão, pela Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras e pelo Instituto Superior de Contabilidade
e Administração do Porto, direcionando-se para as áreas do turismo, ciências
informáticas e comércio internacional.

Cursos TesP

Os cursos TeSP do IPB submetidos a financiamento no âmbito dos avisos POCH e NORTE68-2016-01 formam profissionais que correspondem a necessidades evidentes do
tecido empresarial, com um contributo relevante para o desenvolvimento regional e
estão claramente enquadrados com a Estratégia Nacional de Especialização Inteligente
(ENEI), e com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI) bem assim como
com a Agenda Portugal Digital.

Cursos TesP

A operação Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) no IPVC visa o
financiamento destes cursos na instituição no ciclo de estudos iniciado em 2015/2016.
Este Ciclo de estudos superior não conferente de grau académico atribui o diploma de
técnico superior profissional (TeSP). Estes cursos resultam da auscultação de vários
agentes regionais, nomeadamente as empresas. Trata-se por isso de uma operação
atenta à realidade do tecido económico d

Cursos TesP

O presente projeto consiste na realização de dois Cursos Técnicos Superiores
Profissionais, cuja formação é pós-secundária não superior, que se espera proporcionar
mais-valia na (re)integração do mercado trabalho.Surgem como uma resposta à
necessidade de formação que a sociedade atual exige, mas também como um meio de
proporcionar instrumentos e ferramentas num quadro de melhoria de conhecimentos e
competências adequadas.

Cursos TesP

O ISTEC é um estabelecimento de ensino superior politécnico particular, inserido no
sistema de ensino superior português, desde 1990, que nos termos da legislação
vigente, tem como finalidade a promoção do ensino de nível superior na área das
tecnologias de informação, através do desenvolvimento de metodologias e processos
pedagógicos inovadores com recurso às mais avançadas tecnologias de informação e
parcerias empresariais.

Cursos TesP

Este projeto visa aumentar os níveis de participação e de habilitações na Região,
através do aumento do número de diplomados do ensino superior nas áreas do turismo
e lazer, gestão hoteleira e gestão e comércio internacional e reforçar os recursos
humanos qualificados para o turismo regional e internacionalização de micro, pequenas
e médias empresas, contribuindo para o cumprimento dos indicadores (valores-alvo
2023) definidos para o PO Norte.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

162.888,40

2.708.965,02

1.876.034,85

149.988,19

674.036,87

268.778,79

49.384,50

66.031,54

165.000,00

45.000,00

200.000,00

140.000,00

40.950,00

1.242.000,00

292.833,81

3.123.088,25

1.052.465,07

114.096,09

84.918,49

282.469,43

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

138.455,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

2.302.620,27

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

1.594.629,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

127.489,96

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/30

Portugal

572.931,34

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

228.461,97

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

41.976,83

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2018/09/03

2019/08/30

Portugal

56.126,81

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2018/09/03

2019/08/30

Portugal

140.250,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2018/09/03

2019/08/30

Portugal

38.250,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2018/09/03

2019/08/30

Portugal

170.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2018/09/03

2019/08/30

Portugal

119.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2018/09/03

2019/08/30

Portugal

34.807,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2018/09/03

2019/08/30

Portugal

1.055.700,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

248.908,74

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/01

2017/07/31

Portugal

2.654.625,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/14

2018/03/30

Portugal

894.595,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/19

2017/07/31

Portugal

96.981,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/28

2017/10/31

Portugal

72.180,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/10/05

2017/09/30

Portugal

240.099,02

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/21

2018/06/08

Portugal

473

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-08-5368-FSE-000009

NORTE-08-5368-FSE-000010

NORTE-08-5368-FSE-000011

NORTE-08-5368-FSE-000012

NORTE-08-5368-FSE-000013

NORTE-08-5368-FSE-000015

NORTE-08-5368-FSE-000017

NORTE-08-5368-FSE-000019

NORTE-08-5368-FSE-000020

NORTE-08-5369-FSE-000002

NORTE-08-5369-FSE-000003

NORTE-08-5369-FSE-000007

NORTE-08-5369-FSE-000009

NORTE-08-5369-FSE-000011

NORTE-08-5369-FSE-000012

NORTE-08-5369-FSE-000013

NORTE-08-5369-FSE-000018

NORTE-08-5369-FSE-000021

NORTE-08-5369-FSE-000023

NORTE-08-5369-FSE-000024

NORTE-08-5369-FSE-000026

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

85%

I.E.S.F. - INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DE
FAFE LDA

85%

ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

85%

85%

85%

85%

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

ESE-ENSINO SUPERIOR EMPRESARIAL LDA

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

85%

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS
PARA A FORMAÇÃO LDA

85%

ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

C.E.P.-COOPERATIVA DE ENSINO POLITÉCNICO CRL

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

Nome da Operação | Operation Name

Cursos TesP

Resumo | Summary

O IESF está sediado em Fafe, cidade de baixa densidade que necessita e muito de uma
oferta formativa superior diversificada, com empregabilidade, e de futuro. O curso
apresenta um elevado grau de alinhamento com as estratégias do domínio do EREI e do
ENEI. Assim vai ao encontro dos objetivos definidas pelo Norte2020, materializando a
matriz do FSE, coesão territorial, formação superior, igualdade de oportunidades,
empregabilidade, Desenv. social

Cursos TesP

RESUMO

Cursos TesP

A operação é fundamental porque o IPCA fez uma aposta importante em cursos,
enquadrados com a ENEI e a RIS3 Norte e que implicam um forte investimento em
equipamentos, instalações, pessoal docente e não docente necessários para o processo
de ensino-aprendizagem. Esta operação vem contribuir para a continuação de uma
aposta forte, consolidada e assente nas necessidades da região, de cursos TeSP no IPCA.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) - Aviso 2017

Este curso visa formar técnicos superiores profissionais em restauração e bebidas, que
de forma autónoma ou orientada, sejam capazes de dirigir, coordenar e controlar as
atividades e operações dos serviços de alimentação e bebidas (Food and Beverage),
integrados ou não em unidades hoteleiras, garantindo a qualidade do serviço, a
otimização dos recursos e a maximização da rentabilidade do negócio.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) - Aviso 2017

Os cursos TeSP do IPB submetidos a financiamento no âmbito dos avisos POCH e NORTE68-2017-25 formam profissionais que correspondem a necessidades evidentes do
tecido empresarial, com um contributo relevante para o desenvolvimento regional e
estão claramente enquadrados com a Estratégia Nacional de Especialização Inteligente
(ENEI), e com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI) bem assim como
com a Agenda Portugal Digital.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) - Aviso 2017

A operação Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) no IPVC visa o
financiamento destes cursos na instituição no ciclo de estudos iniciado em 2016/2017.
Este Ciclo de estudos superior não conferente de grau académico atribui o diploma de
técnico superior profissional (TeSP). Estes cursos resultam da auscultação de vários
agentes regionais, nomeadamente as empresas e atentam à realidade do tecido
económico.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) - Aviso 2017

O ISTEC é um estabelecimento de ensino superior politécnico particular, inserido no
sistema de ensino superior português, desde 1990, que nos termos da legislação
vigente, tem como finalidade a promoção do ensino de nível superior na área das
tecnologias de informação, através do desenvolvimento de metodologias e processos
pedagógicos inovadores com recurso às mais avançadas tecnologias de informação e
parcerias empresariais.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) - Aviso 2017

O projeto integra dois cursos superiores técnico profissionais: Desenvolvimento para a
Web e Dispositivos Móveis e Gestão de Turismo, Hotelaria e Restauração. Desenvolvido
para 31 alunos

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) - Aviso 2017

O presente projeto consiste na realização de dois Cursos Técnicos Superiores
Profissionais, cuja formação é pós-secundária não superior, que se espera proporcionar
mais-valia na (re)integração do mercado trabalho. Surgem como uma resposta à
necessidade de formação que a sociedade atual exige, mas também como um meio de
proporcionar instrumentos e ferramentas num quadro de melhoria de conhecimentos e
competências adequadas.

Programas Doutorais

Estudar o edificado é indispensável para a definição de políticas e acções de gestão
capazes de sustentar respostas arquitectónicas aos desafios sociais, económicos e
tecnológicos. Nesta pesquisa, a área da habitação apresenta-se como determinante
para promover a coesão do território nacional, em particular ao nível das cidades, hoje
com ameaças comuns, como a desertificação, assimetrias sociais, áreas vulneráveis ou
alterações climáticas.

Programas Doutorais

A Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto oferece o Programa Doutoral em
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (PDEEC), em parceria com instituições do
SCTN (INESC TEC, SYSTEC, IT, INEB, institutos de interface da UP, e CISTER do IPP) e
instituições internacionais (Carnegie Mellon University). O PDEEC, alinhado com a RIS3
Norte, prevê com esta candidatura o reforço do número de estudantes de
doutoramento, com a atribuição de 12 bolsa

Programas Doutorais

O BIOTECH.DOC (http://www.esb.ucp.pt/biotecdoc/) é um programa internacional de
Doutoramento (PD), promovido pela Escola Superior de Biotecnologia do Centro
Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, em território nacional, e em
parceria com cinco universidades estrangeiras de renome, nas áreas de prioridade de
Sistemas Agroambientais e Alimentação, Recursos do Mar e Economia, e Ciências da
Vida e Saúde.

Programas Doutorais

O Programa é organizado por escolas da UPorto (ICBAS, FFUP), centros de I&D (i3S,
REQUIMTE) e 1 hospital (CHP). Visa oferecer formação de excelência em Biotecnologia
Molecular e Celular aplicada a Ciências da Saúde, em ambiente interdisciplinar e
internacional, promovendo a colaboração com grupos de investigação reconhecidos
internacionalmente, hospitais e empresas, com uma forte componente de formação em
competências tranversais.

Programas Doutorais

O norte de Portugal tem um cluster de Saúde, formado por três escolas médicas (duas
da Universidade do Porto e uma da Universidade do Minho) e firmas de
desenvolvimento de novos medicamentos (Laboratórios Bial) e especializadas em
ensaios clínicos (Blueclinical). O Programa Doutoral em Farmacologia e Toxicologia
Experimentais e Clínicas destina-se a formar pessoas com competências em
desenvolvimento de novos medicamentos e em ensaios clínicos.

Programas Doutorais

Programa doutoral instituído pela Universidade do Minho, que visa proporcionar um
ambiente educacional que encoraje os estudantes a desenvolverem a capacidade de
contribuir para o avanço da tecnologia através da investigação criativa e autónoma na
área científica da Engenharia Biomédica, envolvendo a participação do Laboratório
Ibérico Internacional de Nanotecnologia e do centro CITIUS da Universidade de Santiago
de Compostela em Espanha.

Programas Doutorais

Este programa doutoral (www.mcbiology.up.pt) é único no Norte de Portugal e tem
como objectivo oferecer formação avançada em Biologia Molecular e Celular,
garantindo uma sólida experiência prática e teórica. Os estudantes terão uma forte
participação na análise de problemas e dados experimentais, destacando-se o enfoque
na criatividade, autonomia e rigor científico, tornando-se altamente competitivos para
carreiras na academia ou na indústria.

Programas Doutorais

O PD em Metabolismo – clínica e experimentação da UP, criado em 2007 tem por
missão promover formação pós-graduada e investigação nesta área considerada uma
ameaça de saúde pública, que acarreta um enorme fardo económico para o SNS.A
proposta consiste num consórcio de instituições nacionais, que reforça a formação de
profissionais para o mercado de trabalho, capaz de gerar decisores locais, formadores
de opinião e lideres em doenças emergentes

Programas Doutorais

The doctoral program goal is to provide students with competencies, skills and research
methods, and develop skills to conceive, design, adapt and produce research, under
quality requirements and integrity standards, so that they can develop innovative
research work in the field of Industrial Engineering and Management. The adopted
research strategy is clearly one of using theoretical study applied to real and challenging
enterprise’s problems.

Programas Doutorais

A presente candidatura visa reforçar a capacidade do Programa Doutoral MAP-tele em
atrair estudantes de doutoramento de grande qualidade e potencial, a nível
internacional, para desenvolver trabalhos de investigação, desenvolvimento e inovação
que sejam internacionalmente competitivos e que sejam estrategicamente
comprometidos com cinco domínios de Especialização Inteligente para a Região Norte
(RIS3), nas Universidades do Minho e do Porto.

Programas Doutorais

The Doctoral Programme in Cardiovascular Sciences (CARDIOVASCULAR DP) aims to
endow students with advanced training in basic and clinical cardiovascular sciences.
Recruitment of students with diverse backgrounds along with a multidisciplinary
teaching staff, a strong translational emphasis, national and international networking,
and partnerships with industry concur to knowledge transfer, which is also a
fundamental endeavour of the programme.

Programas Doutorais

O i-PDN é o Programa de Doutoramento em Neurociências da Universidade do Porto. É
um programa internacional de dupla titulação da Faculdade de Medicina em parceria
com o ICBAS e o i3S, que agrega as Universidades de Creta, Autónoma de Madrid e La
Sapienza de Roma. Oferece formação transversal alargada a estudantes de perfil
académico variado, sustentada na personalização do currículo, mobilidade internacional
e excelência da investigação.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

11.101,32

64.174,03

2.048.031,53

64.675,00

2.060.426,81

1.007.900,00

145.000,83

168.798,69

257.147,70

297.000,00

297.000,00

445.500,00

297.000,00

371.250,00

297.000,00

371.250,00

222.750,00

297.000,00

371.250,00

297.000,00

297.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

9.436,12

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/14

2017/07/31

Portugal

54.547,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/21

2017/10/31

Portugal

1.740.826,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/09/01

2017/07/31

Portugal

54.973,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/19

2018/07/31

Portugal

1.751.362,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/19

2018/09/18

Portugal

856.715,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/19

2018/08/18

Portugal

123.250,71

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/04

2018/08/31

Portugal

143.478,89

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/19

2018/09/18

Portugal

218.575,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/26

2018/09/20

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/12

2019/09/12

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

378.675,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/07/01

2019/02/28

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

315.562,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

315.562,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

189.337,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

315.562,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-08-5369-FSE-000028

NORTE-08-5369-FSE-000030

NORTE-08-5369-FSE-000031

NORTE-08-5369-FSE-000033

NORTE-08-5369-FSE-000034

NORTE-08-5369-FSE-000035

NORTE-08-5369-FSE-000036

NORTE-08-5369-FSE-000037

NORTE-08-5369-FSE-000038

NORTE-08-5369-FSE-000039

NORTE-08-5369-FSE-000040

NORTE-08-5369-FSE-000041

NORTE-08-5369-FSE-000042

NORTE-08-5369-FSE-000043

NORTE-08-5369-FSE-000044

NORTE-08-5369-FSE-000045

NORTE-08-5369-FSE-000046

NORTE-08-5369-FSE-000047

NORTE-08-5369-FSE-000048

NORTE-08-5369-FSE-000049

NORTE-08-5369-FSE-000050

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Programas Doutorais

O Programa de Doutoramento em Engenharia Química e Biológica (PDEQB), focado nos
Processos e Produtos Químicos Inovadores, visa a formação de profissionais capazes de
aplicar conceitos ‘out-of-the-box’ a tecnologias de processamento químico e biológico,
incorporando conhecimento de outras áreas. Os Doutorados do PDEQB ficam aptos a
moldar um futuro sustentável através da aplicação do seu conhecimento científico e
capacidade de empreendedorismo.

Programas Doutorais

O Programa i3DU – Medicamentos e Inovação Farmacêutica, é um programa de
Doutoramento Nacional que tem por objeto traduzir investigação e inovação em
benefícios tangíveis para a sociedade, nomeadamente através da formação de
profissionais de excelência com as competências necessárias às empresas
farmacêuticas e sistemas de saúde, na sua tentativa de racionalizar o desenvolvimento
e utilização de produtos e serviços inovadores.

Programas Doutorais

As doenças endócrinas e metabólicas, como a obesidade, a diabetes e os tumores
endócrinos são muito prevalentes e têm um elevado impacto na saúde pública da
população portuguesa. Esta proposta vem colmatar a necessidade de aumentar o
número de investigadores com formação específica nesta área de modo a assegurar a
evolução do conhecimento e a sua transferência para a indústria farmacêutica, com
consequentes repercussões na prática clínica.

Programas Doutorais

The DPChem results from a strategic partnership between the Chemistry Departments
of the University of Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Santiago de Compostela and
Vigo, leading to a co-tutelle degree. The program will provide students with a solid
foundation in the main areas of modern Chemistry with a focus on functional materials
and on early stage drug discovery, combining the expertise and material resources
available in each institution.

Programas Doutorais

The doctoral program IMPULSE - Polymers and composites: Drivers of technological
innovation and industrial competitiveness aims at training a new generation of leaders
for the industry that will support the challenges of technological innovation and
competiveness of the sectorial industry. The partnership between UMinho IPC/i3N and
other RTO (CEIIA, CENTI, CENTIMFE, CTCP, PIEP) promotes collaboration, resources
sharing and industrial links.

Programas Doutorais

O Programa Doutoral em Contaminação e Toxicologia Ambientais (ENVIROTOX) tem
como objetivo central a formação de Doutores(as) aptos a avaliar, prevenir e mitigar
riscos e impactos ambientais causados pela poluição e alterações decorrentes das
mudanças climáticas globais no ambiente, contribuindo para a melhoria da qualidade e
sustentabilidade dos ecossistemas, dos serviços que estes prestam à Sociedade, e da
saúde e bem-estar humanos.

Programas Doutorais

A operação Programa Doutoral “Inov4food: ciência, tecnologia, consumo e nutrição”
tem por objetivo formar uma nova geração de profissionais altamente qualificados para
efetuar intervenções de elevado valor na academia, indústria e outros agentes do atual
sistema alimentarO Programa Doutoral Inov4food é oferecido, em consórcio, por
quatro instituições do ensino superior - UMINHO, UPORTO, ESBUCatólica e UAveiro

Programas Doutorais

The PhD program in Advanced Therapies for Health (PATH) at the University of Minho
aims at the advanced training of highly interdisciplinary graduate professionals needed
to develop new advanced therapies for the large array of unmet clinical needs in the
scope of international collaboration by inspiring a new generation of scientists in a
broad and integrated vision of advanced therapies for health.

Programas Doutorais

O PDST forma, na área dos transportes, investigadores e profissionais altamente
qualificados, tirando partido do Programa MIT Portugal e das sinergias entre as
universidades envolvidas. O programa desenvolve investigação multidisciplinar com
impacto significativo na sociedade, cobrindo os temas mais relevantes, desde as
políticas ao projeto, planeamento e gestão de sistemas de transporte, para os
diferentes modos e as várias escalas territoriais

Programas Doutorais

Do*Mar is an international doctoral programme created by a consortium of Galician
and Portuguese Universities and I&D&I research centres. The aim of Do*Mar is to train
and prepare the best professionals and researchers in the field of Ocean Science,
Technology and Management in their diverse economic and social applications, and to
promote research with international impact to provide effective tools to improve
competitiveness at a global scale.

Programas Doutorais

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Universidade do Porto oferecem um
Programa Doutoral em Ciência Animal (AniSci), em cooperação com entidades de I&D
(CECAV, ICBAS, CIISA, ISA) e outras unidades de investigação de referência (INIAV e
INSARJ). O Programa Doutoral AniSci, alinhado com a RIS3 Norte, prevê com a presente
candidatura o reforço do número de estudantes de doutoramento, com a atribuição de
16 bolsas.

Programas Doutorais

O Programa de doutoramento em Ciências da Saúde (PhD-iHES) forma doutorados em
ciências da saúde no contexto de projetos que procuram revelar mecanismos de doença
e que conduzam à identificação de novos métodos de diagnóstico/prognóstico e alvos
terapêuticos que promovam a produção de fármacos/dispositivos médicos a testar em
modelos animais e em ensaios clínicos no contexto académico e empresarial; no âmbito
dos tópicos definidos no RIS3 Norte.

Programas Doutorais

O Programa Doutoral em Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química (PDERPQ,)
desenvolvido em ambiente empresarial, visa proporcionar uma oferta de formação
avançada e uma plataforma para investigação nas áreas da engenharia da refinação,
petroquímica e engenharia química, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento da
competitividade das empresas que operam em Portugal nestas áreas.

Programas Doutorais

O Programa Doutoral em Sistemas Sustentáveis de Energia (PDSSE) integra-se no
Programa MIT-Portugal e resulta do envolvimento de três universidades que conferem o
grau (UPorto, UCoimbra e ULisboa), do MIT e de várias unidades de investigação.O
PDSSE visa formar os líderes que contribuirão para uma nova geração de SSE, através da
promoção da eficiência energética e da utilização de recursos energéticos renováveis
endógenos.

Programas Doutorais

The Doctoral Program on Tissue Engineering, Regenerative Medicine and Stem Cells
(TERM&SC) aims to promote the excellence in the formation of professionals that are
able to deal with all the future challenges in the scope of TERM&SC, by integrating
multidisciplinary concepts in the scope of international collaboration. This program was
formally created in 2009, accredited by A3ES one year later and approved for funding by
FCT in 2014.

Programas Doutorais

O Programa Doutoral em Engenharia e Políticas Públicas promove formação avançada e
investigação internacionalmente competitiva, através da colaboração e partilha de
recursos, saberes e experiências com instituições portuguesas, no âmbito de uma rede
de relacionamentos internacionais de reconhecida relevância, contribuindo para o
reforço da sua qualidade, numa área que está na própria essência da estratégia de
especialização inteligente.

Programas Doutorais

A Integridade Estrutural compreende a integridade mecânica necessária ao
funcionamento de um componente de acordo com o especificado. O Programa Doutoral
em Integridade Estrutural constitui a resposta e a assunção do compromisso das
instituições de I&D e Educação Superior INEGI / LAETA e FEUP bem como das indústrias
associadas para promover o desenvolvimento baseado em I&D de engenheiros de
estruturas de elevado potencial em ambiente empresarial

Programas Doutorais

This Program aims: (i) to create inside enterprises skills and competences for improving
knowledge in the field of surface engineering; (ii) to solve specific problems in normal
running of production processes; (iii) to launch the basis for developing surface
engineering related lines in enterprises; (iv) to push young well-educated researchers to
entrepreneurship; (v) to promote in industrial tissue a culture for integration of PhD
degree jobs.

Programas Doutorais

Programa Doutoral em Informática (MAP-i), lançado em 2007, envolvendo massa crítica
de cerca de 250 doutorados do Minho e Porto, unidades de R&D de excelência da região
(INESC TEC, ALGORITMI, LIACC, IT, CMUP). Programa de excelência, inovador,
internacionalmente competitivo, capaz de formar profissionais altamente qualificados e
aptos a contribuírem para melhorar a competitividade da indústria para o mercado
global.

Programas Doutorais

O Programa Doutoral em Média Digitais é um doutoramento proposto conjuntamente
pela Universidade do Porto e pela Universidade Nova de Lisboa, contemplando uma
parceria com a Universidade do Texas em Austin. O objetivo deste programa é formar
investigadores, docentes universitários, e líderes em processos de inovação nas áreas
fundamentais e aplicadas dos Media Digitais.

Programas Doutorais

O programa visa transmitir uma cultura química nova e responsável, respeitando os
princípios da química sustentável, atrair estudantes de doutoramento e contribuir para
resolução de desafios da química hodierna: síntese e fabricação, proteção dos
indivíduos e química analítica; química alimentar, design molecular e de fármacos;
bioquímica; ciência de (bio)materiais e nanotecnologia; química ambiental, engenharias
de produção energética e química

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

445.500,00

297.000,00

297.000,00

297.000,00

445.500,00

371.250,00

297.000,00

371.250,00

148.500,00

297.000,00

445.500,00

297.000,00

371.250,00

222.750,00

371.250,00

222.750,00

371.250,00

371.250,00

445.500,00

297.000,00

297.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

378.675,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/11/10

2019/01/31

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

378.675,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

315.562,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/01/02

2018/12/31

Portugal

315.562,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

126.225,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

378.675,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/17

2019/10/16

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

315.562,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/12/09

2019/10/31

Portugal

189.337,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/12/13

2019/08/31

Portugal

315.562,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

189.337,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2017/02/01

2019/08/31

Portugal

315.562,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

315.562,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

378.675,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-08-5369-FSE-000051

NORTE-08-5369-FSE-000052

NORTE-08-5369-FSE-000053

NORTE-08-5369-FSE-000054

NORTE-08-5369-FSE-000055

NORTE-08-5369-FSE-000057

NORTE-08-5369-FSE-000060

NORTE-08-5369-FSE-000061

NORTE-08-5369-FSE-000063

NORTE-08-5571-FSE-000001

NORTE-08-5571-FSE-000002

NORTE-08-5571-FSE-000003

NORTE-08-5571-FSE-000004

NORTE-08-5571-FSE-000007

NORTE-08-5571-FSE-000008

NORTE-08-5571-FSE-000009

NORTE-08-5571-FSE-000010

NORTE-08-5571-FSE-000011

NORTE-08-5571-FSE-000012

NORTE-08-5571-FSE-000013

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E
LANIFÍCIOS (MODATEX)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA ELECTRÓNICA, ENERGIA,
TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA DE CORTIÇA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS DO NORTE

FORESP - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO E
ESPECIALIZAÇÃO TECNOLOGICA

ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E
PROFISSIONAL DA BEIRA INTERIOR

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS DO NORTE

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA ELECTRÓNICA, ENERGIA,
TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Programas Doutorais

O Programa Doutoral em Materiais e Processamento Avançados é um 3º Ciclo
altamente interdisciplinar, construído da competência e experiência das instituições de
investigação e departamentos académicos envolvidos. O Programa cobre a área
científica dos materiais e seu processamento, área que está associada à maioria das
inovações tecnológicas e que foi identificada pela Comissão Europeia como uma das
cinco tecnologias chave de desenvolvimento.

Programas Doutorais

O Programa Doutoral em Engenharia Química e Biológica da UMinho prepara recursos
humanos altamente qualificados, integrando mais de 100 membros doutorados
afiliados ao Centro de Engenharia Biológica, cujas atividades de investigação e
desenvolvimento cobrem uma gama alargada de tópicos, desde aspetos teóricos a
fundamentais nas áreas experimentais e aplicadas da Engenharia Química e Biológica,
envolvendo colaborações com a indústria.

Programas Doutorais

O Programa Doutoral em Bioengenharia é uma programa internacional envolvendo o
MIT (Boston, EUA) com as instituições portugueses Universidade do Minho,
Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa e Universidade de Coimbra, no
âmbito do Programa MIT Portugal: http://www.mitportugal.org.

Programas Doutorais

A Univ. de Trás-os-Montes e Alto Douro (incluindo duas unidades de I&D, o CITAB e
CQVR) e a Univ. do Minho, em parceria com a Univ. de Wageningen e a Univ. Polit. de
Valência, oferecem o Programa Doutoral “AgriChains” ou ”Cadeias de Produção Agrícola
– da mesa ao campo” (Agricultural Production Chains – from fork to farm). Alinhado
com a RIS3 Norte, o AgriChains prevê o reforço do número de doutorandos, com a
atribuição de 15 bolsas.

Programas Doutorais

O Programa de doutoramento em Medicina MD/PhD forma doutorados em medicina
em projetos desenvolvidos com o objetivo de criar melhores cuidados de saúde para as
populações em unidades prestadoras de cuidados de saúde e para a identificação de
novos métodos de diagnóstico/prognóstico e alvos terapêuticos que permitam a
interação entre o meio hospitalar, académico e empresarial enquadrada nos tópicos de
Saúde do RIS3 da região Norte.

Programas Doutorais

Organized by the two largest Portuguese universities: the University of Porto and the
University of Lisbon, in partnership with CIBIO-InBIO and cE3c (former CBA), BIODIV
Doctoral Programme (http://www.biodiv.pt/) provides excellent teaching/research on
biodiversity and natural resources related fields, encouraging interdisciplinary
collaboration at national and international levels and fostering a stimulating
multicultural learning environment.

Programas Doutorais

O PD_AEM foca-se no estudo de microrganismos, crucial para a compreensão dos
mecanismos fundamentais da vida epara novos desenvolvimentos e aplicações na
indústria biotecnológica, na reabilitação ambiental, na produção de energiae nos
sectores de saúde e alimentação humana e animal.

Programas Doutorais

O Programa Doutoral em Matemática Aplicada articula docentes das Universidades do
Porto e do Minho para promover a formação de recursos humanos dotados de
capacidades de resolução de problemas e de inovação com impacto nos domínios
prioritários do RIS3 Norte: Sistemas Avançados de Produção, Indústrias da Mobilidade e
Ambiente, Sistemas Agroambientais e alimentação, Ciências da Vida e Saúde, Recursos
do Mar e Economia, e Serviços Especializados.

Programas Doutorais

O Programa Doutoral em Investigação Clínica e em Serviços de Saúde (PDICSS) é um
programa único em Portugal de formação avançada e investigação focado nas práticas
baseadas na evidência, na avaliação de sistemas e tecnologias em saúde e na crescente
necessidade de utilizar e desenvolver ferramentas apropriadas para apoiar e melhorar
os processos de tomada de decisão.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os CET , são cursos pós-secundários, não superiores, que conferem uma qualificação
profissional de nível 5 do quadro nacional de qualificações, e são regulados pelo
Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.O curso proposto visa preparar profissionais
com competências em projeto, planeamento, fabrico e manutenção, com vista ao
desenvolvimento de produtos e sistemas de produção, conducentes ao aumento da
qualidade e produtividade das empresas.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET) são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do Quadro Nacional
de Qualificações e são regulados pelo Decreto-Lei nº 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Fácil articulação com as entidades empresariais;Adequação da oferta formativa às
necessidades do tecido empresarial da região;- Qualidade dos recursos físicos e
humanos afectos à formação;- Sinergias decorrentes dos protocolos celebrados com
empresas e Associações Industriais, Gabinetes de Inserção Profissional, etc;-Elevados
níveis de empregabilidade obtidos nos 18 anos de experiência com cursos de
Especialização Tecnológica (95%).

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

XXXXXXX

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O projeto Especialização Tecnológica - Norte integra o curso Técnico/a Especialista em
Gestão de Redes e Sistemas Informáticos, destinado a 20 formandos/as com duas
fortes motivações: prosseguir os seus estudos e/ou (re)iniciar a vida profissional. O
curso tem como objetivo qualificar profissionais habilitados a efetuar a instalação, a
configuração e manutenção de redes informáticas e dos equipamentos de apoio à
estrutura de redes.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O Turismo de Portugal, I.P. é a Autoridade Turística Nacional responsável pela política
de formação e qualificação dos RH's do turismo.Os CET`s conferem um Diploma
Especialização Tecnológica e acesso ao título profissional Técnico Especialista na área
de formação respectiva.Procura-se disponibilizar ao mercado quadros técnicos
especializados para o exercício de cargos técnicos e de chefia em empresas turísticas,
hoteleiras e de restauração.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET) são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do Quadro Nacional
de Qualificações e são regulados pelo Decreto-Lei nº 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

297.000,00

371.250,00

297.000,00

445.500,00

297.000,00

222.750,00

371.250,00

371.250,00

297.000,00

220.460,68

1.679.746,22

245.589,79

118.741,00

270.996,22

810.000,00

179.995,16

75.415,20

357.000,00

180.000,00

180.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/11/25

2019/09/30

Portugal

315.562,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/01

2018/12/31

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

378.675,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2017/02/01

2020/01/31

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

189.337,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

315.562,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

315.562,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/15

2019/09/14

Portugal

252.450,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/11/11

2017/12/15

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/29

2018/03/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/11/02

2017/03/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/10/12

2016/09/28

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/11/12

2018/02/28

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/10/03

2019/09/12

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/12/18

2019/02/28

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/02/21

2018/02/12

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/10/09

2019/01/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/11/06

2019/10/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/04/10

2018/12/31

Portugal

187.391,58

1.427.784,29

208.751,32

100.929,85

230.346,79

688.500,00

152.995,89

64.102,92

303.450,00

153.000,00

153.000,00
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-08-5571-FSE-000014

NORTE-08-5571-FSE-000015

NORTE-08-5571-FSE-000016

NORTE-08-5571-FSE-000017

NORTE-08-5571-FSE-000018

NORTE-08-5571-FSE-000019

NORTE-08-5571-FSE-000020

NORTE-08-5571-FSE-000021

NORTE-08-5673-FEDER-000001

NORTE-08-5673-FEDER-000002

NORTE-08-5673-FEDER-000003

NORTE-08-5673-FEDER-000006

NORTE-08-5673-FEDER-000007

NORTE-08-5673-FEDER-000012

NORTE-08-5673-FEDER-000013

NORTE-08-5673-FEDER-000014

NORTE-08-5673-FEDER-000015

NORTE-08-5673-FEDER-000016

NORTE-08-5673-FEDER-000017

NORTE-08-5673-FEDER-000018

NORTE-08-5673-FEDER-000019

NORTE-08-5673-FEDER-000020

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA DE CALÇADO

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA DE CORTIÇA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E
LANIFÍCIOS (MODATEX)

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA DE FUNDIÇÃO

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Para o CFPIC consistem: (a) atrair, formar e fixar protagonistas qualificados para os
diversos domínios funcionais e níveis hierárquicos das empresas; (b) procurar vantagens
competitivas com base na inovação nos equipamentos, nos materiais, nos processos,
nos produtos e nos modelos de negócio; e (c) diminuir o défice de imagem do setor,
face aos concorrentes internacionais de topo.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os CET são cursos pós-secundários, não superiores, que conferem uma qualificação
profissional de nível 5 do quadro nacional de qualificações, e são regulados pelo
Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.O curso proposto visa preparar profissionais
com competências em projeto, planeamento, fabrico e manutenção, com vista ao
desenvolvimento de produtos e sistemas de produção, conducentes ao aumento da
qualidade e produtividade das empresas.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os CET são cursos pós-secundários não superiores, que conferem uma qualificação de
nível 5 do quadro nacional de qualificações e são regulados pelo Decreto-Lei n.º
88/2006, de 23 de maio. Os CET visam suprir as necessidades verificadas no tecido
empresarial, ao nível de quadros intermédios, capazes de responder aos desafios
colocados por um mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado
desenvolvimento científico e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O Turismo de Portugal, I.P. é a Autoridade Turística Nacional responsável pela política
de formação e qualificação dos RH's do turismo, através da sua rede de 12 Escolas, que
realizam cursos de formação para a qualificação de quadros intermédios, dando
resposta ativa às necessidades do setor.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O C Técnico/a Especialista de Tecnologia de Materiais – Metalurgia e Metalomecânica
visa conferir conhecimentos e capacidades na área dos materiais, metalurgia e
metalomecânica, em especial na área da fundição. Este curso permite, ainda,
desenvolver competências para conceber, analisar, caracterizar e inspecionar materiais,
no planeamento, na produção e na avaliação final da qualidade do produto,
selecionando os meios tecnológicos mais adequados

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós-secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico
e tecnológico.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O Turismo de Portugal, I.P. é a Autoridade Turística Nacional responsável pela política
de formação e qualificação dos RH's do turismo, através da sua rede de 12 Escolas, que
realizam cursos de formação para a qualificação de quadros intermédios, dando
resposta ativa às necessidades do setor.

EB1 de Roriz

O equipamento contemplará 4 salas de aula para o 1º ciclo, 2 salas de atividades para o
pré-escola, 1 sala para atividades diversas (expressões artísticas, atividades
laboratoriais e tecnológicas) , instalações sanitárias, cozinha e refeitório, sala
polivalente e sala para docentes. A requalificação deste equipamento está mapeado
na revisão da carta educativa do município de Barcelos, revelando elevada prioridade.

EB1 de Fragoso (pavilhão)

Esta operação resume-se à construção de um pavilhão gimnodesportivos com todos os
requisitório obrigatórios e legais para a prática do desporto que como se sabe é uma
área curricular obrigatória em contexto escolar. Assim o mesmo contemplará um
espaço aberto com condições para a prática dos mais variados desportos, balneários,
gabinetes para os decentes e respetivos materiais técnicos imprescindíveis para os
diversos desportos.

Remodelação e Ampliação da EB1 de Eiró - Soalhães

Com a presente intervenção, persegue-se a modernização e requalificação de um
estabelecimento de ensino básico, melhorando assim, as condições para a educação e
ensino, promovendo ainda a racionalização da rede escolar.

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE CIMO DE VILA

A Escola Básica Cimo de Vila, integrada no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial (PDCT), compreende o ensino pré-escolar e o 1º CEB. Com um total de 115
alunos, apresenta um estado de degradação acentuado, verificando-se a necessidade
de dotar o equipamento de melhores condições condignas de estrutura, e associada às
questões ambientais, como a eficiência energética.

Reabilitação da EB1 de Requião

Operação de requalificação da escola EB1 de Requião que se encontra num estado
avançado de degradação das infraestruturas e dos equipamentos, com reflexos na
qualidade do serviço prestado.

Trabalhos de Requalificação do Edifício Escolar da EB1 Conde S.
Bento-Santo Tirso

A intervenção de requalificação no Edifício Escolar da EB1 Conde S. Bento visa por um
lado a modernização e melhoramento das condições existentes no edifício escolar,
nomeadamente a adoção de soluções de melhoria do conforto térmico e acústico para
os utilizadores do edifício, bem como arranjos nos espaços exteriores através da criação
de novos espaços de recreio ativo e substituição dos equipamentos lúdicos existentes.

Centro Escolar de Telhado (Reabilitação do 1º.ciclo)

Operação de requalificação e ampliação da Escola do 1º Ciclo do EB de Lovares,
Telhado, dotando-a de 4 salas e espaços comuns reabilitados, copa e sala multiusos em
novo espaço ampliado e recreio requalificado.

Requalificação e Modernização da EB2/3 das Taipas

Requalificação de um edificio cujas carateristicas e funcionalidades se encontram
atualmente comprometidas, dotando-os de espaços mais atraentes, confortáveis e
abertos à comunidade, de modo a permitir a melhoria das condições de ensino e
aprendizagem.

MUNICÍPIO DE AROUCA

Requalificação/Modernização da Escola Básica da Boavista

Esta operação de carater infraestrutural permitirá colmatar uma situação deficitária no
território ao nível da capacidade de oferta, em condições adequadas, do pré-escolar e
do 1º ciclo designadamente ao nível da correção de problemas construtivos existentes
decorrentes da antiguidade do equipamento; estamos na presença de uma escola com
mais de 40 anos;

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

O Município de Arcos de Valdevez pretende com esta proposta dar cumprimento à
Reabilitação da Cobertura da Escola Básica de Távora, Santa Maria Resolução da Assembleia da República nº24/2003, de 2 de Abril, e à lei n.º 2/2011, de 9
– Arcos de Valdevez
de Fevereiro, para a remoção de fibrocimento e conferir ao edifício maior conforto
térmico e condições de estanquidade.

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

MUNICÍPIO DE BARCELOS

MUNICÍPIO DE BARCELOS

MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

MUNICIPIO DE GUIMARÃES

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

MUNICÍPIO DE BRAGA

MUNICÍPIO DE BRAGA

Remodelação e Requalificação da Escola EB2,3/S de Vila Flor

Esta infraestrutura educativa, vem já a acusar algum desgaste, em boa parte pela
construção remota (datada de 1982), carecendo assim de obras de maior impacto, a
fim de proporcionar melhores condições de ensino, trabalho e vivência escolar, a todos
os elementos que integra, desde alunos, professores, pessoal não docente e corpo
dirigente.

Escola Básica de Vila Flor

O projeto consiste na remodelação/requalificação de um edifício já existente. As duas
tipologias de ensino, pré-escolar e 1ºCEB serão instaladas em edifícios autónomos, mas
integradas no mesmo recinto escolar, partilhando os espaços interiores e equipamentos
de atividades físicas e de lazer, logradouros, jardins e espaços verdes, zona de
estacionamento, passeios, escadarias e áreas de paragem de veículos para entrada e
saída de crianças.

Requalificação da EB1/JI de Merelim S. Pedro

Após a requalificação, a EB1/JI de Merelim S. Pedro terá no 1º piso, onde será instalado
o ensino básico, 4 salas de aulas e duas salas de educação plástica. O JI, instalado no
r/c, será composto por 2 salas de aulas e 3 de atividades. Como espaços comuns terá:
biblioteca, polivalente, refeitório e espaços exteriores.

Requalificação da EB1/JI de S. Lázaro

Este projecto visa a modernização do parque escolar, bem como a significativa melhoria
das condições de aprendizagem, de acordo com a legislação vigente. Assim, pretende-se
dotar o espaço com a máxima qualidade espacial e funcional, tornando-o acessível,
amplo e capaz de responder às necessidades da população escolar.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.444.499,99

90.000,01

162.000,00

342.000,00

897.820,58

135.000,00

351.000,00

163.003,41

125.000,00

637.500,00

200.000,00

200.000,00

209.205,00

400.000,00

257.331,11

2.500.000,00

400.000,00

54.787,84

500.000,00

1.366.665,00

680.000,00

807.500,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/10/16

2018/10/16

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/09/18

2018/09/07

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/03/09

2019/01/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/06/12

2018/05/11

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/03/15

2019/02/22

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2018/07/23

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/10/03

2018/09/18

Portugal

138.552,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2017/10/09

2019/01/24

Portugal

106.250,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/03/02

2017/12/31

Portugal

541.875,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/03/02

2017/12/31

Portugal

170.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/01

2017/09/29

Portugal

170.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/03/09

2016/12/31

Portugal

177.824,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/14

2016/10/30

Portugal

340.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/09

2018/06/09

Portugal

218.731,44

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/14

2017/09/30

Portugal

2.125.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

340.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/22

2017/12/31

Portugal

46.569,66

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/15

2017/01/31

Portugal

425.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/09/04

2018/05/31

Portugal

1.161.665,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/04/01

2018/06/16

Portugal

578.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/02/07

2018/06/17

Portugal

686.375,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

1.227.824,99

76.500,01

137.700,00

290.700,00

763.147,49

114.750,00

298.350,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-08-5673-FEDER-000022

NORTE-08-5673-FEDER-000023

NORTE-08-5673-FEDER-000024

NORTE-08-5673-FEDER-000025

NORTE-08-5673-FEDER-000026

NORTE-08-5673-FEDER-000027

NORTE-08-5673-FEDER-000028

NORTE-08-5673-FEDER-000029

NORTE-08-5673-FEDER-000030

NORTE-08-5673-FEDER-000031

NORTE-08-5673-FEDER-000032

NORTE-08-5673-FEDER-000033

NORTE-08-5673-FEDER-000034

NORTE-08-5673-FEDER-000035

NORTE-08-5673-FEDER-000036

NORTE-08-5673-FEDER-000037

NORTE-08-5673-FEDER-000038

NORTE-08-5673-FEDER-000039

NORTE-08-5673-FEDER-000040

NORTE-08-5673-FEDER-000041

NORTE-08-5673-FEDER-000042

NORTE-08-5673-FEDER-000043

NORTE-08-5673-FEDER-000045

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Requalificação da Escola Básica de Macinhata

Intervenção na E. B.de Macinhata.Nos edifícios: maior conforto térmico; Reabilitação
da cobertura e pavimentos; Melhorar a acessibilidade espaços específicos; Substituição
das caixilharias; Criação de refeitório escolar. Arranjos exteriores: Beneficiação do
recreio e espaço exterior; Melhoria das condições de segurança dos muros de suporte.
Equipamentos: Substituição de mobiliário; equipamento informático; Aquisição de
material didático.

Reabilitação da Escola EB 2,3/S de Paredes de Coura

O projeto apresentado, e que mereceu parecer favorável do Ministério da Educação
(26/04/2016), tem por objeto três blocos, estendendo-se ainda a um pequeno volume
(sector D) o para um unidade de Ensino Articulado, : áreas exteriores cobertas,
acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, recuperação de áreas e
ampliação de instalações. Importante salientar que em 2015 já se efetuou uma
requalificação das coberturas e fachadas.

Ampliação e Reabilitação da EB 2,3 de Amares_1

O projeto visa a ampliação e reabilitação e reorganização espacial do complexo
pavilhonar; a requalificação do recreio e ordenamento do estacionamento automóvel
contíguo ao perímetro do estabelecimento escolar; a instalação de sistema de deteção
de intrusos/circuito de videovigilância; a aquisição de mobiliário diverso e equipamento
hoteleiro para cozinha e bares e a aquisição de material didático diverso.

Requalificação da Escola Básica e Secundária de Idães

O projeto prevê a requalificação geral do edifício da Escola Básica e Secundária de Idães
ao nível de intervenções diversas no que respeita a isolamentos, sistemas de evacuação
de águas, substituição de fundo ao nível do sistema aquecimento da escola.
Impermeabilização e pinturas interiores e exteriores. Prevê-se ainda a substituição da
claraboia do átrio de entrada e das escadas laterais em policarbonato.

Requalificação da Escola Básica-EB1de Outeiro - Longra

O projeto prevê as atividades necessárias referentes a obras de beneficiação e
requalificação de coberturas, paredes exteriores, impermeabilizações, e a requalificação
de sanitários.

Requalificação da EB1 de Igreja, Vila Caiz - 2ª Fase

Este projeto visa requalificar um edifício escolar de modo a dotá-lo de condições
adequadas para o ensino do 1º ciclo reorganizando o espaço e introduzindo melhorias
substanciais no conforto, segurança, funcionalidade, acessibilidade e eficiência
energética.

Requalificação da EB1 de Santa Comba, Real - 2ª Fase

Este projeto visa requalificar um edifício escolar de modo a dotá-lo de condições
adequadas para o ensino do 1º ciclo reorganizando o espaço e introduzindo melhorias
substanciais no conforto, segurança, funcionalidade, acessibilidade e eficiência
energética.

Requalificação da EB1 de Barracão - 2ª Fase

Este projeto visa requalificar um edifício escolar de modo a dotá-lo de condições
adequadas para o ensino do 1º ciclo e educação pré-escolar reorganizando o espaço e
introduzindo melhorias substanciais no conforto, segurança, funcionalidade,
acessibilidade e eficiência energética.

Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros –
Remodelação e Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo

A Operação de Remodelação, Requalificação e Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo
de Macedo de Cavaleiros é de suprema importância para a melhoria das condições de
ensino, nomeadamente na prática de educação física. Assegurando que esta
intervenção promova a sua valorização arquitectónica, funcional e melhoria dos índices
de eficiência energética, por forma a valorizar os espaços destinados à disciplina de
Educação Física e Desporto Escolar.

Requalificação da Escola Básica de Vale do Côvo

Com a presente operação pretende-se intervir na EB1 de Vale do Côvo requalificando o
edifício existente, dotando-o de condições físicas para o acolhimento e integração dos
alunos. A operação candidata visa contribuir para a requalificação e modernização do
parque escolar do ensino básico, promovendo a utilização de edifícios escolares dotados
de qualidade arquitetónica e funcional que possibilitem um eficaz reordenamento da
rede educativa.

Requalificação da Escola Básica 2,3 / S de Arcos de Valdevez

A Escola EB 2,3 / S de Arcos de Valdevez é um estabelecimento de ensino público que
se encontra em adiantado estado de degradação, pois nunca foi alvo de nenhuma
manutenção. Assim sendo, esta candidatura tem como objeto a requalificação deste
equipamento, no sentido de servir melhor os alunos e elevar a qualidade da oferta
educativa, assim como, a sua adequação e modernização.

Escola Básica n.º 3 de Mirandela

Esta candidatura visa a requalificação e ampliação da “Escola Básica N.º3 de Mirandela
e a aquisição do Mobiliário Escolar necessário ao seu funcionamento. Será metalizado
através da adjudicação de uma empreitada de obras públicas (requalificação e
ampliação edifício) e de um procedimento de aquisição de bens e serviços (aquisição de
equipamentos).

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Escola Básica Luciano Cordeiro, Mirandela

Esta candidatura visa a construção de um bloco de salas de aulas para a instalação da
“Escola Básica Luciano Cordeiro, Mirandela” e a aquisição do Mobiliário Escolar
necessário ao seu funcionamento. Será metalizado através da adjudicação de uma
empreitada de obras públicas (construção edifício) e de um procedimento de aquisição
de bens e serviços (aquisição de equipamentos).

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

A presente candidatura é composta por duas ações de carácter infraestrutural e duas
componentes de construção, correspondentes a cada uma das empreitadas a realizar.
Requalificação das Escolas do Ensino Básico e do Ensino Secundário
As intervenções a realizar na Escola Básica e na Escola Secundária visão a requalificação
de Ponte da Barca
dos edifício, com vista a colmatar situações deficiárias, impedindo a progressão da
degradação destes edifícios, com mais de 20 anos.

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

MUNICÍPIO DE AMARES

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

MUNICIPIO DE AMARANTE

MUNICIPIO DE AMARANTE

MUNICIPIO DE AMARANTE

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

MUNICÍPIO DE BRAGA

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

MUNICÍPIO DE BAIÃO

MUNICÍPIO DE BAIÃO

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICIPIO DE VINHAIS

Requalificação da EB1 de Gualtar

Pretende-se requalificar todo o edifício da EB1 de Gualtar, ou seja, as 9 salas de aula,
uma sala de apoio para autistas, um espaço para biblioteca/informática e sala de apoio
individualizado e duas salas de apoio à família, para prolongamento do horário escolar.
O projecto prevê, ainda, o tratamento de todos os espaços exteriores, a criação de
sanitários novos, recreio coberto, espaços de arrecadação/arrumos e espaços de apoio
aos professores.

Jardim de infância EB1 de Salto

Requalificar a Escola Básica nº 1 de Salto, dotando-a de melhores condições de
qualidade e conforto, a fim de proporcionar um melhor ambiente para a aprendizagem
dos alunos. Aproveitar o espaço na zona posterior do edifício para a reformulação das
instalações sanitárias e a criação de um salão polivalente. Simultaneamente serão
criadas as condições para os espaços poderem ser utilizados por pessoas com
mobilidade condicionada.

REQUALIFICAÇÃO DA EB 2,3 DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE

A operação REQUALIFICAÇÃO DA EB 2,3 DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE, consiste
essencialmente na elaboração de um diagnóstico e avaliação exata da situação, no que
diz respeito ao fibrocimento; Tendo este ditado a sua degradação, foi decidido a sua
remoção; essa remoção será efetuada por pessoal especializado, para que seja
salvaguardada qualquer possibilidade de exposição a este tipo de material.

REQUALIFICAÇÃO DA E.B. 2,3 DE EIRIZ

Consiste na elaboração de um diagnóstico e avaliação exata da situação, no que diz
respeito ao Pavilhão desportivo; Tendo este ditado que a infraestrutura apresenta
atualmente problemas de infiltrações ao nível da cobertura e das paredes, pondo
mesmo em causa o seu encerramento em vários dias ao longo do ano letivo, foi
decidido proceder a uma recuperação geral do mesmo, que garanta a sua plena
utilização ao longo de todo o ano letivo.

Beneficiação da Escola Básica da Correlhã

Prevê-se a beneficiação da Escola Básica da Correlhã que se encontra em muito mau
estado de conservação. A Escola tem 19 salas de aula para além dos vários espaços que
integram estes edifícios e que permitem o funcionamento das várias valências de apoio
ao 2.º e 3.º Ciclos. Um dos aspetos principais da substituição de materiais prende-se
com a substituição das coberturas em placas de fibrocimento cujo material inclui o
amianto

Beneficiação da Escola Básica de Freixo

Prevê-se a beneficiação da Escola Básica de Freixo que se encontra em muito mau
estado de conservação. A Escola tem 19 salas de aula para além dos vários espaços que
integram estes edifícios e que permitem o funcionamento das várias valências de apoio
ao 2.º e 3.º Ciclos. Um dos aspetos principais da substituição de materiais prende-se
com a substituição das coberturas em placas de fibrocimento cujo material inclui o
amianto

Beneficiação da Escola Básica e Secundária de Arcozelo

Prevê-se a beneficiação da Escola Básica e Secundária de Arcozelo que se encontra em
muito mau estado de conservação. A Escola tem 24 salas de aula para além dos vários
espaços que integram estes edifícios e que permitem o funcionamento das várias
valências de apoio ao 2.º , 3.º Ciclos e Secundário. Prevê-se a nível geral a reparação de
fissuras e pintura das paredes interiores e exteriores, caixilharias, portas, janelas.

Beneficiação da Escola Básica António Feijó

Prevê-se a beneficiação da Escola Básica António Feijó que se encontra em muito mau
estado de conservação. A Escola tem 41 salas de aula para além dos vários espaços que
integram estes edifícios e que permitem o funcionamento das várias valências de apoio
ao 2.º , 3.º Ciclos. Prevê-se a nível geral a reparação de fissuras e pintura das paredes
interiores e exteriores, caixilharias, portas, janelas

Escola Básica e Secundária D. Afonso III

De acordo com o previsto na Carta Educativa, a construção desta escola permitirá
concentrar na EBS D. Afonso III os alunos do 1ºCiclo, procedendo-se por um lado ao
encerramento da EB de Vinhais e ao mesmo tempo ao encerramento definitivo das
escolas que se encontram a funcionar em regime excepcional, nomeadamente as
escolas básicas de Ervedosa, Penhas Juntas e Vilar de Lomba.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

300.000,00

2.081.250,00

2.380.000,00

75.000,00

50.000,00

75.000,00

150.000,00

150.000,00

1.266.275,11

50.000,00

3.232.875,00

1.448.607,20

941.477,59

1.647.425,00

650.000,00

270.000,00

75.000,00

75.000,00

198.894,00

178.058,80

107.375,85

400.246,58

2.816.667,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

255.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/28

2017/10/31

Portugal

1.769.062,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/17

2018/11/30

Portugal

2.023.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/08/31

2018/06/30

Portugal

63.750,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2015/11/30

2017/12/30

Portugal

42.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/05/01

2017/12/30

Portugal

63.750,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/04/01

2016/12/31

Portugal

127.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/05/01

2016/12/31

Portugal

127.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/04/01

2016/12/31

Portugal

1.076.333,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/01

2018/08/31

Portugal

42.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/08/01

2016/11/30

Portugal

2.747.943,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/11/30

2018/02/28

Portugal

1.231.316,12

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/31

2018/10/24

Portugal

800.255,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/04/06

2018/06/30

Portugal

1.400.311,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/21

2018/12/31

Portugal

552.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/04/21

2018/09/01

Portugal

229.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

63.750,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

63.750,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

169.059,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/30

2017/10/30

Portugal

151.349,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/30

2017/12/29

Portugal

91.269,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/30

2017/12/29

Portugal

340.209,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/30

2017/12/29

Portugal

2.394.166,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/01/18

2018/06/30

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

NORTE-08-5673-FEDER-000046

NORTE-08-5673-FEDER-000047

NORTE-08-5673-FEDER-000048

NORTE-08-5673-FEDER-000049

NORTE-08-5673-FEDER-000050

NORTE-08-5673-FEDER-000051

NORTE-08-5673-FEDER-000053

NORTE-08-5673-FEDER-000054

NORTE-08-5673-FEDER-000055

NORTE-08-5673-FEDER-000056

NORTE-08-5673-FEDER-000057

NORTE-08-5673-FEDER-000058

NORTE-08-5673-FEDER-000059

NORTE-08-5673-FEDER-000060

NORTE-08-5673-FEDER-000061

NORTE-08-5673-FEDER-000063

NORTE-08-5673-FEDER-000064

NORTE-08-5673-FEDER-000065

NORTE-08-5673-FEDER-000066

NORTE-08-5673-FEDER-000067

NORTE-08-5673-FEDER-000068

NORTE-08-5673-FEDER-000070

NORTE-08-5673-FEDER-000071

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A EB2,3/s de Valença, foi edificada no início da década de 80 (em 1981 conforme
descrito parecer DGE, cerca de 35 anos), nunca tendo sofrido nenhuma intervenção de
remodelação ou requalificação. Face ao grande desgaste sofrido pela sua utilização
nestas três décadas, torna-se urgente intervir na remodelação infraestrutural dos
edifícios que compõem este complexo escolar.

MUNICÍPIO DE VALENÇA

Requalificação da EB2,3/S de Valença

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

A presente proposta de requalificação da EB de S. Martinho visa remodelar o edifício
escolar e grande parte do espaço exterior, através da criação de novos espaços de
Requalificação Escola Básica de S. Martinho do Campo, Santo Tirso recreio ativo que se conseguem não só com jogos de pavimentos de dimensões e cores
diferentes, assim como com a colocação de equipamentos que lhe conferem diferentes
valências.

MUNICÍPIO DE CAMINHA

Requalificação e ampliação da Escola Básica e Secundária Sidónio
Pais

A intervenção permitirá integrar níveis de ensino, requalificar o parque escolar,
melhorar as condições de ensino e aprendizagem e consolidar os objetivos da Escola a
Tempo Inteiro através do encerramento de escolas de pequena dimensão.

EB1 da Várzea (Centro Escolar)

O equipamento terá capacidade para 5 salas de aula para o 1º ciclo e 3 salas de
atividades para a educação pré-escolar, 8 salas para atividades diversas como
expressões artísticas, atividades laboratoriais e tecnológica, AAAF e CAF, instalações
sanitárias, cozinha e refeitório, sala polivalente e biblioteca/ludoteca, arrecadações,
gabinete para docentes, atendimento a encarregados de educação e diversos apoios
individualizados.

Escola EB1 de Macieira de Rates

O equipamento contemplará 4 salas de aula para 1º ciclo, refeitório, sala polivalente,
sala para docentes ,instalações sanitárias para além de várias salas para arrumos e de
apoio técnico. A requalificação deste equipamento está prevista na monotorização da
carta educativa do município de Barcelos, revelandoelevada prioridade.

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB1 S. CAETANO N.º 2

A Escola EB1 S. Caetano N.º 2, integrada no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial (PDCT), compreende o ensino pré-escolar e o 1º ciclo de ensino básico. Com
um total de 161 alunos, apresenta um estado de degradação notável, verificando-se a
necessidade de intervir, dotando a infraestrutura educativa de condições ótimas para
promover o desenvolvimento dos alunos e o seu sucesso escolar.

MUNICÍPIO DE BOTICAS

Reabilitação e Beneficiação das Instalações da EB 2,3 de Boticas

O Município de Boticas pretende proceder à reabilitação, beneficiação e modernização
dos espaços e equipamentos escolares deste estabelecimento de ensino, através da
realização de obras de requalificação e aquisição de equipamentos, corrigindo desta
forma problemas construtivos e melhorando as condições para a educação e o ensino,
em complemento das ações de melhoria da qualidade do sistema.

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E
ENSINO - INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO
ESCOLAR (ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO)_Vila Pouca de Aguiar

Considerando as lacunas ao nível infraestrutural, na rede escolar, o município de Vila
Pouca de Aguiar elaborou um projeto conjunto que abrange intervenções na Escola
Básica de Campo de Jales e na Escola Básica e Secundária de Vila Pouca de Aguiar, de
forma a adequar os espaços às necessidades formativas e garantir a dignidade dos
mesmos.

Requalificação da Escola EB2,3/S do Baixo Barroso_Venda Nova

Substituição de todas as caixilharias exteriores. Os perfis a utilizar serão perfis de
qualidade superior, da Navarra ou equivalente, sem que tal implique custos elevados,
face às dimensões dos vãos e à sua grande quantidade, com vidros duplos 4x18x6 e
4x16x6, da Vidraria dos Peões ou equivalente.

Requalificação e modernização da EBS de Melgaço

A operação consiste numa intervenção geral e profunda na Escola Básica e Secundária
de Melgaço, no sentido de a modernizar sob o ponto de vista funcional e também da
qualidade dos espaços, nomeadamente ao nível da qualidade do ar e do conforto
térmico.

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Requalificação / Ampliação da EB 2, 3 Frei Bartolomeu dos
Mártires

A Operação é constituída apenas por uma atividade, composta por 3 componentes: 1ª Uma de “Construção” que implica a execução de uma única empreitada de
requalificação/ ampliação da EB 23 Frei B. dos Mártires - onde se fará a requalificação
de dois dos blocos existentes e a construção de raiz de um novo edifício e de um
polidesportivo. 2ª - Uma para a aquisição de mobiliário e equipamento; 3ª - Uma para a
aquisição de equipamento e informático.

MUNICÍPIO DE AROUCA

A operação de natureza infraestrutural integra uma única componente de natureza
infraestrutural, que abarca a construção da obra, propriamente dita, bem como os
Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica de
arranjos exteriores, e, ainda, incluído no processo de empreitada está o fornecimento
Arouca
de equipamento informático, imprescindível ao bom funcionamento da escola, e novo
mobiliário para as salas de aula.

MUNICÍPIO DE BARCELOS

MUNICÍPIO DE BARCELOS

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Requalificação da Escola Básica de Areias

-Trata-se da beneficiação e ampliação da Escola Básica de Areias (1º ciclo). Será
construído um refeitório e efetuada a remodelação do edifício existente ao nível das
caixilharias, isolamento térmico, instalações sanitárias e pintura.

Requalificação da Escola Básica da Praça

A operação visa requalificar a Escola Básica da Praça no aumento da eficiência
energética - isolamento térmico e substituição de caixilharias, na rede de energia
elétrica - iluminação e aquecimento, nas redes de água, águas residuais e águas
pluviais, na cobertura, na requalificação do recreio e na dotação de condições para
pessoas com mobilidade condicionada - wc, rampas.

Escola Básica N.º 5 de Mirandela

Esta candidatura visa a requalificação e ampliação da “Escola Básica N.º5 de Mirandela
e a aquisição Mobiliário Escolar, necessário ao seu funcionamento. Será metalizado
através da adjudicação de uma empreitada de obras públicas (requalificação e
ampliação edifício) e de um procedimento de aquisição de bens e serviços (aquisição de
equipamentos).

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Ampliação e Requalificação da Escola Básica de Quinta - Fajozes

As salas de aula existentes e o refeitório/cozinha serão requalificados. Irão ser
construídos a sala de professores/ pessoal auxiliar, polivalente bem como uma nova
sala de aulas. o equipamento de informática, material didáctico e mobiliário escolar vão
ser substituídos de acordo com as necessidades encontradas, para assim melhorar as
condições de ensino e aprendizagem

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

A intervenção realiza-se ao nível dos revestimentos exteriores com maior incidência ao
nível das coberturas, com a substituição integral do revestimento de placas de
Requalificação da Escola Básica Dr. Carlos Pinto Ferreira - Junqueira fibrocimento por chapa metálica com isolamento térmico, reparação do betão armado;
pintura geral das paredes exteriores; requalificação de sanitários; requalificação de rede
de gás e arranjo do pavimento de espaços exteriores.

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Ampliação e Requalificação da Escola Básica Júlio Saúl Dias - Vila
do Conde

A ampliação e requalificação da EB Júlio Saúl Dias tem como objectivos principais a
melhoria das condições de ensino/aprendizagem, conforto e segurança, a integração de
vários níveis de escolaridade e ainda o encerramento de estabelecimentos de ensino
instalados em edifício pré-fabricados e de reduzida dimensão.

“Requalificação e modernização das instalações da Escola Básica
Professor Napoleão Sousa Marques”

Esta operação corporiza um projeto estrutural e estruturante para a melhoria da
qualidade e do nível de cobertura da rede de infraestruturas de educação, ensino e
formação no concelho. Prossegue a requalificação e a modernização das instalações da
Escola Básica Professor Napoleão Sousa Marques, colmatando as atuais situações
deficitárias e não regulamentares como também melhorando as condições para a
educação, ensino e formação profissional.

Ampliação e requalificação da Escola Básica Prof. Carlos Teixeira Fafe

A escola Prof. Carlos Teixeira, que integra alunos do 2º e 3º ciclo de ensino tem vindo,
ao longo dos anos de utilização, constantemente a degradar-se e ao mesmo tempo a
desadequar-se às funções a que está sujeito. Pretende-se, através da presente
operação, requalificar e ampliar o conjunto de edifícios dispostos em duas plataformas,
numa área com cerca de 27.000m2 localizada próximo do núcleo urbano da cidade.

Ampliação e requalificação da Escola Secundaria de Fafe

A presente operação visa a requalificação e ampliação da Escola Secundaria de Fafe,
que ao longo dos 30 anos de utilização, tem vindo constantemente a degradar-se e ao
mesmo tempo a desadequar-se ás funções a que está adstrito. Nos blocos de aulas, a
intervenção prevê além da requalificação a reestruturação dos espaços criando
condições e as valências necessárias e atuais, desde salas de aulas, instalações
sanitárias e compartimentos de apoio.

Escola Básica do Bom Nome - Vila das Aves

Tendo em vista a requalificação/modernização das instalações educativas no concelho a
presente operação visa a criação de condições mais favoráveis para o desenvolvimento
das atividades escolares, nomeadamente no que respeita a melhoria do conforto
térmico e acústico, melhoramento de conforto físico e estético dos edifícios, bem como
renovação do algum do mobiliário existente que já não responde às necessidades atuais
de utilização.

Beneficiaçao do CE de Silvares

A reabilitação e modernização das instalações existentes, destinadas ao ensino préescolar e básico, inclui a construção de um coberto desportivo no exterior para a
prática de modalidades desportivas e também uma área de recreio coberto. Obras de
conservação genéricas, em fachadas resolvendo os problemas de infiltrações. As
caixilharias vão ser substituídas por alumínio com vidro duplo com rotura térmica e a
colocação de estores interiores.

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

MUNICÍPIO DA TROFA

MUNICÍPIO DE FAFE

MUNICÍPIO DE FAFE

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

MUNICÍPIO DE LOUSADA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.035.000,00

500.000,00

2.917.080,00

1.510.697,00

125.000,00

250.000,00

247.635,00

890.000,00

158.652,32

1.110.000,00

3.855.940,00

2.500.000,00

200.000,00

500.000,00

1.059.915,21

200.000,00

250.000,00

1.450.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

400.000,00

100.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

1.729.750,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2018/04/01

2019/07/31

Portugal

425.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/20

2018/07/19

Portugal

2.479.518,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/03

2018/12/31

Portugal

1.284.092,45

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

106.250,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/10

2017/09/30

Portugal

212.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/05

2017/10/31

Portugal

210.489,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/05/31

2017/12/29

Portugal

756.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

134.854,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

943.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

3.277.549,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/10/30

2019/06/30

Portugal

2.125.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

170.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/04/03

2017/12/29

Portugal

425.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/05/02

2017/12/29

Portugal

900.927,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/08/08

2018/10/31

Portugal

170.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/11/29

2018/09/30

Portugal

212.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

1.232.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/02

2018/09/30

Portugal

1.700.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/20

2018/12/31

Portugal

1.700.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

3.400.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

340.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

85.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/02/01

2017/12/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

NORTE-08-5673-FEDER-000072

NORTE-08-5673-FEDER-000073

NORTE-08-5673-FEDER-000074

NORTE-08-5673-FEDER-000075

NORTE-08-5673-FEDER-000077

NORTE-08-5673-FEDER-000079

NORTE-08-5673-FEDER-000080

NORTE-08-5673-FEDER-000081

NORTE-08-5673-FEDER-000083

NORTE-08-5673-FEDER-000084

NORTE-08-5673-FEDER-000086

NORTE-08-5673-FEDER-000087

NORTE-08-5673-FEDER-000088

NORTE-08-5673-FEDER-000089

NORTE-08-5673-FEDER-000091

NORTE-08-5673-FEDER-000092

NORTE-08-5673-FEDER-000093

NORTE-08-5673-FEDER-000094

NORTE-08-5673-FEDER-000095

NORTE-08-5673-FEDER-000096

NORTE-08-5673-FEDER-000097

NORTE-08-5673-FEDER-000098

NORTE-08-5673-FEDER-000100

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM
EDIFÍCIOS ESCOLARES - REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DA IGREJA S. MAMEDE DE RECEZINHOS

Criação de um espaço de lazer exterior, integrado numa zona consolidada urbana,
salvaguardado nos instrumentos de gestão territorial. A intervenção a realizar permite
requalificar todo o edifício escolar construído em 1983, ampliando-o com uma nova
sala de atividades para a educação pré-escolar, um refeitório/polivalente, uma cozinha,
uma sala de professores, instalações sanitárias e arranjo do espaço exterior.

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO CRUZEIRO - FREGUESIA DE
GALEGOS

A intervenção contempla novos espaços de ensino – sala de aula e infantário,
reformuladas e as instalações sanitárias, áreas administrativas e definida uma
cozinha/cantina. Deste ultimo surge a intenção de definição de um espaço amplo
multifacetado, capaz de funcionar no quotidiano da escola enquanto sala de refeições e
pontualmente poderá também ser utilizado enquanto sala multiusos/ auditório.

Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e
Secundária de Mondim de Basto

Completando o edifício objeto de intervenção, em 2018, 40 anos de existência, as obras
de ampliação e requalificação agora projetadas melhorarão significativamente a
qualidade das instalações escolares no que respeita à organização interna dos seus
espaços (funcionalidade), aos critérios de segurança, às exigências de acessibilidades e
à eficiência energética.

Requalificação e Modernização das Instalações da Escola
Secundária de Caldas de Vizela

A Escola Secundária de Vizela construída em 1983, cujos edifícios se encontram
degradados, quer ao nível das infraestruturas exteriores, nomeadamente fachadas,
coberturas e partes envidraçadas e interiores ao nível dos revestimentos, instalações
elétricas, etc.. Este projeto visa modernizar as instalações numa perspetiva de
adaptação tecnológica e às exigências normativas e legais.

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE ESMERIZ

Operação de ampliação e requalificação da Escola do 1º Ciclo do EB de Esmeriz,
dotando-a de 5 salas e espaços comuns reabilitados, 1 sala de professores, 1
polivalente/refeitório, cozinha, área técnica, arrumos e instalações sanitárias em novo
espaço ampliado e recreio requalificado.

Benefeciaçao da EB 23 de Nevogilde ( 1ª fase)

Em resumo, apresentam-se as questões de melhoria do conforto e qualidade das
infraestruturas garantindo igualmente maximizar as suas características em termos de
eficiência energética com a execução de isolamento térmico da envolvente exterior –
cobertura

MUNICÍPIO DE LOUSADA

Obras de Benefeciaçao da Escola Basica e Secundária Lousada
Norte - Lustosa(1ª fase)

O edifício da escola prevê-se a reparação das paredes exteriores ( pintura e tratamento
de zonas degradadas). Serão corrigidas algumas anomalias ao nível do pavimento dos
passeios. No pavilhão desportivo prevê-se a sua ampliação com mais 2
balneários/vestiários e a pintura de paredes e tectos.Trata-se de obras de conservação
genéricas e no pavilhão desportivo se pretende a ampliação dos balneários/vestiários e
melhoria das instalações.

MUNICÍPIO DE LOUSADA

Esta escola recebe os alunos de varias freguesias e tendo em atenção as condições
apresentadas, prevê-se a reabilitação parcial das instalações existentes,
Obras de Benefeciaçao da Escola Basica de Lousada Este - Caíde de
nomeadamente os pavimentos de 12 salas de aulas que se encontram em mau estado,
Rei(1ª fase)
pintura de zonas de circulação, reparação de passeios e tratamento da envolvente
exterior do pavilhão desportivo ao nível das paredes.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

MUNICIPIO DE VIZELA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

MUNICÍPIO DE LOUSADA

Requalificação da Escola Secundária de Amares

Resolver as questões prementes e inadiáveis da ESA: a) Redimensionamento da
portaria, incluindo nesta uma instalação sanitária; b) Substituição das proteções das
varandas e escadas dos blocos de aula; c) Desativação do pequeno auditório (raramente
utilizado), transformando-o em sala de reuniões; d) Substituição de caixilharias, por
forma a tornar o estabelecimento escolar mais funcional, acolhedor e menos “gastador”
no que concerne a energia.

Requalificação e Conservação da Escola Básica e Secundária de
Celorico de Basto

Este investimento visa contribuir para a melhoria da escola, garantindo mais conforto a
todos os alunos do concelho, possibilitando melhores condições para o processo de
aprendizagem e sucesso educativo da comunidade estudantil. Estas intervenções visam
corrigir problemas construtivos, adequar as condições de conforto, repondo a eficácia
física e funcional dos mesmos, numa perspetiva de criar condições para a prática de um
ensino moderno.

Requalificação da Escola EB 2,3 de Medas

O Município de Gondomar prima por uma oferta educativa de qualidade e com as
melhores condições para a promoção da aprendizagem e do bem-estar dos alunos.
Neste sentido, apresenta uma grande preocupação na redução das necessidades e
constrangimentos sentidos, sendo objeto da presente candidatura, a requalificação e
beneficiação da Escola Básica e Secundária à Beira Douro, Medas.

Requalificação da Escola EB 2,3 de Jovim

O Município de Gondomar encara a educação como uma necessidade primordial e,
considera que a recuperação e modernização das infraestruturas educativas potencia,
uma cultura de aprendizagem e aquisição de conhecimento contribuindo para o
desenvolvimento dos cidadãos. A Escola EB 2,3 de Jovim, inscrita no PDCT, compreende
os 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, totalizando 411 alunos, pelo que se verifica o seu
elevado grau de degradação.

Requalificação da Escola E.B. 2,3 de Santa Bárbara - Fânzeres

A Escola E.B. 2,3 de Santa Bárbara - Fânzeres, integrada no Pacto para o
Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT), compreende os 2º e 3º ciclos do Ensino
Básico. A Infraestrutura Educativa apresenta um estado de degradação avançado,
verificando-se a necessidade de intervenção ao nível de estrutura, cobertura,
instalações sanitárias, condições dos balneários e melhorias ao nível da eficiência
energética.

Escola Básica de Valadares

A presente candidatura é composta pela empreitada de requalificação da Escola Básica
de Valadares.

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Escola Secundária de Mirandela

Esta candidatura visa a requalificação integral da Escola Secundária de
Mirandela.Pretende-se dotar este estabelecimento de ensino com as condições de
estadia e utilização, bem como do mobiliário escolar necessário ao seu
funcionamento.Será metalizado através da adjudicação de uma empreitada de obras
públicas (requalificação da escola) e de um procedimento de aquisição de bens e
serviços (aquisição de equipamentos).

MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES

A operação visa a construção de um auditório e sala de convívio na EB 2,3 do Marco de
Canaveses, freguesia de Fornos. Com a presente intervenção, persegue-se a
Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica de
modernização e requalificação de um estabelecimento de ensino básico do 2.º e 3 ciclo
Marco de Canaveses
melhorando as condições para a educação e ensino, promovendo ainda a racionalização
da rede escolar.

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Requalificação da Escola Básica e Secundária Coelho e Castro,
Fiães, Sta. Mª da Feira

O projeto consiste na reabilitação dos espaços existentes e na adaptação de espaços
complementares de modo a responder às novas necessidades que a escola necessita. As
instalações da escola apresentam áreas degradadas nomeadamente ao nível das
fachadas, coberturas e instalações técnicas, que associado às questões de carências de
espaços para instalação de novas áreas programáticas, condicionam o seu desempenho.

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Requalificação e modernização das instalações da Escola EB2,3/S
de Carrazeda de Ansiães

A intervenção proposta incide sobre quatro edifícios que constituem a EB 2,3/ S de
Carrazeda de Ansiães bem como a nível dos arranjos exteriores.

Escola Básica e Secundária Vieira de Araújo

A opção de intervenção arquitectónica consiste em 2 partes:- recuperação e
reabilitação de edificado pré-existente - capitalizar o parque edificado existenteconstrução de nova edificação - garantir a materialização da articulação e integração
espacial, funcional e vivencial considerada essencial para o sucesso da intervenção

Ampliação e Requalificação da Escola Básica Nº 1 - Vila do Conde

Os edifícios centenários serão requalificados de forma a ter um bom desempenho
energético; novo pavimento e estruturas de madeira; novos espaços; instalação de
biblioteca escolar, cozinha/refeitório, polivalente, sala de professores; construção de
duas novas salas de Jardim de Infância e, simultaneamente, o alargamento da rede
escolar.

Requalificação da Escola EB2,3/S Dr Bento da Cruz

Intervenção ao nível das fachadas exteriores, substituição das caixilharias, coberturas,
reorganização dos espaços interiores, reabilitação da cantina, bar e polivalente
pavimentos, renovação das instalações sanitárias, reformulação dos espaços,
renovação de todas as carpintarias; Manutenção do pavimento do anfiteatro,
eliminação de deficiências térmicas nos vigas, pilares e cobertura.

Construção da Escola Básica de Fornos

A proposta apresentada contempla a construção de 4 salas para o 1º ciclo, 2 salas para
o jardim-de-infância, salas de apoio, sala polivalente, sala de refeições, copa,
instalações sanitárias e recreio coberto e exterior. O edifício proposto está implantado
num terreno com 4517,00 m².

Modernização das Instalações da Escola Secundária Latino Coelho

O desenvolvimento do projeto de execução vai ao encontro das necessidades indicadas
pela Direção da Escola. As áreas de intervenção, limitaram-se o mais rigorosamente
possível ao pretendido, procurando que o resultado final proporcionasse um conjunto
arquitetónico de fácil e óbvia leitura.

MUNICÍPIO DE AMARES

MUNICÍPIO DE CELORICO DE BASTO

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

MUNICIPIO DE LAMEGO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

75.000,00

75.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

370.493,62

88.235,29

88.235,29

88.235,29

99.304,00

1.499.759,44

300.000,00

180.000,00

474.188,29

2.000.000,00

2.387.255,00

498.930,72

2.800.000,00

2.000.000,00

2.999.999,74

1.000.000,00

1.000.000,00

100.000,00

4.000.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

63.750,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/09

2017/06/30

Portugal

63.750,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/06/09

2017/06/30

Portugal

2.125.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/12

2019/04/02

Portugal

2.550.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/05

2018/12/31

Portugal

314.919,58

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

75.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/02/02

2017/12/31

Portugal

75.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/03/31

2018/04/27

Portugal

75.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/02/02

2017/12/31

Portugal

84.408,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/04/01

2018/04/01

Portugal

1.274.795,52

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/11/28

2018/12/31

Portugal

255.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/02/01

2018/04/30

Portugal

153.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/02/01

2018/04/30

Portugal

403.060,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/02/01

2018/04/30

Portugal

1.700.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/08/01

2019/08/01

Portugal

2.029.166,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/10/13

2019/04/30

Portugal

424.091,11

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/06

2017/12/31

Portugal

2.380.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/27

2018/12/26

Portugal

1.700.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

2.549.999,78

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/21

2018/12/31

Portugal

850.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/08/01

2018/08/31

Portugal

850.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/11/01

2019/03/01

Portugal

85.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

3.400.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/22

2018/11/30

Portugal

480

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-08-5673-FEDER-000101

NORTE-08-5673-FEDER-000102

NORTE-08-5673-FEDER-000103

NORTE-08-5673-FEDER-000104

NORTE-08-5673-FEDER-000105

NORTE-08-5673-FEDER-000106

NORTE-08-5673-FEDER-000107

NORTE-08-5673-FEDER-000108

NORTE-08-5673-FEDER-000109

NORTE-08-5673-FEDER-000110

NORTE-08-5673-FEDER-000111

NORTE-08-5673-FEDER-000112

NORTE-08-5673-FEDER-000113

NORTE-08-5673-FEDER-000115

NORTE-08-5673-FEDER-000116

NORTE-08-5673-FEDER-000117

NORTE-08-5673-FEDER-000118

NORTE-08-5673-FEDER-000119

NORTE-08-5673-FEDER-000121

NORTE-08-5673-FEDER-000125

NORTE-08-5673-FEDER-000126

NORTE-08-5673-FEDER-000131

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE RIBA DE AVE

Operação de ampliação e requalificação da Escola do 1º Ciclo do EB de Riba de Ave,
dotando-a de 6 salas de aulas e espaços comuns reabilitados, 2 novas salas de aulas,
sala de professores; sala de atividades; biblioteca; instalações sanitárias em novo
espaço ampliado e recreio requalificado incluindo campo de jogos.

AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA EB1 CONDE S.COSME

Operação de ampliação e requalificação da Escola do 1º Ciclo do EB de Conde S.Cosme,
Vila Nova de Famalicão, dotando-a de 8 salas de aulas e espaços comuns reabilitados,
copa e sala multiusos em novo espaço ampliado e recreio requalificado.

Grande remodelação da Escola EB 2,3 da Maia – Agrupamento de
Escolas Gonçalo Mendes da Maia

A presente candidatura, designada “Requalificação da Escola EB 2,3 da Maia” e
promovida pela Câmara Municipal da Maia, corporiza-se numa operação de
requalificação e beneficiação do espaço escolar destinado aos 2º e 3º ciclos básicos,
localizada no centro urbano da cidade da Maia. Esta operação tem, como especial
objetivo, a melhoria das condições físicas e, consequentemente, das condições
pedagógicas, oferecidas à respetiva comunidade escolar.

MUNICIPIO DA MAIA

Ampliação/Requalificação da Escola EB 2,3 de Gueifães –
Agrupamento de Escolas da Maia

A presente candidatura, designada “Requalificação da Escola Básica do 2º e 3º ciclos de
Gueifães” (EB2,3 de Gueifães) e promovida pela Câmara Municipal da Maia, corporizase numa operação de requalificação e beneficiação do espaço escolar destinado aos 2º
e 3º ciclos do ensino básico. Esta operação tem como especial objetivo a melhoria das
condições físicas e, consequentemente, das condições pedagógicas, oferecidas à
respetiva comunidade escolar.

MUNICIPIO DA MAIA

A presente candidatura, designada “Ampliação, Requalificação e Reabilitação da escola
EBS Dr. Vieira de Carvalho”, promovida pela CM Maia, insere-se numa operação de
Ampliação/Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Vieira ampliação, requalificação e beneficiação do espaço escolar dos 2º, 3º ciclos do ensino
de Carvalho – Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho
básico e secundário. Esta operação tem como principal objetivo a melhoria das
condições físicas e pedagógicas, oferecidas à respetiva comunidade escolar, assim como
ao aumento do número de salas.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

MUNICIPIO DA MAIA

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

MUNICÍPIO DE CHAVES

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

MUNICIPIO DE VALONGO

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

MUNICÍPIO DE VILA REAL

MUNICIPIO DE ESPINHO

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Requalificação da EB Dr. Manuel Pinto Vasconcelos-1ª fase

Este investimento visa contribuir para a melhoria das instalações da escola, permitindo
melhores condições para o processo de aprendizagem e sucesso educativo da
comunidade estudantil. Estas intervenções visam corrigir problemas construtivos
decorrentes da idade dos edifícios, numa perspetiva de criar condições para a prática de
um ensino moderno em boas condições e evitando problemas de saúde pública.

Escola Básica Sophia de Mello Breyner, Corvo

A presente candidatura é composta pela empreitada de requalificação e modernização
das instalações da Escola Básica Sophia de Mello Breyner.

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLA EB1 DE RUIVÃES

Operação de ampliação e requalificação da Escola do 1º Ciclo do EB de Ruivães,
dotando-a de 4 salas de aula, 2 salas de atividades e espaços comuns reabilitados, 1
sala de professores, 1 biblioteca, 1 polivalente, refeitório e copa, cozinha e instalações
sanitárias em novo espaço ampliado e recreio requalificado.

Escola Secundária de Valpaços (Beneficiação, Requalificação e
Modernização das Instalações)

Com esta operação, pretende-se proceder à substituição dos painéis em fibrocimento
constituintes da cobertura, das caixilharias, infra-estruturas de electricidade, de
telecomunicações e de segurança, e instalações de equipamentos mecânicos de AVAC e
AQS.Pretende-se ainda, beneficiar, remodelar e modernizar salas de aula, WCs e
espaços específicos, bem como o pavilhão desportivo que se encontra bastante
degradado, principalmente o seu pavimento.

Escola Básica José dos Anjos, Carrazedo de Montenegro
(Beneficiação, Requalificação e Modernização das Instalações)

Nesta operação, pretende-se proceder à substituição do pavimento interior do Pavilhão
Desportivo, bem como proceder à substituição dos painéis em fibrocimento
constituintes da cobertura dos edifícios e passadiços da construção inicial deste
estabelecimento escolar, as quais se tornam urgentes, de modo a permitir dar
cumprimento à Resolução da Assembleia da República n.º 24/2003, de 2 de Abril, e à
Lei n.º 2/2011, de 9 de Fevereiro.

Requalificação da Escola Básica de S. Rosendo, Santo Tirso

A operação tem essencialmente como metas dar resposta às necessidades das crianças
assim como melhorar a sua qualidade de vida. No edifício escolar pretende-se adotar
soluções que promovam, no essencial, a melhoria do conforto térmico e acústico para
todos os utilizadores do edifício, cumprindo a legislação .

Jardim de Infância de Vidago

Esta operação visa uma intervenção de requalificação no edifício do Jardim-de-Infância
de Vidago com vista à sua adequação funcional, garantindo o conforto e segurança
necessários, bem como, criar condições para melhorar o desenvolvimento do seu
projeto educativo e dotar os novos espaços requalificados para as atividades
sócio/educativas através da aquisição de mobiliário, material didático e equipamento
informático adequado

Requalificação da Escola Básica Ave, Vila das Aves

O presente projeto refere-se à Requalificação da Escola Básica de Vila das Aves, sita na
freguesia de Vila das Aves, concelho de Santo Tirso. As linhas Programáticas da
operação visam intervenções ao nível dos edifícios, instalações técnicas e arranjos
exteriores tendo em vista a melhoria das condições físicas e pedagógicas da Escola
EB23 de Vila das Aves.

Reabilitação, Modernização e Ampliação da Escola Básica e
Secundária Dr. Serafim Leite

A presente operação visa a reabilitação, modernização e ampliação da Escola Básica e
Secundária Dr. Serafim Leite, um importante estabelecimento de ensino e sede de
agrupamento escolar em S. João da Madeira, permitindo a requalificação das
instalações degradadas, obsoletas e desadequadas, consubstanciando a reorganização
da rede escolar e promovendo a diversificação da oferta educativa e o cumprimento da
escolaridade obrigatória.

Requalificação e Adaptação da Escola Básica do Gerês

A Carta Educativa foi homologada em Dezembro de 2006. Para além das razões
pedagógicas, é pertinente esta solução, pois torna-se inviável por razões geográficas, a
deslocação de alunos para outra localidade.Será, assim, aproveitado um edifício
estruturalmente impecável e maximizar todas as condições técnico-pedagógicas a
oferecer a toda a comunidade do pré-escolar desta freguesia/Vila Termal.

Requalificação e Adaptação da Escola Básica de Rio Caldo

Esta intervenção insere-se, também, numa lógica de rendibilização dos recursos
pedagógicos, de acordo com o planeamento definido na Carta Educativa aprovada para
o Município de Terras de Bouro e homologada pelo Ministério da Educação, e pretende
satisfazer os seguintes objectivos: Integrar vários níveis de ensino, visando favorecer a
sequencialidade das aprendizagens realizadas pelos alunos ...

REABILITAÇÃO DA EBS Dr. Ferreira da Silva - CUCUJÃES

A Operação refere-se a obras de reabilitação dos blocos letivos e administrativos
existentes e dos arranjos exteriores dos espaços envolventes, adequando-os às atuais
exigências do ensino e do grau de qualidade construtiva deste tipo de equipamentos
públicos.

Requalificação e Modernização da Escola Básica e Secundária de
Ermesinde - 1ª Fase

A operação Requalificação e Modernização da Escola Básica e Secundária de Ermesinde,
está inscrita no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT), e
compreende os 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Secundário. A infraestrutura Educativa
apresenta um estado de degradação avançado, verificando-se a necessidade de
intervenção ao nível de estrutura, cobertura, salas de aulas, entre outros

REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE VILA VERDE

Neste contexto, estão previstas intervenções cirúrgicas de beneficiação da
funcionalidade de alguns espaços, a relocalização da biblioteca, a execução de rampas e
melhoria dos acessos ao piso 1, a reestruturação do coberto do recreio exterior, o
aumento e reorganização dos espaços afetos ao pessoal, o fechamento parcial das
galerias de distribuição para as salas de aula, entre outros.

Requalificação da Escola Secundária São Pedro

Com esta intervenção pretende-se concretizar uma efetiva reabilitação da “escola”,
promovendo a requalificação do edifício tendo por referência as exigências decorrentes
dos novos paradigmas educativos e ambientais, uma vez que a “escola”, desempenha
um papel fundamental ao nível da elevação do nível médio de qualificação escolar,
cultural e profissional da população bem como da qualificação social e económica das
cidades e do território.

Requalificação da Escola Básica nº2 de Espinho

A operação visa promover a requalificação das instalações da educação pré-escolar e do
1º CEB, de forma a colmatar situações deficitárias e melhorar as condições de educação
e ensino. O projeto compreende a reabilitação geral do equipamento, que inclui as 5
salas de JI e 13 salas de 1ºCEB, uma reorganização funcional dos espaços, a melhoria
das condições dos espaços comuns e a requalificação dos pavimentos, percursos e
arranjos exteriores.

Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica
Gonçalo Sampaio

Operação de natureza infraestrutural que visa requalificar e modernizar a EB Gonçalo
Sampaio, localizada na Vila da Póvoa de Lanhoso. É um projeto caracterizado pela
elevada qualidade arquitetónica e funcional cujo princípio está voltado para uma
melhoria do dia-a-dia do aluno dotando a Escola de melhores e mais apelativos espaços
de estudo, de salas de aulas e de convívio e, em simultâneo, proporcionando maior
eficiência em termos de serviço.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

481.250,00

481.250,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

500.000,00

2.000.000,00

173.594,83

920.000,00

170.000,00

750.000,00

193.859,96

750.000,00

2.476.312,51

212.500,00

212.500,00

1.500.000,00

3.900.000,00

1.000.000,00

4.000.000,00

800.000,00

2.500.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

409.062,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

409.062,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

1.700.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/14

2019/06/30

Portugal

2.125.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/03

2019/06/30

Portugal

2.125.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/14

2019/06/30

Portugal

425.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2019/05/30

Portugal

1.700.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/10/02

2019/10/02

Portugal

147.555,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

782.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2018/01/31

Portugal

144.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/06/01

2018/01/31

Portugal

637.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

164.780,97

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/05/26

2017/12/29

Portugal

637.500,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

2.104.865,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/01

2019/03/31

Portugal

180.625,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/06

2018/11/30

Portugal

180.625,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/06

2018/11/30

Portugal

1.275.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/08/11

2019/01/31

Portugal

3.315.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/12/30

2018/09/28

Portugal

850.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/12/01

2019/03/31

Portugal

3.400.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/11/09

2018/12/31

Portugal

680.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

2.125.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/08/10

2019/10/30

Portugal

481

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-08-5673-FEDER-000132

NORTE-08-5674-FEDER-000001

NORTE-08-5674-FEDER-000003

NORTE-08-5674-FEDER-000004

NORTE-08-5674-FEDER-000005

NORTE-08-5674-FEDER-000006

NORTE-09-0550-FEDER-000001

NORTE-09-0550-FEDER-000006

NORTE-09-0550-FEDER-000012

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

8-Educação e Aprendizagem ao Longo
da Vida

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Requalificação da Escola das Dairas

Responder aos problemas de degradação associados à falta de manutenção e à
necessidade de melhores condições de conforto, nomeadamente, a nível da eficiência
energética. A presente Operação integra a elaboração do projeto, a intervenção física,
essencialmente ao nível da cobertura, das fachadas e dos vão exteriores. Serão
adquiridos mobiliário e equipamento informático com vista à respetiva atualização.

ESAN - TESP

Aquisição de equipamentos destinados aos CTeSP da ESAN, que permita a
modernização e complemento de equipamentos informáticos, técnicos e científicos e
básicos, adequados a uma formação profissionalizante de nível superior, capaz de
reproduzir contextos de trabalho exigentes e contribuindo para o aumento da
capacitação de estudantes, para o sucesso da empregabilidade e do número de
estudantes certificados de nível 5.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O P.PORTO

O projeto “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O P.PORTO” tem como objetivo a
aquisição de equipamento para o Instituto Politécnico do Porto (Ensino Superior),
destinados à realização de 18 novos cursos superiores de curta duração de nível
TESP/ISCED 5, que permitem dar resposta a necessidades específicas do mercado de
trabalho da Região Norte, em áreas que contribuem para a Estratégia Nacional de
Especialização Inteligente de Portugal.

Capacitar Cursos TeSP@IPVC

O IPVC pretende contribuir para o sucesso dos CTeSP, na medida em que pretende
atrair novos públicos ao meio do ensino superior, potenciar a qualificação e a
competitividade e responder às necessidades das regiões e da economia. Esta operação
tem como objetivo otimizar o funcionamento dos CTeSP do IPVC através da aquisição
de equipamentos que permitam a criação de ambientes exclusivos e de utilização não
intensiva.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Aquisição de equipamentos dos cursos técnicos superiores
profissionais do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

IPCA tem vindo a apostar no desenvolvimento de uma oferta formativa ao nível de
cursos TeSP de forma consistente e assente nas necessidades da região (ENEI e RIS3
Norte). Assim, o projeto visa contribuir para a melhoria dos processos de ensino e
aprendizagem dos TeSP através da disponibilização de um conjunto de equipamentos
fundamentais para a reprodução dos contextos de trabalho de cada curso.

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

A presente Operação diz respeito à aquisição de equipamentos para operacionalizar o
(EQ-CTeSP-IPB) Aquisição de Equipamento para os Cursos Técnicos
funcionamento dos TeSP do Instituto Politécnico de Bragança. A Operação planeada
Superiores Profissionais do IPB
será realizada através das atividades referidas na descrição da operação.

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

MUNICIPIO DE SANTO TIRSO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.000.000,00

610.857,94

3.151.743,83

4.122.128,45

3.446.333,05

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

1.700.000,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/10/12

2019/03/29

Portugal

519.229,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

2.678.982,26

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/01

2018/03/31

Portugal

3.503.809,18

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/09/01

2018/02/28

Portugal

2.929.383,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2016/07/01

2017/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

05-Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

2.940.690,59

FEDER

2.499.587,00

Loja do Cidadão em Valpaços

Esta operação consiste em oferecer aos cidadãos e às empresas, uma Loja do Cidadão
que permita a prestação de serviços públicos e serviços de utilidade pública, numa
política de proximidade e de agregação dos serviços públicos em centros integrados de
atendimentos, sejam eles presenciais, web ou telefónico, numa perspetiva de
racionalização de custos e recursos e do reforço da qualidade do serviço de
atendimento aos cidadãos e às empresas.

390.000,00

FEDER

331.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/08/19

2017/12/31

Portugal

AUTARQUIA DIGITAL

A presente operação visa promover modernização administrativa do Município de
Gondomar, tornando os processos mais eficientes, digitais, acessíveis e disponibilizados
em diferentes plataformas, habilitando-o a disponibiliza bens públicos de qualidade, em
menor tempo, através duma interação digital e mediada, lógica balcão único físico e
virtual, plataformas web, visando a redução dos custos de contexto, para cidadãos e
empresas.

492.655,48

FEDER

418.757,16

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/05/05

2017/05/05

Portugal

Santo Tirso On-Line

Os objetivos da operação visam potenciar o acesso e o uso dos serviços públicos digitais
de natureza local e regional, aumentando a eficiência dos serviços do Município,
reduzindo os tempos de atendimento e gerando maior rapidez e qualidade de resposta
através das TIC e da aproximação dos serviços da administração do cidadão.

241.764,70

FEDER

205.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/27

2018/04/27

Portugal

Modenização TIC do Teatro Circo de Braga

Com esta operação pretende-se implementar uma plataforma que concentre a gestão
dos processos de trabalho e respetiva informação, modernizar os equipamentos de
bilhética, e desenvolver as ferramentas digitais de comunicação com os públicos do
Teatro Circo, através de um site com aplicação móvel. São seus objetivos: reduzir custos
de contexto e otimizar processos, melhorar a qualidade dos serviços prestados e o
acesso aos mesmos.

29.553,00

FEDER

25.120,05

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2014/10/01

2017/03/31

Portugal

9.111,00

FEDER

7.744,35

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/09

2018/01/01

Portugal

NORTE-09-0550-FEDER-000014

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

TEATRO CIRCO DE BRAGA, EM, S.A.

NORTE-09-0550-FEDER-000018

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

BRAGAHABIT - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Melhorar o acesso a serviços públicos e Espaços Comuns dos
DE BRAGA - E.M.
Bairros Sociais Braga

Promover uso a todas as infraestruturas tecnológicas aos Cidadãos de forma a melhorar
recursos para dar melhores respostas aos cidadãos, implementação das actividades
mencionadas na operação poupando tempo e reduzindo custos.

NORTE-09-0550-FEDER-000022

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

MUNICÍPIO DE BRAGA

Promoção das TIC no Município de Braga

Com a implementação de todas as atividades afetas a esta operação o município vai
reforçar as aplicações TIC e aumentar o acesso e o uso dos serviços públicos digitais e
melhorar a eficiência interna da Administração Pública Local.

370.049,23

FEDER

314.541,85

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/10/06

2018/12/31

Portugal

MUNICIPIO DA MAIA

SIG Intermunicipal Maia

Com este projeto pretende-se a modernização e qualificação da infraestrutura de base
geográfica e a interoperabilidade de dados entre a Administração Pública, com o
acréscimo de qualidade da mesma para os processos inerentes às distintas políticas
públicas que necessitam da informação geográfica e dos cidadãos, que passam a
beneficiar de maior qualidade da informação e do acesso à mesma.

451.764,71

FEDER

384.000,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/07/22

2017/07/22

Portugal

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

A Operação “PROMOÇÃO DAS TIC – SIG INTERMUNICIPAL – PÓVOA DE VARZIM”
assenta no Upgrade da Plataforma SIG existente no Município da Póvoa de Varzim
PROMOÇÃO DAS TIC – SIG INTERMUNICIPAL – PÓVOA DE VARZIM tendo em vista a sua adaptação às necessidades decorrentes da prossecução dos
objetivos acima descritos, e que correspondem aos definidos no Pacto de Coesão e
Desenvolvimento Territorial da AMP

51.838,35

FEDER

44.062,60

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/09/01

2017/12/31

Portugal

E-Gov Alto Minho 2020: Município de Caminha

A plataforma municipal de interação consiste em conceber plataforma com um leque
alargado de funcionalidades, facilitando a relação munícipe/visitantes com a autarquia
permitindo também otimizar os recursos municipais.O novo modelo de prestação de
serviços será realizado através do Serviço de atendimento municipal itinerante,para
aproximar e facilitar o relacionamento dos cidadão e empresas com a AP,ao mesmo
tempo que promovem a inclusão digital.

124.948,75

FEDER

106.206,44

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

E-Gov Alto Minho 2020: Município de Viana do Castelo

Esta Operação visa a uniformização da base de dados, garantindo transações seguras
subjacentes na transparência, facilitando o controlo e a simplificação dos processos,
proporcionando ganhos na gestão do tempo e promovendo a comunicação integrada
entre os diferentes serviços do Município, bem como controlar eficazmente as
comparticipações, os encargos e o acesso imediato a relatórios diversificados

234.771,96

FEDER

199.556,17

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

116.497,11

FEDER

99.022,54

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/06/26

2018/09/14

Portugal

114.033,30

FEDER

96.928,30

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/09/01

2017/12/31

Portugal

Balcões Móveis

A operação “Balcões Móveis” consiste na circulação de viaturas de atendimento móvel,
equipadas com o respetivo material informático e acesso à internet, por todas as
freguesias dos concelhos da CIM-TTM, que permitirá aos munícipes resolver os assuntos
que sejam da competência dos municípios junto dos seus locais de residência e
disponibilizando também serviços da Administração Central.

449.937,21

FEDER

382.446,63

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Paredes Global +

O Município de Paredes pretende desenvolver um conjunto de medidas no âmbito da
modernização administrativa, de forma a melhorar o seu funcionamento interno, tendo
como foco principal os munícipes e as empresas e a sua interação com os mesmos. O
projeto Paredes Global + visa essencialmente reforçar a utilização das TIC na
organização e promover a o acesso e o uso dos serviços públicos eletrónicos junto dos
cidadãos e agentes económicos.

285.294,11

FEDER

242.499,99

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/02

2018/11/30

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

Egov Alto Minho 2020

O e-Gov é um instrumento poderoso para transmitir a estratégia, implementar a cultura
e garantir a mudança das condições necessárias para aproximar cidadãos (melhorando
o desempenho e racionalizando os serviços) da Administração Pública.Pretende-se que
o território do Alto Minho seja aberto às TIC’s, induzindo os seus cidadãos/investidores
a esse reforço de competências através de uma intensificação concertada do uso das
TIC´s.

510.114,07

FEDER

433.596,96

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

E-GOV ALTO MINHO 2020: MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ PROMOÇÃO DAS TIC´S NOS SERVIÇOS PÚBLICOS –

A presente candidatura apresenta como objetivo geral a disponibilização de serviços
públicos eletrónicos, aos cidadãos e às empresas, de uma forma eficaz, eficiente e
segura, tendo como base a reengenharia dos processos, simplificação,
desmaterialização e interoperabilidade dos sistemas.

211.687,98

FEDER

179.934,78

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/07/04

2018/07/03

Portugal

E-Gov Alto Minho 2020 - Paredes de Coura

Esta operação visa promover a modernização dos seus serviços, tornando os seus
processos mais eficientes, digitais e acessíveis, habilitando-se a disponibiliza bens
públicos de qualidade, em menor tempo, através de uma interação mais eficaz,
promovendo a cobertura dos pontos principais e de interesse turístico com redes sem
fios garantindo assim a usabilidade de aplicações mobile de interpretação, bem como a
promoção turística e cultural.

91.020,00

FEDER

77.367,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/10

2018/12/31

Portugal

NORTE-09-0550-FEDER-000027

NORTE-09-0550-FEDER-000031

NORTE-09-0550-FEDER-000032

NORTE-09-0550-FEDER-000033

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

85%

85%

85%

MUNICÍPIO DE CAMINHA

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

NORTE-09-0550-FEDER-000034

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

MUNICÍPIO DE VALENÇA

E-Gov - Valença

NORTE-09-0550-FEDER-000035

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

PROMOÇÃO DAS TIC – AUTARQUIA DIGITAL – PÓVOA DE VARZIM

NORTE-09-0550-FEDER-000036

NORTE-09-0550-FEDER-000037

NORTE-09-0550-FEDER-000038

NORTE-09-0550-FEDER-000039

NORTE-09-0550-FEDER-000041

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

85%

85%

85%

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE
TRÁS-OS-MONTES

MUNICÍPIO DE PAREDES

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

O Município de Valença tem apostado em consonância com as normas europeias e
nacionais numa nova forma de interação com o cidadão, mais desmaterializada dos
serviços, criando mais e melhores condições para uma mais fácil, rápida e
desmaterializada relação do munícipe e os serviços prestados pelo município.
A Operação PROMOÇÃO DAS TIC – AUTARQUIA DIGITAL – PÓVOA DE VARZIM tem por
ambição proporcionar ao concelho da Póvoa de Varzim as condições de adesão ao
digital e os meios para potenciar o papel da Póvoa de Varzim, das suas empresas, dos
seus cidadãos e turistas.

482

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-09-0550-FEDER-000042

NORTE-09-0550-FEDER-000043

NORTE-09-0550-FEDER-000044

NORTE-09-0550-FEDER-000045

NORTE-09-0550-FEDER-000046

NORTE-09-0550-FEDER-000047

NORTE-09-0550-FEDER-000050

NORTE-09-0550-FEDER-000051

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

E-GOV ALTO MINHO 2020: MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA”

A presente candidatura designada “EGOV Alto Minho 2020: Município de Ponte de
Lima” apresenta como objetivo geral a disponibilização de serviços públicos eletrónicos,
aos cidadãos e às empresas, através de várias plataformas, de uma forma eficaz,
eficiente e segura, tendo como base a reengenharia dos processos, simplificação e sua
desmaterialização e interoperabilidade dos sistemas.

287.020,33

FEDER

243.967,28

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

e-GOV Alto Minho - Município de Melgaço

A operação consiste na materialização dos investimentos previstos no PDCT, através da
aquisição de software informático para a disponibilização de serviços públicos
electrónicos de âmbito local. Inclui também uma acção que permitirá ao Município de
Melgaço informatizar o arquivo municipal e integrar uma das acções da candidatura
intermunicipal, o portal agregador dos arquivos municipais, a apresentar a este mesmo
aviso pela CIM.

115.907,89

FEDER

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

Os investimentos, incidem essencialmente na disponibilização de novos serviços e
valências ao munícipe. Um dos municípios envolvidos nesta operação (CM de
Amarante) tem já este diagnóstico realizado. Assim sendo, pretende-se adquirir algum
Gestão Documental e Segurança da Informação no Tâmega e Sousa
hardware que irá solucionar algumas das maiores vulnerabilidades detetadas. Esta
solução servirá ainda de modelo a poder ser replicado no futuro, nos restantes
municípios do território.

1.767.908,80

E - Gov Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira

A operação titulada “E – Gov Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira”
pretende dar continuidade a todo o trabalho já realizado no âmbito das TIC, para tal o
objetivo geral a alcançar é aumentar o acesso e o uso dos serviços públicos digitais de
natureza local e regional pelos cidadãos e empresas. Neste sentido, a operação
possibilitará ao Município uma organização interna sustentável e de proximidade.

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

MUNICIPIO DE MONÇÃO

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

MUNICIPIO DO PORTO

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/03

2018/11/03

Portugal

98.521,71

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/02

2017/12/29

Portugal

FEDER

1.502.722,48

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

111.357,07

FEDER

94.653,51

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

E-Gov Alto Minho 2020 - Ponte da Barca

De modo a atingir os objetivos da candidatura serão realizadas cinco ações imateriais
destinadas a promover a reengenharia do portal municipal, visando a sua renovação, a
aquisição de hardware de acesso livre à internet, para reforço da rede wifi, a aquisição
de hardware para reforço dos canais de comunicação e melhoria dos serviços online,
aquisição de hardware para atendimento mediado e descentralizado e reengenharia de
processos.

116.032,79

FEDER

98.627,86

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

E-Gov Alto Minho 2020 Município de Monção

Conceção de um Portal e APP municipal para a simplificação da prestação de serviços
aos cidadãos e empresas;maior rapidez e facilidade na obtenção de informação;
aquisição de hardware para armazenamento do Portal e Aplicação, um servidor para a
disponibilização e gestão da informação, hotspots para a difusão deste serviço através
da rede wifi e uma firewall para a segurança e confidencialidade da informação dos
utilizadores.

161.994,39

FEDER

137.695,23

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

IT-CMM-2020

Com a ação 1 - eficiência administrativa, desmaterialização de processos; controlo;
visão de futuro com a implementação das nova exigências contabilísticas exigidas;
Virtualização dos Desktops,VDI; segurança de dados. Com a Açaõ 2 - Serviços ON-LINE,
pretende-se a agregação numa única plataforma de todos os serviços disponibilizados
pelo Município ao cidadão e às empresas criação de novos formulários

482.040,00

FEDER

409.734,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/04/03

2018/12/31

Portugal

Centro de Gestão Integrada

Criar um Centro de Gestão Integrada onde as entidades com responsabilidades ao nível
de diferentes valências da cidade do Porto e concelhos limítrofes que necessitem de
colaborar na prestação dos serviços que tutelam possam interagir e articular a
prestação desses serviços de uma forma eficiente e eficaz. Irá contemplar situações do
dia a dia, eventos importantes que mobilizem grandes quantidades de público, e
situações de crise ou catástrofe.

500.000,00

FEDER

425.000,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

240.553,03

FEDER

204.470,08

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/01

2018/06/30

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

NORTE-09-0550-FEDER-000052

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

MUNICÍPIO DE BOTICAS

Autarquia 24-Boticas em Linha

Disponibilização de serviços públicos eletrónicos mais “amigos do cidadão”, mais
inclusivos, mais fáceis utilizar e de aceder, assentes numa transformação digital da
autarquia, criando as condições técnicas essenciais de base e de garantia dos níveis de
disponibilidade, escalabilidade, monitorização e segurança necessários ao suporte de
todas as infraestruturas e plataformas tecnológicas,

NORTE-09-0550-FEDER-000053

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Autarquia Digital Metropolitana

Esta operação consiste na implementação de plataforma digital em rede para a ação
social e balcão digital.

977.049,73

FEDER

830.492,27

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/08/23

2018/08/23

Portugal

Autarquia Digital

Implementação um novo Portal Municipal, aumentando o acesso e uso dos serviços
públicos digitais e melhorar a eficiência interna da adm. pública.Para tal,
aumentaremos a interoperabilidade entre sistemas e a eficiência operacional da
autarquia, através da implem. de Sistema Integrado de Gestão de Informação:
desmaterialização de processos, reorganização de serviços, modernização da infraest.
tecnológica, novos canais de comunic. com o Munícipe.

467.058,82

FEDER

397.000,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/01

2018/06/30

Portugal

Famalicão Digital.gov

A operação promoverá: o desenvolvimento e integração de sistemas internos numa
plataforma de gestão; a ligação em rede de edifícios/serviços municipais; a adoção de
sistema para a desmaterialização de documentos; a instalação de um servidor de
suporte às aplicações; a digitalização do arquivo; a implementação de um sistema de
vigilância do ordenamento territorial; e o desenvolvimento e integração de um sistema
de gestão.

588.745,03

FEDER

500.433,28

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/27

2019/03/31

Portugal

Arouca - Autarquia Digital4all

Pretende-se com a concretização do presente projeto, dar continuidade ao esforço de
modernização dos serviços que esta autarquia vem fazendo ao longo dos últimos anos.
Este projeto de modernização implicará mudança, novos métodos e processos de
trabalho, novas formas de gestão do conhecimento, informação e comunicação.

72.941,18

FEDER

62.000,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/02

2018/09/30

Portugal

Valongo Inteligente – Autarquia Digital Metropolitana

A Operação “Valongo Inteligente – Autarquia Digital Metropolitana” compreende a
reorganização dos serviços disponibilizados online e a criação de um agregado de
plataformas tecnológicas que, de forma articulada, permitirão uma maior aproximação,
participação e informação dos Munícipes de Valongo, assim como uma gestão mais
eficiente do Município.

315.294,12

FEDER

268.000,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/28

2017/12/31

Portugal

IDE_AMP

Ativ.1 - Plataforma Federativa de Serviços Geoespaciais, o SIG AMP existente, será
dotado das caraterísticas técnicas para suporte de novos serviços. Ativ.2 Especialização de Serviços e Temas de Informação. Serão disponibilizados outros
serviços eletrónicos da AMP. Ativ.3 - Geolocalização de Transportes Públicos
Rodoviários, será criado um novo Serviço eletrónico, disponibilizando a geolocalização.
Ativ.4 – Ações de Divulgação e Comunicação.

141.876,72

FEDER

120.595,21

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/10/31

2018/10/31

Portugal

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

AMP Metrópole Digital

Nesta Operação pretende-se a estruturação do Sistema de Informação Metropolitano, a
criação de espaços colaborativos digitais temáticos, e a gestão “eletrónica” do
território. 1ª Ativ: conceção e montagem da arquitetura do SI Metropolitano. 2ª Ativ:
caracterização, especificação, desenvolvimento e implementação de plataformas
colaborativas temáticas, com disponibilização de serviços eletrónicos. 3ª Ativ:
divulgação e comunicação do projeto.

235.294,12

FEDER

200.000,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/04/01

2018/11/30

Portugal

MUNICÍPIO DE CHAVES

Permitir aos Cidadãos e Empresas o acesso de forma transparente e centralizada aos
seus dados existentes no Sistema de Informação do Município, podendo interagir
CHAVES EM LINHA - Promoção das TIC na Administração e Serviços
através de formulários disponíveis na internet;Dar continuidade Desmaterialização dos
Públicos
procedimentos e processos, simplificação e disponibilização de serviços em linha em
articulação com o Balcão Único físico.

835.532,04

FEDER

710.202,23

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/07/11

2018/07/31

Portugal

120.000,00

FEDER

102.000,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

17.647,06

FEDER

15.000,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/10/02

2017/12/31

Portugal

132.352,94

FEDER

112.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/08/10

2019/05/31

Portugal

VILA VERDE EM AMBIENTE DIGITAL

A presente operação visa promover modernização administrativa do Município de Vila
Verde, tornando os processos mais eficientes, digitais, acessíveis, habilitando-o a
disponibiliza bens públicos de qualidade, em menor tempo, através duma interação
digital, com recurso a plataformas web, visando a redução dos custos de contexto, para
cidadãos e empresas.

357.117,65

FEDER

303.550,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/06

2018/12/31

Portugal

Implementação da Gestão Integrada da Central de Compras da
CIM do Cávado

A candidatura pretende, com recurso às TIC, dar mais visibilidade à atividade da Central
de Compras e aumentar a adesão de entidades AP local, potenciando a obtenção de
economias e simplificação e uniformização de procedimentos nessas entidades.
Pretende ser também um meio de comunicação entre os vários intervenientes através
da desmaterialização de procedimentos e funcionar como uma ferramenta de gestão e
de planeamento.

114.243,00

FEDER

97.106,55

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

386.217,04

FEDER

328.284,48

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/30

2018/06/30

Portugal

262.318,11

FEDER

222.970,39

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/12

2018/06/30

Portugal

NORTE-09-0550-FEDER-000055

NORTE-09-0550-FEDER-000056

NORTE-09-0550-FEDER-000057

NORTE-09-0550-FEDER-000058

NORTE-09-0550-FEDER-000059

NORTE-09-0550-FEDER-000060

NORTE-09-0550-FEDER-000061

NORTE-09-0550-FEDER-000062

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

MUNICÍPIO DE AROUCA

MUNICIPIO DE VALONGO

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA Articulação Institucional

NORTE-09-0550-FEDER-000063

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

NORTE-09-0550-FEDER-000064

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

MUNICÍPIO DA TROFA

NORTE-09-0550-FEDER-000065

NORTE-09-0550-FEDER-000066

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

85%

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

O projeto de implementação de uma Infraestrutura de Dados Espaciais para a região do
Alto Tâmega, persegue a necessidade de promover uma estrutura articulada, na forma
como se cria, gere e distribui a informação na região. Pretende-se criar as condições
necessárias para que o IDE-AT seja um dos pilares fundamentais do governo eletrónico,
com todas as garantidas de qualidade e resiliência dos dados apresentados e assente
em software open source.

Projeto que visa a disponibilização gratuita de rede Wi-Fi nalguns espaços públicos
associados a serviços da autarquia, com vista à aproximação da tecnologia à
PROMOÇÃO DAS TIC – METROPOLE DIGITAL – PÓVOA DE VARZIM
comunidade, contribuindo para uma maior maturidade digital, tendo como principal
objetivo a diminuição da infoexclusão.
A presente operação pretende constituir-se como um contributo estruturante para a
melhoria da qualidade dos serviços prestados aos Cidadãos e às Empresas por parte do
Município da Trofa - Autarquia Digital Metropolitana
Município da Trofa, combinando a diversificação dos canais de atendimento atualmente
disponibilizados com a melhoria dos processos internos de suporte ao seu desempenho
organizacional.

NORTE-09-0550-FEDER-000067

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Capacitação Institucional do Município de Vila Pouca de Aguiar

NORTE-09-0550-FEDER-000070

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Município MAIS

O projeto de capacitação institucional do municipio de Vila Pouca de Aguiar, baseia-se
em objetivos de simplificação, eficiência e transparência, no sentido de prestar
melhores serviços aos cidadãos e às empresas, garantindo que a administração local
funcione melhor e custe menos.
Esta operação consiste na implementação de duas ações: 1) Balcão Único de
Atendimento; 2) Implementação de Solução de Gestão de Papel Digital (ePaper), as
quais se encontram devidamente explicitadas na Memória Descritiva Complementar
(em anexo).

483

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-09-0550-FEDER-000071

NORTE-09-0550-FEDER-000073

NORTE-09-0550-FEDER-000074

NORTE-09-0550-FEDER-000075

NORTE-09-0550-FEDER-000078

NORTE-09-0550-FEDER-000079

NORTE-09-0550-FEDER-000081

NORTE-09-0550-FEDER-000083

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Smart Vila do Conde - Promoção do uso de serviços públicos
digitais no Município de Vila do Conde e melhoria da eficiência
interna através das TIC

O projeto «Smart Vila do Conde» pretende contribuir para a melhoria da eficiência
interna do promotor e para a transformação do Município num verdadeiro município
inteligente, mais próxima dos seus cidadãos e dos visitantes. As atividades do presente
projeto têm como instrumento principal as TIC, e foram definidas tendo em
consideração os eixos prioritários delineados pela Área Metropolitana do Porto (AMP)
para a região.

264.705,88

FEDER

225.000,00

AMARES + DIGITAL

A presente operação visa promover modernização administrativa do Município de
Amares, tornando os processos mais eficientes, digitais, acessíveis e disponibilizados
em diferentes plataformas, habilitando-o a disponibiliza bens públicos de qualidade, em
menor tempo, através duma interação digital e mediada, lógica balcão único físico e
virtual, plataformas web, visando a redução dos custos de contexto, para cidadãos e
empresas.

256.470,59

FEDER

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Autarquia Digital Metropolitana - Município de Vale de Cambra

Em geral, estes Projetos irão permitir aumentar a eficiência dos serviços do Município, e
reduzir os seus custos de operação. Por sua vez os Munícipes terão tempos de
atendimento mais curtos e resolução dos seus problemas de forma mais ágil e
transparente. Irão reforçar a aproximação dos serviços dos munícipes num contexto de
atendimento digital aproveitando todas as sinergias existentes no âmbito dos sistemas
de informação.

74.705,88

85%

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

A operação contempla 2 acções: Acção 1 - Eficiência de Processos tem como objectivo
aumentar o acesso e o uso dos serviços municipais on-line e melhorar a eficácia e
Promoção das TIC na Administração E serviços Públicos - Ribeira de
eficiência dos serviços prestados. Acção 2 - Serviços Municipais itinerantes tem como
Pena
objectivo, melhorar a acessibilidade e qualidade dos serviços prestados à população
através de uma maior integração e polivalência na gestão dos recursos.

85%

A Ação 1 prevê a disponibilização de uma aplicação mobile para dispositivos móveis, um
método de interface físico de acesso aos serviços dentro das instalações e uma área
ESPOSENDE 2000 - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E
Implementação de tecnologias de informação e comunicação para reservada de cliente online. A ação 2 prevê contribuir para a melhoria da comunicação,
RECREATIVAS, E.M. - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA a gestão da relação com o utilizador
gestão da informação e processos, o que permitirá não só facilidades de pesquisa, como
também uma maior eficiência dos recursos humanos existentes, aumentando a
produtividade.

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

218.000,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/07

2018/12/21

Portugal

FEDER

63.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/06/01

2017/12/29

Portugal

213.952,51

FEDER

181.859,63

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/02

2019/02/02

Portugal

58.290,64

FEDER

49.547,04

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/04/04

2017/12/31

Portugal

Metrópole Digital

Consiste em equipar o atendimento municipal para o atendimento digital integral
através do uso do cartão de cidadão ou mesa digital; digitalizar documentos comuns
com reconhecimento OCR; o quiosque interativo é inovador, pois a função de integrar
num único canal uma variedade de informação/serviços substitui os escaparates e
contribui para a eficiência interna da AP e a inclusão social.

35.294,12

FEDER

30.000,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/08/01

2018/08/01

Portugal

Capacitação Institucional e TIC no Ave

Com a implementação da presente operação Capacitação Institucional e TIC no Ave,
pretende-se contribuir para os objetivos definidos no PDCT, através da implementação
de um Sistema de Desmaterialização de Documentação Comercial e Sistema de Gestão
para o SNC-AP, nas entidades, CIM do Ave, Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães,
Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Vizela.

133.710,00

FEDER

113.653,50

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE FAFE

Reforço das Aplicações no Dominio das Tic - Fafe

Este projeto visa dotar o Município de Fafe dos meios necessários à implementação de
novos serviços e à melhoria dos existentes, que permitam uma maior aproximação ao
munícipe e a resolução de situações que, até agora, exigem a sua deslocação aos
serviços municipais. A reestruturação de alguns dos fluxos de informação e a criação de
mecanismos irá permitir uma maior celeridade, segurança e uniformização do sistema
do Município de Fafe.

460.327,51

FEDER

391.278,38

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

Com a implementação da operação “Serviços de atendimento do Município de Braga modernização e reengenharia de processos” o município irá reforçar as aplicações TIC e
aumentar o uso dos serviços públicos digitais e melhorar a eficiência interna da
Administração Pública Local.

77.613,36

FEDER

65.971,36

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

168.515,22

FEDER

143.237,94

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/04

2018/12/31

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

MUNICÍPIO DE AMARES

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

NORTE-09-0550-FEDER-000085

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

MUNICÍPIO DE BRAGA

Serviços de atendimento do Município de Braga - modernização e
reengenharia de processos

NORTE-09-0550-FEDER-000087

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

MUNICIPIO DE VIZELA

Reforço das aplicações das TIC- Vizela

Disponibilização de serviços públicos electrónicos, desmaterialização dos processos
administrativos, direcionados para o cidadão e para as empresas.

Trás-os-Montes Conectada

A operação “Trás-os-Montes Conectada” consiste na implementação de uma estrutura
tecnológica que permitirá aos Municípios o acesso a uma tecnologia emergente de
forma a otimizar e centralizar os recursos e aumentar a capacidade de processamento e
segurança da informação através da disponibilização de uma plataforma única que
servirá os cidadãos da área territorial da CIM-TTM, totalizando 5.543,61 Km2 e
população de 117.527 habitantes.

2.786.184,83

FEDER

2.368.257,11

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

PÓVOA DE LANHOSO DIGITAL 21

A presente operação visa promover modernização administrativa do Município de
Povoa de Lanhoso, tornando os processos mais eficientes, digitais, acessíveis e
disponibilizados em diferentes plataformas, habilitando-o a disponibilizar bens públicos
de qualidade, em menor tempo, através duma iteração digital e mediada, lógica balcão
único físico e virtual, plataformas web, visando a redução dos custos de contexto, para
cidadãos e empresas.

269.092,02

FEDER

228.728,22

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/07

2018/12/31

Portugal

D2Gov-Sernancelhe

A presente operação visa promover modernização administrativa do Município de
Sernancelhe, tornando os processos mais eficientes, digitais, acessíveis e
disponibilizados em diferentes plataformas, habilitando-o a disponibiliza bens públicos
de qualidade, em menor tempo, através duma interação digital e mediada, lógica
balcão único físico e virtual, plataformas web, visando a redução dos custos de
contexto, para cidadãos e empresas.

122.132,16

FEDER

103.812,34

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/07

2018/12/31

Portugal

VIEIRA ONLINE

A presente operação visa promover modernização administrativa do Município de
Vieira do Minho, tornando os processos mais eficientes, digitais, acessíveis e
disponibilizados em diferentes plataformas, habilitando-o a disponibiliza bens públicos
de qualidade, em menor tempo, através duma interação digital e mediada, lógica
balcão único físico e virtual, plataformas web, visando a redução dos custos de
contexto, para cidadãos e empresas.

256.006,05

FEDER

217.605,14

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/07

2018/12/31

Portugal

D2GOV_VILA REAL

A presente operação visa promover modernização administrativa do Município de Vila
Real, tornando os processos mais eficientes, digitais, acessíveis e disponibilizados em
diferentes plataformas, habilitando-o a disponibiliza bens públicos de qualidade, em
menor tempo, através duma interação digital e mediada, lógica balcão único físico e
virtual, plataformas web, visando a redução dos custos de contexto, para cidadãos e
empresas.

286.837,81

FEDER

243.812,14

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/03

2018/12/31

Portugal

S. João da Madeira - Autarquia Digital

A operação visa dinamizar a atuação da Autarquia de S. João da Madeira na
administração eletrónica, através da prestação de serviços eletrónicos, da utilização de
novos canais de interação com o público e do reforço da sua modernização e
capacitação administrativa, promovendo a simplificação e desmaterialização de
processos, a redução dos custos de contexto e contribuindo para uma administração
autárquica mais competitiva, célere e transparente.

72.718,55

FEDER

61.810,77

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE BARCELOS

Reengenharia, Simplificação e Desmaterialização dos Serviços
Públicos Municipais

A operação Reengenharia, Simplificação e Desmaterialização dos Serviços Públicos
Municipais de Barcelos visa melhorar e simplificar a organização interna da globalidade
dos serviços municipais e a prestação do serviço público oferecido aos munícipes e
empresas/organizações, através de ações de reengenharia de processos e de
desmaterialização alavancadas nas mais recentes Tecnologias de Informação e
Comunicação.

523.529,42

FEDER

445.000,01

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

MUNICIPIO DE GUIMARÃES

Guimarães OpenCity - Implementação e Modernização da
Plataforma Digital para a Governação Electrónica do Município de
Guimarães

Através deste projeto pretende-se a implementação e modernização das plataformas
eletrónicas da Câmara Municipal de Guimarães, com o objetivo de a aumentar a
eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos pela
Autarquia

733.436,79

FEDER

623.421,27

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/15

2018/12/31

Portugal

ANSIÃES ONLINE

A presente operação visa promover modernização administrativa do Município de
Carrazeda de Ansiães, tornando os processos mais eficientes, digitais, acessíveis e
disponibilizados em diferentes plataformas, habilitando-o a disponibiliza bens públicos
de qualidade, em menor tempo, através duma interação digital e mediada, lógica
balcão móvel”, tendo como objetivo a redução dos custos de contexto, para cidadãos e
empresas.

205.583,41

FEDER

174.745,90

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/07

2018/12/31

Portugal

D2Gov_Freixo de Espada à Cinta

Implementação de plataforma de faturação eletrónica e respetiva atualização da
aplicação de gestão contabilística, com conetor M2M; solução “disaster recovery”,
integrando solução “Cloud”; plataformas “Sigmaforms” e “Gestão de Obras
Particulares”, incluindo serviços de consultoria e implementação; aquisição de
Servidores para Base de Dados e Serviço (Webserver) com virtualização; aquisição de
Equipamento de Digitalização para Arquivo Municipal.

98.001,75

FEDER

83.301,49

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

“D2Gov” (Douro Digital Governance) – Município de Santa Marta
de Penaguião

Objetivo do projecto é a disponibilidade e acesso à informação interna de forma plena e
a prestação de serviços de qualidade aos munícipes e empresas, delineou-se um
conjunto de ações, tendo como ferramenta base as novas tecnologias, que será a
coluna dorsal de toda a operação: Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria;
Assistência técnica; Equipamento de Informática e Software informático.

141.217,83

FEDER

120.035,16

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/09/01

2018/10/10

Portugal

SIG Intermunicipal - Gondomar

O Município de Gondomar encontra-se identificado no Pacto para o Desenvolvimento e
Coesão Territorial da AMP, apresentando a Operação “SIG Intermunicipal - Gondomar”
que vai de encontro ao objetivo “SIG Intermunicipal” da AMP, permitindo a articulação
com os demais Municípios. A Operação pretende implementar uma Infraestrutura de
Dados Espaciais, que permitirá a interoperabilidade com outros níveis hierárquicos, com
relevo ao nível metropolitano.

34.993,50

FEDER

29.744,48

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/06/01

2018/05/31

Portugal

NORTE-09-0550-FEDER-000089

NORTE-09-0550-FEDER-000097

NORTE-09-0550-FEDER-000100

NORTE-09-0550-FEDER-000101

NORTE-09-0550-FEDER-000102

NORTE-09-0550-FEDER-000103

NORTE-09-0550-FEDER-000104

NORTE-09-0550-FEDER-000106

NORTE-09-0550-FEDER-000109

NORTE-09-0550-FEDER-000114

NORTE-09-0550-FEDER-000117

NORTE-09-0550-FEDER-000118

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE
TRÁS-OS-MONTES

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO

MUNICÍPIO DE VILA REAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

484

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

NORTE-09-0550-FEDER-000119

NORTE-09-0550-FEDER-000120

NORTE-09-0550-FEDER-000121

NORTE-09-5864-FSE-000001

NORTE-09-5864-FSE-000002

NORTE-09-5864-FSE-000003

NORTE-10-6177-FEDER-000001

NORTE-10-6177-FEDER-000002

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

9-Capacitação Institucional e TIC

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Definir a estratégia de dados abertos do Município do Porto e a partir dela coligir e
disponibilizar num portal no mínimo 400 conjuntos de dados e respetivos metadados,
Plataforma para Dados Abertos (open data) e Inovação - Centro de garantindo a fácil pesquisa e navegação, o acesso interativo e não interativo (API), e
Inovação para cidades do Futuro
integrando estes dados na plataforma urbana que está a ser concebida para o Porto. O
software e documentação produzida no âmbito deste projeto será disponibilizada
usando uma licença open source

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

281.764,71

FEDER

239.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

D2GOV_Mesão Frio

A candidatura assenta em duas ações, “Plataforma integrada de disponibilização de
serviços ao cidadão” e “Serviço de consultoria, implementação de processos de negócio
e soluções de restore de servidores virtuais”, focada para o acesso aos serviços online,
melhoria e eficiência dos serviços, implementação de aplicações de negócio e criação de
um off-site DR, de forma a aumentar o nível de segurança do negócio do Município.

104.331,76

FEDER

88.681,98

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Matosinhos - Modernização Digital

A Operação resume-se a 7 ações interligadas (contendo 13
componentes)nomeadamente: Ação 1 - Portal de atendimento; /Ação 2 - Arquivo
Digital;/Ação 3 - Conectividade com os sistemas existentes;/Ação 4 - Desmaterialização
do Arquivo; Ação 5 - Indicadores;/Ação 6 - Wifi nos edifícios municipais;/Ação 7 - Wifi
em locais públicos de Matosinhos.

594.117,64

FEDER

505.000,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2019/06/30

Portugal

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE
LORDELO DO OURO

ANIMAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE
BASE COMUNITÁRIA ANIMAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA (DLBC
URBANAS)

A rede GAL Porto Ocidental envolve 43 instituições parceiras na Animação da sua
Estratégia de Animação, e tem como objetivos divulgar e publicitar o DLBC nesta região
e capacitar os agentes económicos e sociais, motivando-os para a dinamização de
projetos nos âmbitos do Empreendedorismo e da Promoção do Sucesso Escolar, que
dinamizem o território e incentivem o desenvolvimento dos espaços residenciais mais
vulneráveis.

70.119,90

11-Melhorar a capacidade institucional
das autoridades públicas e partes
interessadas e a eficiência da
administração pública

02-Criação de capacidades para todos os agentes que operam no domínio
da educação, da aprendizagem ao longo da vida, da formação, do emprego
e das políticas sociais, inclusive através de pactos setoriais e territoriais de
preparação de reformas a nível nacional, regional e local.

2017/08/16

2020/04/30

Portugal

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

ANIMAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE
BASE COMUNITÁRIA ANIMAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA (DLBC
URBANAS)

Esta operação concorre diretamente para a prossecução dos objetivos específicos do
Eixo Prioritário 9–Capacitação Institucional TIC–do Norte 2020, pretende facilitar o
intercâmbio entre as partes interessadas para fornecimento de informações e
promoção da EDL , reforçar a capacidade de atores e redes para a promoção de ações
de desenvolvimento territorial nos domínios da educação, do emprego e
empreendedorismo, da aprendizagem ao longo da vida.

76.500,00

11-Melhorar a capacidade institucional
das autoridades públicas e partes
interessadas e a eficiência da
administração pública

02-Criação de capacidades para todos os agentes que operam no domínio
da educação, da aprendizagem ao longo da vida, da formação, do emprego
e das políticas sociais, inclusive através de pactos setoriais e territoriais de
preparação de reformas a nível nacional, regional e local.

2017/03/31

2020/03/31

Portugal

INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA

ANIMAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE
BASE COMUNITÁRIA ANIMAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA (DLBC
URBANAS)

As iniciativas a desenvolver no âmbito da animação das Estratégias de Desenvolvimento
Local (EDL) de Base Comunitária pretendem dar um contributo relevante para
desenvolver um plano transversal alinhado com os eixos definidos como prioritários
(formação, educação, emprego e empreendedorismo). Tal contributo é essencial como
alavanca motivadora para o envolvimento e mobilização das instituições e população e
para o seu desenvolvimento.

88.981,75

FSE

75.634,49

11-Melhorar a capacidade institucional
das autoridades públicas e partes
interessadas e a eficiência da
administração pública

02-Criação de capacidades para todos os agentes que operam no domínio
da educação, da aprendizagem ao longo da vida, da formação, do emprego
e das políticas sociais, inclusive através de pactos setoriais e territoriais de
preparação de reformas a nível nacional, regional e local.

2017/08/01

2020/03/31

Portugal

Assistência Técnica à Autoridade de Gestão do Programa Regional
do Norte - 2015

A candidatura abrange despesas com remunerações do pessoal afeto ao POR do Norte
2014-2020, aquisição de bens e serviços necessários ao desempenho das competências
da AG do Norte 2020, nomeadamente despesas com atividades de preparação e
divulgação do Programa e Região Norte e consultoria técnica e estudos necessários à
execução do Programa e relativas à aquisição de serviços de adaptação do SI da AG
Norte 2020 ao Balcão Portugal 2020 da ADC.

1.190.714,50

FEDER

1.071.643,05

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/02

2015/12/31

Portugal

Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR Norte 2020

Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das suas competências,
designadamente as que respeitam à gestão, controlo, acompanhamento, monitorização
e avaliação, informação, publicidade, divulgação e sensibilização do programa,
garantindo um apoio adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação aos cidadãos
e aos agentes económicos.

2.820.186,74

FEDER

2.115.140,06

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

325.424,85

FEDER

276.611,12

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/12/01

2017/02/28

Portugal

264.984,55

FEDER

225.236,87

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/02/11

2017/02/28

Portugal

MUNICIPIO DO PORTO

MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE (CCDR
NORTE)

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

Antevê-se um papel decisivo da CIM do Ave naquilo que será o Programa Operacional
Regional do Norte 2014-2020. Caberá a esta Entidade e na área confinada ao seu
território de intervenção, a NUT III Ave, um acompanhamento próximo e rigoroso de
todas as operações em que seja parte integrante na cadeia de
decisão/acompanhamento.
Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das competências delegadas pela
autoridade de gestão do Programa Operacional Regional Norte 2014-2020 (PO “Norte
2020), na CIM do Alto Minho.

82.494,00

90.000,00

FSE

FSE

NORTE-10-6177-FEDER-000003

Programa Operacional Regional do Norte

10-Assistência Técnica

85%

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

Assistência Técnica - 2016

NORTE-10-6177-FEDER-000004

Programa Operacional Regional do Norte

10-Assistência Técnica

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

Assistência Técnica do PDCT do Alto Minho 2016

NORTE-10-6177-FEDER-000005

Programa Operacional Regional do Norte

10-Assistência Técnica

85%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Assistência Técnica 2015/2016 – PO Norte - TP, I.P.

Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela Autoridade de Gestão
no Turismo de Portugal, I.P..

373.751,79

FEDER

168.750,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2017/04/30

Portugal

AT AMP 2016

A apresentação desta candidatura tem em vista dotar a AMP dos recursos necessários e
adequados ao exercício das competências que lhe estão delegadas enquanto Organismo
Intermédio do Norte 2020, conforme previsto na Delegação de Competências
estabelecida na Adenda ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial.

323.932,12

FEDER

275.342,30

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/02/11

2017/02/28

Portugal

Assistência Técnica à Autoridade de Gestão do Programa Regional
do Norte - 2016

A candidatura abrange despesas com remunerações do pessoal afeto ao PO Norte 20142020, aquisição de bens e serviços necessários ao desempenho das competências da
Autoridade de Gestão do Norte 2020. Para além das despesas referidas, os custos
diretos em que a CCDRN tenha de incorrer no âmbito do exercício das competências e
atribuições enquanto entidade que assegura o apoio logístico e administrativo à
Autoridade de Gestão do Programa.

7.176.500,00

FEDER

6.817.675,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/04

2017/02/28

Portugal

PDCT do Cávado 2016 - Estrutura de Apoio Técnico

Esta operação vai permitir à CIM Cávado reforçar as capacidades institucionais, técnicas
e administrativas, criar os instrumentos de planeamento e gestão estratégica, estimular
a cooperação entre municípios como fator chave do desenvolvimento, fomentar a
coesão e o equilíbrio do território e consolidar a malha institucional ao nível subregional.

280.488,35

FEDER

238.415,10

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/11/27

2017/02/28

Portugal

Assistência Técnica ANI 2015-2016

A presente candidatura pretende contribuir para promover o reforço da
competitividade nacional, através da gestão de sistemas de incentivos que permitam
apoiar a valorização do conhecimento científico e tecnológico e a sua transformação em
crescimento económico. Para tal, torna-se essencial assegurar a comparticipação
financeira do esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos termos definidos
pelo Contrato de Delegação de Competências.

347.078,05

FEDER

260.308,54

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Como Organismo Técnico Intermédio a AICEP assegura, entre outras funções, a análise
dos projetos candidatos ao Compete com componente da sua área de intervenção, bem
como a interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em matéria de incentivos é
objeto de segregação de funções a diversos níveis como referido, dispondo, para tal, de
uma estrutura técnica qualificada.

826.013,13

FEDER

619.509,86

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Assistência Técnica 2016 | Comunidade Intermunicipal do Alto
Tâmega

A candidatura de Assistência Técnica da CIMAT tem por missão assegurar a gestão, o
acompanhamento e a execução do programa NORTE 2020, de acordo com os objetivos
e resultados definidos no PDCT e suas adendas, nomeadamente na sua cláusula 3ª, em
observância com as regras de gestão constantes da legislação europeia e nacional
aplicável.

326.000,30

FEDER

277.100,25

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2017/02/28

Portugal

NORTE-10-6177-FEDER-000006

NORTE-10-6177-FEDER-000007

NORTE-10-6177-FEDER-000008

NORTE-10-6177-FEDER-000009

NORTE-10-6177-FEDER-000010

NORTE-10-6177-FEDER-000011

NORTE-10-6177-FEDER-000012

NORTE-10-6177-FEDER-000013

NORTE-10-6177-FEDER-000014

NORTE-10-6177-FEDER-000015

NORTE-10-6177-FEDER-000016

NORTE-10-6177-FEDER-000017

NORTE-10-6177-FEDER-000018

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

85%

85%

85%

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE (CCDR
NORTE)

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

85%

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

85%

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
Portugal 2020 - PORNorte - Aicep - Assistência Técnica EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE
2015/2016
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

AT da CIM-TS - 2016

A operação em causa tem como finalidade o financiamento da Estrutura de Apoio
Técnico responsável pela gestão do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial
da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, de forma que sejam alcançados
todos os objetivos propostos de acordo com o atual quadro comunitário.

225.705,13

FEDER

191.849,36

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/26

2017/02/28

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE
TRÁS-OS-MONTES

A presente operação visa criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das
competências e atribuições da Autoridade de Gestão delegação na CIM-TTM. Para o
Assistência Técnica 2016 da Comunidade Intermunicipal das Terras efeito, a operação desenvolve-se em 4 ações: AÇÃO 1 - Criação e Funcionamento da
de Trás-os-Montes
Estrutura de Apoio Técnico; AÇÃO 2 – Formação e apacitação dos Recursos Humanos
Afetos à EAT; AÇÃO 3 – Informação, Divulgação e Publicitação e AÇÃO 4 – Prevenção,
Deteção e Correção de Irregularidades

256.675,99

FEDER

218.174,59

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2017/02/28

Portugal

A apresentação desta candidatura visa o financiamento dos recursos e das atividades
da EATGFE do PDCT do Douro necessárias e adequadas à prossecução da missão e ao
exercício das competências enquanto organismo intermédio e também a execução de
um conjunto de ações de informação e capacitação

244.102,32

FEDER

207.486,97

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

85%

85%

85%

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

Assistência Técnica PDCT Douro 2016

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Para concretização dos objetivos da operação, será afeta uma estrutura de reursos
humanos com dimensão, valências e competências adequadas ao exercício das suas
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2016-2017 | Grupos de ação local
funções e cumprimento das obrigações que decorrem do Protocolo de Articulação
responsáveis por instrumentos de políticas públicas respeitantes às
Funcional. Serão criadas as condições para a apresentação, submissão e aprovação das
DLBC urbanas
candidaturas assim como a realização de atividades de promoção e divulgação dos
programas de ação respetivos.

110.000,00

FEDER

93.500,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/08/27

2017/12/31

Portugal

Unidade Técnica de Análise - GAL Porto Ocidental

Publicar convites e mobilizar os parceiros e a comunidade para garantir a acessibilidade
da informação e os recursos técnicos de apoio às candidaturas; seleccionar e avaliar de
forma objectiva e de acordo com a EDL as propostas recebidas; articular com a AG para
a elegibilidade final das operações; desenvolver processos de avaliação e monitorização
das operações aprovadas; fornecer informação e avaliação para o bom funcionamento
do GAL.

86.472,95

FEDER

73.502,01

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/05/03

2017/12/31

Portugal

Assistência Técnica - Grupos de Ação Local responsáveis por
instrumentos de políticas públicas respeitantes às DLBC urbanas

A Equipa Técnica Local tem como missão o sucesso da implementação a EDL. Para tal,
prevê-se um conjunto de procedimentos ao longo da execução da EDL em conformidade
com o cronograma e resultados a atingir. Estes procedimentos procuram assegurar uma
execução eficaz, eficiente e centrada na capacitação dos beneficiários através do acesso
à informação, divulgação, monitorização e avaliação.

109.974,79

FEDER

93.478,57

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/08/27

2017/12/31

Portugal

Assistência Técnica à Autoridade de Gestão do Programa Regional
do Norte-2017

A candidatura abrange despesas com recursos humanos exclusivamente afetos ao
Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020, assim como custos diretos e
indiretos de funcionamento em que a CCDRN tenha de incorrer no âmbito do exercício
das competências e atribuições enquanto entidade que assegura o apoio logístico e
administrativo à Autoridade de Gestão do Programa.

6.950.000,00

FEDER

6.602.500,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE
LORDELO DO OURO

85%

INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA

85%

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE (CCDR
NORTE)

485

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

2017/12/31

Portugal

227.305,54

FEDER

193.209,71

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

AMP ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2017

A apresentação desta candidatura tem em vista dotar a AMP dos recursos necessários e
adequados ao exercício das competências que lhe estão delegadas enquanto Organismo
Intermédio do Norte 2020, conforme previsto na Delegação de Competências
estabelecida na Adenda ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial.

318.174,42

FEDER

270.448,26

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

Assistência Técnica ANI 2017

A presente candidatura pretende contribuir para promover o reforço da
competitividade nacional, através da gestão de sistemas de incentivos que permitam
apoiar a valorização do conhecimento científico e tecnológico e a sua transformação em
crescimento económico. Para tal, torna-se essencial assegurar a comparticipação
financeira do esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos termos definidos
pelo Contrato de Delegação de Competências.

322.127,28

FEDER

215.625,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do PO NORTE 2020
para 2017.

Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das suas competências,
designadamente as que respeitam à gestão, controlo,acompanhamento, monitorização
e avaliação, informação,publicidade, divulgação e sensibilização do programa,
garantindo um apoio adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação aos cidadãos
e aos agentes económicos.

2.747.888,95

FEDER

1.078.125,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

Estrutura de Apoio Técnico ao PDCT do Cávado - 2017

Esta operação vai permitir à CIM Cávado reforçar as capacidades institucionais, técnicas
e administrativas, criar os instrumentos de planeamento e gestão estratégica, estimular
a cooperação entre municípios como fator chave do desenvolvimento, fomentar a
coesão e o equilíbrio do território e consolidar a malha institucional ao nível subregional.

297.096,58

FEDER

252.532,09

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

Como Organismo Técnico Intermédio a AICEP assegura, entre outras funções, a análise
dos projetos candidatos ao Compete com componente da sua área de intervenção, bem
como a interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em matéria de incentivos é
objeto de segregação de funções a diversos níveis como referido, dispondo, para tal, de
uma estrutura técnica qualificada.

629.433,35

FEDER

234.375,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

Assistência Técnica 2017 | Comunidade Intermunicipal do Alto
Tâmega

A candidatura de Assistência Técnica da CIMAT tem por missão assegurar a gestão, o
acompanhamento e a execução do programa NORTE 2020, de acordo com os objetivos
e resultados definidos no PDCT e suas adendas, nomeadamente na sua cláusula 3ª, em
observância com as regras de gestão constantes da legislação europeia e nacional
aplicável.

330.193,03

FEDER

280.664,08

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

Assistência Técnica 2017 da CIM das Terras de Trás-os-Montes

A presente operação visa criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das
competências e atribuições da Autoridade de Gestão delegadas na CIM-TTM. Para o
efeito, a operação desenvolve-se em 3 ações: AÇÃO 1 - Criação e Funcionamento da
Estrutura de Apoio Técnico; AÇÃO 2 – Formação e capacitação dos Recursos Humanos
Afetos à EAT; AÇÃO 3 – Informação, Divulgação e Publicitação

326.180,09

FEDER

277.253,07

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

EMAC - Estrutura de Missão de Apoio ao Curador - 2015

A presente candidatura tem um período de vigência de um ano (de 01/01/2015 a
31/12/2015) e visa criar e estabelecer o apoio logístico e administrativo necessário para
que a EMAC possa ser devidamente instalada de molde a poder desenvolver a sua
missão de prestar apoio ao curador do beneficiário no âmbito das suas competências.

235.237,30

FEDER

193.389,21

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

510.000,00

FEDER

419.272,35

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

365.147,13

FEDER

300.188,42

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2015/12/31

Portugal

13.757.026,43

FEDER

11.309.687,91

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

32.020.907,76

FEDER

26.324.473,17

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

NORTE-10-6177-FEDER-000020

Programa Operacional Regional do Norte

10-Assistência Técnica

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

Assistência Técnica do PDCT do Alto Minho 2017

NORTE-10-6177-FEDER-000023

NORTE-10-6177-FEDER-000024

NORTE-10-6177-FEDER-000025

NORTE-10-6177-FEDER-000026

NORTE-10-6177-FEDER-000028

POAT-01-6177-FEDER-000001

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

Programa Operacional Regional do Norte

10-Assistência Técnica

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

85%

85%

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

85%

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE Portugal 2020 - PORNorte - Aicep - Assistência Técnica - 2017
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA

85%

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE
TRÁS-OS-MONTES

82%

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO,
I.P.

País |
Country

2017/01/01

Assistência Ténica - 2017

NORTE-10-6177-FEDER-000022

Data Fim |
Finish Date

01-AT

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Data Início |
Start Date

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

85%

85%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

323.576,26

10-Assistência Técnica

10-Assistência Técnica

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FEDER

Programa Operacional Regional do Norte

Programa Operacional Regional do Norte

Antevê-se um papel decisivo da CIM do Ave naquilo que será o Programa Operacional
Regional do Norte 2014-2020. Caberá a esta Entidade e na área confinada ao seu
território de intervenção, a NUT III Ave, um acompanhamento próximo e rigoroso de
todas as operações em que seja parte integrante na cadeia de
decisão/acompanhamento.
Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das competências delegadas pela
autoridade de gestão do Programa Operacional Regional Norte 2014-2020 (PO “Norte
2020”), na CIM do Alto Minho

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

380.677,95

NORTE-10-6177-FEDER-000019

NORTE-10-6177-FEDER-000021

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

POAT-01-6177-FEDER-000002

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

82%

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO,
I.P.

EMPIS - Estrutura de Missão Portugal Inovação Social - 2015

POAT-01-6177-FEDER-000003

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

82%

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO,
I.P.

Comunicação Estratégia PT 2020 - 2015

POAT-01-6177-FEDER-000004

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

82%

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO,
I.P.

Sistema de Gestão e Controlo ADC 2016/2018

A presente candidatura, tem um período de vigência de um ano (de 01/01/2015 a
31/12/2015) e visa criar e estabelecer o apoio logístico e administrativo necessário para
que a EMPIS possa ser devidamente instalada de molde a desenvolver a sua missão de
assegurar a gestão técnica e a coordenação da execução da iniciativa Portugal Inovação
Social.
A presente candidatura visa um conjunto de ações de promoção e divulgação do PT
2020 a realizar até ao final de 2015. As ações de divulgação de informação sobre o PT
2020 são de âmbito marcadamente nacional.
Tendo em consideração o enquadramento referido, a presente candidatura visa dotar a
Agência, IP das condições materiais e financeiras e humanas indispensáveis ao seu
funcionamento e exercício de competências de Autoridade de Certificação e de
Entidade Pagadora e de Auditoria e Controlo das intervenções dos fundos da Política de
Coesão.

POAT-01-6177-FEDER-000005

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

82%

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO,
I.P.

Gestão Geral ADC 2016/2018

Tendo em consideração a estrutura orgânica da Agência,, a presente candidatura
integra despesas consideradas elegíveis com recursos humanos afetos às seguintes
Unidades Orgânicas:•CD•UGI•USI•UCFEDER e FC•UAME•UPR•UC FSE
•NCPAE•NCD•NPGQ•NAJCSerão igualmente consideradas nesta candidatura as
despesas gerais de funcionamento da Agência para o Desenvolvimento e Coesão,
consideradas elegíveis ao PT 2020.

POAT-01-6177-FEDER-000006

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

82%

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

Contratação de peritos para avaliação de projetos no âmbito da
tipologia de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico no
âmbito do Portugal 2020

Em resumo, para a contratação destes serviços o IAPMEI prevê uma despesa total de
250.000€00 + IVA à taxa em vigor, num total elegível de 307.500€00.

307.500,00

FEDER

252.795,75

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2017/03/31

Portugal

POAT-01-6177-FEDER-000007

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

82%

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

Emissão de pareceres de avaliação técnico-científica por peritos
independentes

Apoiar as atividades necessárias à intervenção dos peritos independentes na fase de
análise da candidatura até à tomada de decisão.

147.415,50

FEDER

121.190,28

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/03/30

2016/06/30

Portugal

Sistemas de Informação do Portugal 2020 - 2016/2018

Esta candidatura pretende assegurar as condições de desenvolvimento do sistema de
informação para o PT2020 e respetiva arquitetura tecnológica, bem como acautelar a
adoção de procedimentos e instrumentos de segurança da informação adequados,
tendo por base os princípios da Norma ISO 27001:2013 relativa à segurança da
informação.

17.430.135,00

FEDER

14.329.313,98

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Avaliação e Monitorização ADC 2016/2018

A candidatura visa dotar a ADC das condições materiais e financeiras indispensáveis ao
exercício das suas competências no que diz respeito à realização dos estudos de
avaliação da sua responsabilidade aprovados no Plano Global de Avaliação Portugal
2020, à realização de ações de divulgação pública dos resultados das avaliações, à
realização de ações de capacitação em avaliação e à aquisição da informação
necessária à elaboração dos estudos.

2.450.000,00

FEDER

2.014.145,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

140.000,00

FEDER

114.800,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/05/31

2016/10/19

Portugal

1.185.500,00

FEDER

974.599,55

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

73.170,73

FEDER

60.000,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/08/01

2017/07/21

Portugal

800.000,00

FEDER

656.000,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

POAT-01-6177-FEDER-000008

POAT-01-6177-FEDER-000009

Programa Operacional Assistência Técnica

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

82%

82%

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO,
I.P.

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO,
I.P.

POAT-01-6177-FEDER-000010

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

82%

DIRECÇÃO GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DE Estudo de avaliação das reformas no mercado de trabalho em
TRABALHO
Portugal

POAT-01-6177-FEDER-000011

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

82%

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO,
I.P.

Comunicação Estratégica PT 2020 (2016-2018)

O estudo abordará:Desafios para Portugal em 2011 no momento da assinatura do
Programa de Assistência Económica e Financeira Comparação do mercado de trabalho
com o dos países da UE e da OCDE Descrição das reformas do mercado de trabalho
implementadas 2011/15Avaliação dos efeitos das reformas ao nível da competitividade
e produtividade das empresas, dos fluxos dos trabalhadores e da integração dos
desempregados no mercado de trabalho
A presente candidatura visa um conjunto de ações de promoção e divulgação do PT
2020 a realizar no período entre 2016 e 2018. As ações de divulgação de informação
sobre o PT 2020 são de âmbito marcadamente nacional.

POAT-01-6177-FEDER-000012

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

82%

UNIDADE DE MISSÃO PARA A VALORIZAÇÃO DO
INTERIOR

Valorização do Interior e o Portugal 2020 - Estudos

Através de um conjunto de ações imateriais de estudos e consultadoria, o projeto visa a
definição de um quadro de diagnóstico prospetivo, centrado nas questões fundamentais
que condicionam o desenvolvimento dos territórios do interior, que permita orientar a
avaliação do Portugal 2020 e fundamentar o ajustamento dos instrumentos de política
pública, designadamente no contexto da reprogramação dos FEEI.

POAT-01-6177-FEDER-000013

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

82%

INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS

POAT/FEDER

Assegurar que são realizadas auditorias aos sistemas de gestão e de controlo dos
programas operacionais e às operações.

POAT-01-6177-FEDER-000014

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

82%

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO,
I.P.

Assistência Técnica à EMPIS - Estrutura de Missão Portugal
Inovação Social - 2016/17

A candidatura visa dotar a ADC com as condições materiais e financeiras
indespensáveis ao funcionamento da EMPIS de modo a garantir o cumprimento da sua
missão de assegurar a gestão técnica e a coordenação da execução da Iniciativa
Portugal Inovação Social.

1.471.423,20

FEDER

1.209.657,01

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POAT-01-6177-FEDER-000015

Programa Operacional Assistência Técnica

1-Coordenação, gestão,
monitorização e auditoria

82%

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO,
I.P.

Gestão do POAT 2016/2018

A candidatura visa dotar a Agência, IP com as condições materiais e financeiras
indispensáveis ao funcionamento do POAT no âmbito do cumprimento da sua missão.

2.509.435,14

FEDER

2.063.006,63

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A EPA, com 22 anos ao serviço da comunidade, tem um projeto educativo único em
Portugal, que se distingue no trabalho de educação e formação que presta a alunos,
famílias e empresas. É um trabalho sério, dedicado e reconhecido, que fazem da escola
uma das maiores e melhores escolas profissionais do país, certificada na qualidade com
a norma ISO9001:2008 e na responsabilidade social com a norma SA8000. Sem deixar
de estar atenta aos desígnios pre

403.428,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Desenvolver, através de modalidades alternativas ao ensino regular, os mecanismos de
aproximação entre a Escola e o Mundo do Trabalho;Contribuir para a realização pessoal
dos jovens, e para uma preparação adequada para a vida adulta, garantindo as
condições que permitam a clarificação de valores tão essenciais como a
responsabilidade, a criatividade, o espírito critico, a solidariedade e a tolerância;Criar na
Comunidade Educativa, o desejo d

136.311,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A Coopetape/Etap, pretende continuar a apostar em Cursos de Educação e Formação,
com o intuito de combater o abandono e o insucesso escolar, apostando na agilização
de uma oferta formativa que dê resposta aos reais interesses dos jovens alunos de
forma a prevenir a saída precoce ou abandono escolar. Acreditamos que esta se afigura
como uma aposta a ser concretizada com sucesso na ETAP, considerando que, para o
efeito, dispomos de Recursos Huma

70.658,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

POCH-01-5266-FSE-000001

POCH-01-5266-FSE-000002

POCH-01-5266-FSE-000003

85%

85%

85%

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO AGRARIA-AVA

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

474.621,55

160.366,78

83.127,10

FSE

FSE

FSE

486

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000004

POCH-01-5266-FSE-000005

POCH-01-5266-FSE-000006

POCH-01-5266-FSE-000007

POCH-01-5266-FSE-000008

POCH-01-5266-FSE-000009

POCH-01-5266-FSE-000010

POCH-01-5266-FSE-000011

POCH-01-5266-FSE-000012

POCH-01-5266-FSE-000013

POCH-01-5266-FSE-000014

POCH-01-5266-FSE-000015

POCH-01-5266-FSE-000016

POCH-01-5266-FSE-000017

POCH-01-5266-FSE-000018

POCH-01-5266-FSE-000019

POCH-01-5266-FSE-000020

POCH-01-5266-FSE-000021

POCH-01-5266-FSE-000022

POCH-01-5266-FSE-000023

POCH-01-5266-FSE-000024

POCH-01-5266-FSE-000025

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA AZAMBUJA

85%

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE
ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL SALAZAR, SÃO
MAMEDE DE INFESTA

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

EDIÇÕES CONVITE À MUSICA LDA

ESCOLA DE MUSICA ÓSCAR DA SILVA, CRL

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE ÁGUEDA

EAB - ESCOLA DE ARTES DA BAIRRADA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ARTÍSTICO

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Este projecto tem como objectivo ministrar formações de nível básico, conferentes de
nível 2 de certificação, que reconhecem a necessidade de garantir a diversidade das
ofertas formativas e em simultâneo, contribuem para a promoção de percursos
vocacionais posteriores profissionalmente qualificantes de nível secundário.Os
objectivos do nosso projecto formativo são os seguintes: contribuir para a formação
integral dos jovens, proporcionando-lhe

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

No âmbito das Novas Oportunidades de formação, entendeu esta Escola depois de
ouvidas as entidades locais (Câmara Municipal de Ponte de Lima, Instituto de Emprego
e Formação Profissional e Centro de Área Educativa de Viana do Castelo) em reunião
com as Escolas do Concelho, apresentar candidatura continuada ao curso de nível II (T2)
de Jardineiro. A fundamentação e pertinência dos cursos, prendem-se essencialmente
com a necessidade de formação ne

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DE
BASTO

85%

85%

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Este projecto tem como objectivo ministrar formações de nível básico, conferentes de
nível 2 de certificação, que reconhecem a necessidade de garantir a diversidade das
ofertas formativas e em simultâneo, contribuem para a promoção de percursos
vocacionais posteriores profissionalmente qualificantes de nível secundário.Os
objectivos do nosso projecto formativo são os seguintes: contribuir para a formação
integral dos jovens, proporcionando-lhe

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

FUNDAÇÃO PIRES NEGRÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DA
BEIRA

85%

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A Escola de Música Óscar da Silva tem como objecto social dois eixos fundamentais, o
ensino vocacional de música, nos níveis elementar, básico e secundário, e a
dinamização cultural no concelho.No que diz respeito ao primeiro eixo, a sua acção
desenvolve-se tendo em atenção uma formação e prática artístico-musical de
excelência, proporcionando: uma fruição artística informada e consciente, uma prática
instrumental/vocal , tanto individual como

A Academia de Música de Cantanhede desenvolve a aprendizagem da música por
crianças e jovens desde o ano letivo de 2001/2002.

CMSM - CURSO DE MÚSICA SILVA MONTEIRO, LDA

85%

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

O Conservatório de Música e Artes do Dão, CMAD, Estabelecimento de Ensino Artístico
Especializado com a Autorização de Funcionamento nº 72/DREC, vai iniciar neste ano
letivo de 2014/2015 o seu 7º ano de funcionamento. Possui Autonomia Pedagógica e
Contrato de Patrocínio celebrados com o Ministério da Educação.Surge na sequência
das vontades de criar uma Escola que cumprisse os objectivos de formação certificada a
nível da música no concelho de

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

85%

85%

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Possibilitar uma formação inicial de jovens no domínio da produção fotográfica (da
captação de imagens ao processamento) numa perspetiva de integração na vida ativa
promovendo, ao mesmo tempo, a melhoria de integração no sistema de ensino e,
consequentemente, evitando o abandono escolar.

ASSOCIAÇÃO PARA DEFESA DO ARTESANATO E
PATRIMONIO DE VILA DO CONDE

85%

85%

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O IVS é uma escola situada em Cernache do Bonjardim, Sertã, na região do Pinhal
Interior, uma das regiões mais deprimidas do país, onde os desafios da educação e
formação se colocam com maior premência. O IVS tem leccionado o Ensino Regular do
5º ano ao 12º ano, CEF´s, Cursos Profissionais e UFCD´s. A escola detém uma
experiência profunda e variada nas mais diversas áreas do ensino, sendo, por isso, uma
entidade capacitada a desenvolver activi

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ PELAYO,
SANTO TIRSO

85%

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Continua a evidenciar-se um elevado número de jovens em situação de insucesso que
tem provocado uma considerável taxa de abandono escolar. O interesse na transição
para a vida ativa leva a que os jovens encarem os cursos de Educação e Formação como
uma boa solução e assim propiciem a recuperação dos défices de qualificação escolar e
profissional destes públicos, através da aquisição de competências escolares, técnicas,
sociais e relacionais que

FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA MAIA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

85%

85%

Resumo | Summary

O Conservatório de Música da Maia prima por um ensino da máxima qualidade,
procurando formadores com o máximo de qualificações e experiência profissional
relevante. Potencia aos seus formandos a melhor qualidade pedagógica e concentra os
seus esforços na criação de parcerias que permitam desenvolver, dinamizar e consolidar
a prática pedagógica adquirida em contexto escolar. Os curriculos ministrados são os
estipulados na Legislação reguladora,

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE PONTE DE LIMA

85%

Nome da Operação | Operation Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES

TUNA MUSICAL BRANDOENSE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO
CORVO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJUSTREL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTARREJA

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

a

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O presente projeto enquadra-se no âmbito do Projeto Educativo deste Agrupamento de
Escolas e das estratégias aí consignadas que visam proporcionar uma oferta integrada
de educação e formação destinada a alunos cuja “escola tradicional e padronizada” e a
escolarização obrigatória, por razões de ordem económica, social, cultural, familiar ou
mesmo psicomotora não tem correspondido e não tem sabido satisfazer as
necessidades, as expectativas e os i

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

O projeto educativo do CMSM pretende assumir a formação musical /artística do
indivíduo desde o 1º Ciclo de escolaridade até ao término do previsto para o ens.
especializ. música permitindo desenvolver nos alunos através da linguagem musical
uma vivência artística eclética que estimule a interdisciplinaridade entre Formação
Musical, Cl.Conjunto e Instrumento.Com o objetivo de fomentar o gosto pela música e
prática musical, a escola prevê que em

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Evitar o abandono precoce da Escola e estimular os alunos para uma formação
profissional.

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A oferta formativa profissionalizante que consta do Projeto Educativo da Escola é
constituída entre outros pelos CEF de Serviço de Mesa. Considera-se que esta opção de
formação poderá contribuir, em termos futuros, para uma fácil integração na vida ativa
e, inclusivamente, para a possibilidade de criação de novos postos de trabalho.
Enquanto docentes/educadores/formadores é nosso objetivo conseguir o sucesso
escolar e profissional dos nossos alu

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A AMPB cumpre 34 anos como escola de ensino especializado artístico oficializado e
144 anos de performance e educação musical (fundação da Tuna). Na base do
incontestável sucesso desta instituição, procurada por mais de 4 centenas de alunos,
estão o rigor e a qualidade do ensino praticado, o intenso dinamismo, a excelência e
empenho do selecionado corpo docente, uma organização e gestão pedagógica e
administrativa exemplar, instalações privilegi

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas.

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Oferta de um Curso CEF (Jardinagem e Espaços Verdes), com o objectivo de oferecer
alternativas para alunos do Ensino Básico que têm vindo a demonstrar dificuldade de
integração no sistema de ensino regular, abandonando a escola, anulando matrículas ou
obtendo resultados escolares insatisfatórios. Neste sentido, procura-se o sucesso do
actual projecto através: da implementação de mecanismos de acompanhamento das
acções; da criação de parcerias co

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A entidade formadora – Agrupamento de Escolas de Estarreja/Escola Secundária de
Estarreja é a única instituição de ensino do concelho de Estarreja que abrange todos os
níveis de ensino (desde o ensino pré-escolar ao ensino secundário) pelo que o seu
projecto educativo contempla necessariamente a correcta formação e integração dos
seus alunos na comunidade em que se inserem. Os percursos que visem a aquisição de
competências profissionalizantes s

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)
RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Se os vários estudos existentes apontam como dificuldade primeira do processo de
modernização global o baixo nível de qualificação dos recursos humanos do país, só
através de um sistema de formação profissional que complete o sistema educativo na
aquisição de qualificações profissionais específicas se atingirá o nível qualitativo
necessário às exigências do mundo moderno, onde imperam as pesadas leis da
competitividade. O Alto Minho, continua a

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS DE VALLE
FLOR LDA

A Escola Profissional de Murça (EPM) tem como missão proporcionar ofertas formativas
qualificantes às populações da sua área de intervenção, nomeadamente os municípios
de Murça, Mirandela, Alijó, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Vila Flor, Macedo de
Cavaleiros, entre outros; com particular destaque para as ofertas de formação inicial.
Criada em 29 de Julho de 1993, ao abrigo de um contrato-programa entre o Ministério
da Educação e os promotores

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

95.595,34

75.990,68

73.283,74

664.985,79

507.939,95

383.026,44

338.062,34

139.630,50

341.293,03

674.381,45

115.032,25

94.876,02

156.326,05

643.220,26

78.784,06

92.851,16

490.549,71

102.421,15

52.332,67

68.238,36

79.342,49

71.769,98
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Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

81.256,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/24

Portugal

64.592,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

62.291,18

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

565.237,92

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/08

2015/08/31

Portugal

431.748,96

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/11

2015/08/31

Portugal

325.572,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

287.352,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

118.685,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/02

2015/08/31

Portugal

290.099,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

573.224,23

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

97.777,41

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/07/31

Portugal

80.644,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/11

2015/08/14

Portugal

132.877,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

546.737,22

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

66.966,45

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

78.923,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/08/31

Portugal

416.967,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/08/31

Portugal

87.057,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

44.482,77

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

58.002,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

67.441,12

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

61.004,48

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

487
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Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade
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reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
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% EU funding
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa está localizada numa zona rural. É a
única da Beira Interior com as tipologias no âmbito do desenvolvimento rural. Para
2014/15 propõe os mesmos cursos: Produção Agrária/Gestão Equina. Numa região com
forte implantação na área agricultura, pecuária, floresta e turismo este curso vem dar a
resposta desejada.

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Os Cursos de Educação e Formação vêm criar expetativas acrescidas e uma nova
esperança num conjunto de alunos em risco de abandono precoce da escolaridade
obrigatória e com insucesso escolar repetido, e respetivos encarregados de educação.
Justifica-se, por isso, a implementação de novos modelos de ofertas educativas que
respondam às necessidades específicas e às expetativas destes alunos que correm risco
de não concluir a escolaridade obrigatór

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Este projecto tem como objectivo ministrar formações de nível básico, conferentes de
nível 2 de certificação, que reconhecem a necessidade de garantir a diversidade das
ofertas formativas e em simultâneo, contribuem para a promoção de percursos
vocacionais posteriores profissionalmente qualificantes de nível secundário.Os
objectivos do nosso projecto formativo são os seguintes:contribuir para a formação
integral dos jovens, proporcionando-lhes,d

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O projeto destina-se a alunos, na sua maioria de baixos recursos financeiros e
provenientes de famílias numerosas em situação de desemprego. São alunos em risco
de abandono escolar aonde o apoio monetário para transportes, alimentação e bolsa de
estágio será uma motivação para a sua continuidade escolar.

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A melhoria da produtividade e da competitividade impõe a necessidade de promoção
acelerada da qualificação dos activos, baseados em processos de reconhecimento,
validação e certificação de competências adquiridas em contextos escolares e
profissionais, que lhe possibilitem consolidar os conhecimentos adquiridos numa
perspectiva de evolução adaptativa das carreiras profissionais.

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Proporcionar formação e prosseguimento de estudos numa área profissional; Evitar o
abandono escolar; Inserir jovens na vida ativa.

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas estabelecidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do
POPH, foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audiçõ

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A atividade desenvolvida por um empregado comercial, centra-se na capacidade do
individuo que ao ser conhecedor do meio, vai ser capaz de experienciar nos potenciais
clientes a cultura, as tradições, a gastronomia ou o património, agora, e cada vez mais,
uma compra tem de ser também uma experiência de compra.De facto, seja ou não a
motivação principal, o shopping, a baixa da cidade do Porto e a zona ribeirinha, tem
vindo a destacar-se como um

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CASTELO
Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)
DE PAIVA

A criação destes cursos de educação e formação, e cursos profissionais irá permitir a
concretização de um projeto pessoal e profissional, desmistificando a descrença na
importância da formação e da certificação para uma maior empregabilidade.
Relativamente a estes dois tipos de oferta formativa, procurar-se-á, por um lado, a
promoção do sucesso educativo e a diminuição do abandono escolar e, por outro lado,
chegar à qualificação técnica e prof

PROVINCIA PORTUGUESA DA SOCIEDADE
SALESIANA

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Sendo filosofia dos Salesianos a Educação de Jovens, bem como o seu encaminhamento
no ingresso no mundo profissional, o Colégio propõe-se dar aos seus jovens uma
alternativa de valor neste âmbito.Com este projeto, o Colégio de Salesianos de Poiares
pretende criar “uma oferta formativa de Educação e Formação que permita a obtenção
de uma qualificação profissional de nível II e, simultaneamente, a certificação do 3º
Ciclo do Ensino Básico”. Dest

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Criada em 1977, a AMVC ministra cursos de Iniciação Musical, Básico de Música e
Secundário de Música, regime articulado e supletivo. Os alunos que concluem o 9º º e o
12º ano de escolaridade obtêm qualificação profissional, níveis II e III. A AMVC incentiva
a execução de música portuguesa, com destaque para a música contemporânea de
vanguarda, sendo responsável pela apresentação em 1ª audição mundial de obras de
criadores consagrados, da nova ge

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Caracteriza-se pela dimensão humana manifestada no acompanhamento personalizado
aos alunos, na proximidade e relacionamento harmonioso entre todos os agentes
educativos e na promoção de uma educação e formação integral do indivíduo.Tem
como missão incrementar programas de educação e formação profissional
especializada através de práticas que favoreçam a formação integral de jovens e
adultos, uma adequada integração no mercado de trabalho, uma

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Compreende a realização do curso de Cozinha, nível 2, com a duração de 2 anos letivos,
em Carvalhais. A saída profissional é de Cozinheiro/a, profissional que, no respeito das
normas de higiene e segurança, organiza/prepara o serviço de cozinha, à confeção e
empratamento de refeições e sobremesas, articula com o serviço de mesa em
estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados os não em unidades hoteleiras.
No final da formação os for

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O território em que a Esc. Sec. de S. Pedro da Cova está integrada conta com o maior
número de fogos de habitação social, no concelho de Gondomar.A partir do diagnóstico
efetuado pelo Programa Operacional de Respostas Integradas, nos dois grandes Bairros
Sociais - Mineiro e Gandra – foi possível sistematizar um conjunto de problemas
associadas aos diferentes contextos identificados e elaborar um projeto para colmatar
os problemas que afetam a

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A Escola atendendo à sua missão e tentando dar resposta à carência de oferta ao nível
de cursos profissionalizantes para jovens, em diversas áreas (produção agrícola e animal
e metalúrgica e metalomecânica, entre outras) na região centro do país e à crescente
procura dos mesmos, decidiu-se ela continuidade dos 2 CEF’s iniciados no ano letivo
2013/2014. São eles:Curso 1 – Serralharia Civil (2.º ano)Curso 2 – Tratamento e
Desbaste de Equinos

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA MUSICAL DE LOUSADA

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA QUINTA DA
LAGEOSA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA CENTRO

SOCIEDADE MUSICAL DE GUIMARÃES

85%

ESCOLA SECUNDARIA DE BOA NOVA, LEÇA DA
PALMEIRA, MATOSINHOS

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Resumo | Summary

O Curso Básico de Música e Básico de Canto Gregoriano foram criados ao abrigo da
Portaria N.º 225/2012 de 30 de julho. Os planos de estudo nela aprovados harmonizam
as diferentes componentes curriculares e permitem a diversidade de ofertas formativas
de ensino artístico especializado, tomando, simultaneamente, em consideração a
necessidade de todos os alunos poderem desenvolver as competências essenciais e
estruturantes relativas a uma educação

85%

85%

Nome da Operação | Operation Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CADAVAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO PAIÃO

ORFEÃO DE LEIRIA|CONSERVATÓRIO DE ARTES,
ASSOCIAÇÃO

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE COMÉRCIO
EXTERNO LDA

ACADEMIA DE MÚSICA DE VIANA DO CASTELO CONSERVATÓRIO REGIONAL DO ALTO MINHO

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA,
GONDOMAR

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE ENSINO E
INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ,
SANTIAGO DO CACÉM

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA COMBA
DÃO

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

De acordo com a justificação submetida no SIGO.

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A Escola de Música de Esposende é uma instituição vocacionada para o ensino da
música. Pretende combater o abandono escolar assegurando um ensino de qualidade,
dotando os alunos de formação de qualidade preparando-os para uma possível inserção
e progressão profissional; ser um espaço de conhecimento, cultura e criatividade;
contribuir para a divulgação e promoção cultural; potenciar o acesso ao ensino artístico,
consciente do papel das artes na

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O objetivo principal deste projeto é contribuir para o aumento dos níveis de qualificação
da população da região, preparando a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Os
alunos têm fortes possibilidades de criarem oportunidades de emprego, quer na área de
formação, como também em áreas afins. Apesar das dificuldades de empregabilidade a
nível nacional constatamos que nesta região onde a escola está implantada ainda existe
oferta nesta área de

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Tendo em conta que alguns alunos após a conclusão do ensino básico acabam por
abandonar o sistema de ensino, já que não se revêem na oferta educativa, deve a
escola proporcionar outro tipo de ofertas, como por exemplo os cursos profissionais,
promovendo a formação escolar e a qualificação profissional destes alunos de forma a
que não ingressem precocemente no mercado de trabalho.

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO OS PIMPÕES Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Curso Vocacional de Dança de nível Básico, de acordo com os Planos de Estudos e
Programas Oficiais da Portaria nº225/2012 de 25 de Julho (nível 2 do Quadro Nacional
de Qualificações); promoção e divulgação cultural e artística através de espetáculos e
formações de dança, intercâmbios com outras Escolas de Artes do País; organização de
espetáculos de dança e residências artísticas.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

713.120,67

148.968,81

82.904,77

720.174,09

104.147,68

73.265,66

103.849,33

922.081,91

84.459,61

85.806,28

58.066,74

772.156,86

70.216,83

70.918,58

69.120,57

260.258,14

71.636,23

594.155,66

122.464,73

106.372,21

167.577,07

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

606.152,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

126.623,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

70.469,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/28

Portugal

612.147,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

88.525,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/08/14

Portugal

62.275,81

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/27

Portugal

88.271,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

783.769,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

71.790,67

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

72.935,34

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/11

2015/07/03

Portugal

49.356,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

656.333,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

59.684,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

60.280,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

58.752,48

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

221.219,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

60.890,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

505.032,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

104.095,02

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

90.416,38

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/08/31

Portugal

142.440,51

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/11

2015/08/31

Portugal

488

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000049

POCH-01-5266-FSE-000050

POCH-01-5266-FSE-000051

POCH-01-5266-FSE-000052

POCH-01-5266-FSE-000053

POCH-01-5266-FSE-000054

POCH-01-5266-FSE-000055

POCH-01-5266-FSE-000056

POCH-01-5266-FSE-000057

POCH-01-5266-FSE-000058

POCH-01-5266-FSE-000059

POCH-01-5266-FSE-000060

POCH-01-5266-FSE-000061

POCH-01-5266-FSE-000062

POCH-01-5266-FSE-000063

POCH-01-5266-FSE-000064

POCH-01-5266-FSE-000066

POCH-01-5266-FSE-000067

POCH-01-5266-FSE-000068

POCH-01-5266-FSE-000069

POCH-01-5266-FSE-000070

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES DE FARIA,
BARCELOS

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE FELGUEIRAS

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM GOMES
FERREIRA ALVES

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, E.M., LDA

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE ALTER DO CHÃO

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ANDRÉ
SOARES

ESCOLA SECUNDÁRIA DE INÊS DE CASTRO

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A escola secundária alcaides de faria tem uma componente muito forte de cursos
profissionais e curso de formação para jovens, num total de 20 cursos dos quais dois
são CEF. A escola secundária alcaides de faria candidata-se desde 2002 aos Cursos de
Educação e Formação para dispor de outra alternativa para conclusão do 3º Ciclo do
Ensino Básico, que deste modo vai recuperar situações de abandono e insucesso escolar
proporcionando ao mesmo tempo u

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Contribuir, de forma global, para o desenvolvimento artístico-cultural da população do
concelho de Felgueiras, por ser esta vertente que socialmente tem sido pouco
valorizada. Através do Ensino Especializado da Música, privilegiamos o ensino em
regime articulado, por meio de protocolos com as escolas de ensino regular do mesmo
concelho. Neste processo, será dada prioridade aos alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico,
sendo este nível o principal púb

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Este estabelecimento de ensino tem procurado responder às necessidades educativas
diversificadas da comunidade em que a escola se insere, nomeadamente no combate
ao insucesso e ao abandono escolar.Neste contexto, tem vindo a oferecer Cursos de
Educação e Formação dos Tipos II e III, que conferindo a equivalência ao 9º ano e um
diploma profissional Nível II da União Europeia (U.E.), promovem a educação como
instrumento facilitador da integração

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Desenvolver, em parceria com os agentes e instituições públicas e privadas de âmbito
local e regional, um projeto de formação de jovens, com dupla certificação, que
responda às necessidades e tendências de desenvolvimento do mercado de trabalho.
Promover o desenvolvimento integral dos jovens, proporcionando-lhes o
desenvolvimento de competências técnicas humanas e relacionais, através de uma
sólida formação geral cientifica e técnica, capaz de o

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O projeto pretende ser um contributo para a formação integral dos jovens formandos, a
nível geral, científico e técnico, proporcionando-lhes preparação adequada para um
exercício profissional qualificado, com o objetivo de os integrar na vida ativa. Esta
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão possui condições
excecionais, pois conta com espaços físicos de eleição que proporcionam o
desenvolvimento de atividades relacionada

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O Curso de educação e formação no presente ano letivo, possibilita no presente ano
letivo, entre outros objetivos, a continuidade de uma resposta educativa adequada aos
alunos acima descritos, que considerando as caraterísticas educativas consideramos
não poderem ser integrados num percurso educativo regular. Valorizamos também a
elevada concordância do curso de apoio familiar e à comunidade (CEF) com a oferta
educativa profissional de nível IV,

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A Escola Secundária de Inês de Castro já tem tradição na formação qualificante, dado
que actualmente integra um conjunto de 11 turmas distribuídas pelos cursos de
Educação e Formação e Cursos Profissionais. Inicialmente apenas com uma turma de
CEF percorremos uma formação algo frágil e insegura mas que sucessivamente se
tornou sólida e forte e plena de sucesso comprovada pelos resultados positivos obtidos
pelos formandos dentro e fora da formaçã

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O projecto a desenvolver nas Áreas propostas deve-se ao facto de sermos uma Escola
situada no Centro da Cidade, estando a oferta de acordo com a necessidade de
preparação dos nossos alunos numa Área de Serviços Técnicos, não deixando de estar
presente o aproveitamento logo no 3º ciclo, das infra-estruturas existentes na Área da
Inform e laboratório a futura utilização dos conhecimentos adquiridos em qualquer área
de estudos/profissão em que os

ACADEMIA DE MÚSICA DA RUA COSTA CABRAL LDA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A Academia de Música de Costa Cabral - AMCC (Porto), é um estabelecimento do
ensino particular e cooperativo cuja origem remonta a 1995 e que obteve autorização
definitiva de funcionamento do Ministério da Educação em 2003.Pode afirmar-se que a
AMCC teve como vocação desde o início, a formação cívica e integral do cidadão, com
especial incidência na sensibilização e aprendizagem dos jovens para a música.Sob a
tutela científica e pedagógica d

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DA
FEIRA

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

As taxas de insucesso escolar desta região são conhecidas e as suas causas estão
identificadas (centram-se em comportamentos-problema de adaptação dos alunos à
escola). Para estes jovens em risco de abandono escolar, esta Escola tem estado atenta
e procura intervir na sua prevenção, tentando sempre que o jovem-aluno seja um
indivíduo com um papel ativo na sociedade.Uma vez que a escola dispõe de um elenco
de professores com saberes e experiê

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

O projeto da Academia de Música da Sociedade Filarmónica Vizelense, no seu segundo
ano de existência, continua a ter como objetivos fundamentais incentivar o gosto pela
música desde tenra idade; proporcionar uma oferta formativa alternativa; proporcionar
uma sólida formação musical; proporcionar às crianças e jovens da região um ensino
especializado da música com qualidade; desenvolver o gosto pela música erudita,
preparar alunos com vista a um

SÃO TEOTONIO-SOCIEDADE DE ENSINO,CULTURA E
Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado
EDUCAÇÃO CRISTÃ S.A.

A Escola de Música São Teotónio é uma instituição de Ensino Artístico Especializado de
Música, fundada em 1987/1988, com Autorização Definitiva nº 2015, de 11/6/1994.
Integrada numa entidade que conta com 50 anos de serviço à educação, a Escola de
Música vem acompanhando os melhores paradigmas de ensino artístico. Efetivamente,
o seu objetivo fundamental é dotar os alunos de conhecimentos teóricos e práticos
essenciais à execução musical, median

CAME - CENTRO DE ARTE, MÚSICA E EDUCAÇÃO DE
Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado
ÓBIDOS, LDA

O projeto caracteriza-se essencialmente por apostar na formação especializada e no
desenvolvimento artístico de alunos provenientes de zonas mais desfavorecidas e com
menores recursos. Desenvolver competências artísticas capazes de integrar os alunos
em contextos performativos de excelência. Impulsionar o prosseguimento de estudos
especializados artísticos ao nível do ensino secundário.

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE ABRANTES

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

De acordo com o Projeto Educativo da EPDRA «a Escola tem como missão formar
técnicos intermédios, privilegiando o “saber”, o “saber fazer” e o “saber ser” e visando,
pela natureza das Escolas Profissionais, a preparação para a inserção na vida ativa que
responda às necessidades do desenvolvimento integrado da região e do País assim
como para o prosseguimento de estudos». Assim, este projeto enquadra-se
perfeitamente nos objetivos definidos ao ní

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A Escola Profissional do Instituto Nun’Alvres – OFICINA, criada pela Portaria do Dec.
26/89 de 21 de Janeiro, surgiu com o intuito de formar jovens, proporcionando-lhes
uma preparação adequada para a vida profissional, através de vários cursos de
formação, assim como possibilitando-lhes igualmente a oportunidade de prosseguir os
estudos no ensino superior.A OFICINA é um estabelecimento de ensino que além de
prepara jovens para serem futuros técn

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO LUISIER S.J. Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Permitir a frequência e/ou conclusão da escolaridade obrigatória e, simultaneamente,
para preparação da entrada no mercado de trabalho com qualificação escolar e
profissional.

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNDÃO

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A Candidatura apresentada para o desenvolvimento de Ações correspondentes a Cursos
de Educação e Formação visa combater o abandono escolar dos jovens por forma a
completarem o 9º ano de escolaridade, com vista ao prosseguimento de estudos para
completar a Escolaridade Obrigatória de 12 anos.O Projeto Educativo da Escola prevê
contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural da região através da
realização pessoal dos jovens propo

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O projeto que aqui se apresenta enquadra-se num conjunto de medidas mais amplas
que visam a consecução de uma das principais prioridades do Projeto Educativo do
agrupamento e que se caracteriza por uma aposta clara no combate ao abandono
escolar e à promoção do sucesso escolar. Deste modo, foi realizada uma análise dos
percursos escolares dos alunos em termos de idade e taxas de reprovação no sentido de
encontrar soluções adequadas às reais nece

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Este projecto consiste na criação de um conjunto de alternativas de formação, com uma
elevada vertente prática e qualificadora. Surge da necessidade de implementar no
terreno alternativas de formação capazes de elevar as expectativas de sucesso,
aumentar os níveis de escolarização e de qualificação dos jovens do nosso concelho, de
modo a reduzir drasticamente o abandono e absentismo escolar e facilitar a fixação dos
jovens no concelho. As áreas

"SOCIEDADE FILARMÓNICA VIZELENSE"

INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ALBINO
SOUSA CRUZ

ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DE VISEU E
REGIÃO

AMAR TERRA VERDE, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE

AGRUPAMENTO VIEIRA DE ARAÚJO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

237.536,93

168.065,35

92.460,42

66.549,52

80.332,47

77.754,67

84.245,63

86.783,69

1.224.990,99

103.219,55

376.272,69

806.856,20

485.406,83

208.437,83

76.819,65

70.904,65

644.853,94

750.928,17

92.464,29

64.326,99

87.189,36

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

201.906,39

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/16

2015/08/31

Portugal

142.855,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

78.591,36

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/15

Portugal

56.567,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/08/31

Portugal

68.282,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

66.091,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/13

2015/08/31

Portugal

71.608,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/11

2015/07/10

Portugal

73.766,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/11

2015/08/31

Portugal

1.041.242,34

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/08

2015/08/31

Portugal

87.736,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/16

2015/07/31

Portugal

319.831,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

685.827,77

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

412.595,81

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

177.172,16

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

65.296,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/08

2015/08/31

Portugal

60.268,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/08

2015/08/31

Portugal

548.125,85

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

638.288,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

78.594,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

54.677,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/02

2015/08/31

Portugal

74.110,96

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/08

2015/08/31

Portugal

489

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000072

POCH-01-5266-FSE-000073

POCH-01-5266-FSE-000074

POCH-01-5266-FSE-000075

POCH-01-5266-FSE-000076

POCH-01-5266-FSE-000077

POCH-01-5266-FSE-000078

POCH-01-5266-FSE-000079

POCH-01-5266-FSE-000080

POCH-01-5266-FSE-000081

POCH-01-5266-FSE-000082

POCH-01-5266-FSE-000083

POCH-01-5266-FSE-000086

POCH-01-5266-FSE-000087

POCH-01-5266-FSE-000088

POCH-01-5266-FSE-000089

POCH-01-5266-FSE-000090

POCH-01-5266-FSE-000091

POCH-01-5266-FSE-000092

POCH-01-5266-FSE-000093

POCH-01-5266-FSE-000094

POCH-01-5266-FSE-000095

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MÚSICA DA PÓVOA DE VARZIM

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.LUÍS DE ATAÍDE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARCELINO
MESQUITA DO CARTAXO

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA
PROFISSIONAL DAS ROCHAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PÓVOA DO
LANHOSO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANSIÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMEIRIM

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÃO MARTINHO DO
PORTO

85%

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARCO DE
CANAVESES

ACADEMIA DE MÚSICA DE AROUCA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FONTES PEREIRA
DE MELO

85%

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO JOSÉ RÉGIO, VILA DO CONDE

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE ABRANTES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOUTOR JÚLIO
MARTINS

ACADEMIA DE MUSICA DE ESPINHO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A Escola de Música da Póvoa de Varzim, com o seu Projeto Educativo, para o ensino ou
para a dinamização social e cultural, planificado, programado e desenvolvido ao longo
de cada ano, procura alargar a sua atividade a todo o concelho, através de protocolos
com escolas e outras entidades locais. Toda esta projeção retrata-se no crescente e
acentuado número de alunos, muitos deles com vias profissionais já assumidas a partir
da formação inicial ne

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O presente projecto de formação visa proporcionar uma abordagem às profissões e ao
mundo do trabalho a jovens que não encontraram no ensino regular a resposta
adequada às suas aptidões. É um ensino profissionalizante e como tal contempla
formação em contexto de trabalho. Constitui também uma alternativa para as
necessidades das famílias em termos económico sociais e satisfaz o objectivo de
conclusão do 3º ciclo, acrescendo a certificação profiss

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O curso de educação e formação, tal como está estruturado, pretende dar resposta a
problemas como o abandono escolar precoce, taxas elevadas de insucesso e
desinteresse pelos ditos percursos regulares. Visto isto, pretende-se criar profissionais
de cozinha, o que requer formação a vários níveis, na medida em que será importante
atender às vertentes teórica, prática e pessoal, o que poderá ser conseguido com o
ensino modular de cariz mais flexíve

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Este projeto pretende ser uma proposta de formação para jovens do Concelho do
Cartaxo e outros concelhos limítrofes que desejem obter uma certificação de ensino
profissional e escolar. Esta Escola disponibiliza uma oferta formativa diversificada que
continua a corresponder às necessidades do tecido empresarial e económico local com
percursos de aprendizagem adequados aos destinatários, numa perspetiva de educação
ao longo da vida. Estamos à pa

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A EPCEP associando objectivos, definiu a formação como área funcional, as pedras
naturais como sector preferencial e o design como vertente cientifica a explorar. Com
uma aposta na procura tecnológica e estética, com uma fundamentação de base
pedagógica inovadora, é dada relevância a aspectos experimentais e de pesquisa com a
necessária reformulação e aproveitamento de saberes tradicionais. Tem em vista criar
técnicos capazes de intervir no proc

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O jornal “Preto no Branco” de publicação trimestral. Este jornal de grande aceitação
entre os alunos tem sido igualmente divulgado entre os Encarregados de Educação
aproveitando-se, para o efeito, as Reuniões Gerais com os Encarregados de Educação,
realizadas nos primeiros dias de lecionação de cada período escolar. Acresce informar
que esta publicação já foi agraciada com o 3º lugar no concurso dos Jornais Escolares,
dinamizado pelo Público.

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Os Cursos CEF visam combater o abandono e o insucesso escolar existentes dos alunos
que frequentam o 3º ciclo sem perspetivas de o concluírem. Estes cursos vêm ao
encontro das prioridades educativas definidas no Projeto Educativo de forma a garantirlhes uma qualificação escolar e profissional. A escolha do curso deveu-se ao facto de
após se ter efetuado uma auscultação aos possíveis interessados, se ter verificado que
esta era a opção mais dese

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O Agrupamento de Escolas de Benavente pretende com esta tipologia de formação dar
uma resposta clara em termos regionais, nomeadamente no insucesso e abandono
escolares, e na qualificação de jovens, de nível intermédio para o mundo do trabalho.
Pretendemos, pois, acompanhar o percurso de formação destes jovens criando
mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto, consubstanciado na aplicação
de inquéritos de satisfação, junto dos jovens,

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Oferecer a possibilidade de os formandos desenvolverem actividades profissionais
relacionadas com a área que pretendem e oferecer formação mais alargada e
polivalente, facto que será uma mais valia para o seu futuro, quer profissional, quer
académico.

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O plano de formação está enquadrado na realidade social e económica regional:-É
relevante para o desenvolvimento económico e social da região e corresponde a
necessidades reais do tecido produtivo;-Existem taxas elevadas de abandono precoce
da escola, o que exige uma resposta ao nível da formação qualificante;-Sem esta
resposta a integração dos jovens desempregados no mercado de trabalho será
previsivelmente difícil;-Tratando-se de forma

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

O presente projeto insere-se na tipologia 1.6 - Cursos do ensino artístico e
especializado. A Academia de Música de Arouca é um estabelecimento do ensino
artístico e especializado, enquadrado na rede nacional de ensino. Nasceu da
necessidade sentida pelas autarquias e instituições de uma entidade que
proporcionasse uma formação musical qualificada. Funciona oficialmente desde 2000
(Autorização Definitiva DREN/nº 139, de 20-12-2004). Tem paraleli

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Desde 1997 a ESDICA tem diversificado as suas ofertas: “CEFPI”, “9º+1”, “15-18”, “10º
Profissionalizante”, CEF e Cursos Profissionais, cobrindo áreas de formação de
Informática, Contabilidade, Marketing, Vendas, Electricidade e Jardinagem. Integrámos
na nossa oferta formativa, após a constituição do Agrupamento de Escolas de Cister, as
propostas da Escola D. Pedro I – Alcobaça: os CEF, de Pré-Impressão e Electromecânica
de Equipamentos Industria

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Vide ficheiro em anexo.

Vide ficheiro em anexo.

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Vide em anexo.

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Verificando-se que um número importante de alunos revela dificuldades em concluir a
escolaridade básica, ultrapassando os 15 anos de idade antes de reunirem condições
para concluírem o 9º ano, fomos compelidos a proceder ao desenvolvimento de
alternativas de formação que garantissem essa obrigatoriedade e que, ao mesmo
tempo, promovessem níveis mínimos de qualificação profissional. Tal, ficou
essencialmente a dever-se ao facto de os alunos com m

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A Academia de Música de Espinho, ministra cursos vocacionais de Musica aos níveis de
Iniciação Musical, Cursos Básicos e Cursos Secundários, em regime de ensino Articulado
e Supletivo. Esta oferta pauta-se por uma formação artística de qualidade que procura
preparar os alunos aos níveis técnico e musical para que possam prosseguir os seus
estudos a nível superior.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A escolha e/ ou manutenção dos projectos é decidida a partir da avaliação final dos
cursos, baseada nos itens seguintes: - Interesse revelado pelos alunos; Empregabilidade existente em Leiria; - Recursos e infra-estruturas existentes na escola;
- Rentabilização dos investimentos nos cursos.

FUNDAÇÃO CONSERVATORIO REGIONAL DE GAIA

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

O Conservatório Regional de Gaia é propriedade da Fundação Conservatório Regional de
Gaia Instituição reconhecida de utilidade pública pelo Ministério da Administração
Interna em 14/05/1996. Foi fundado no ano letivo de 1994/1995 pelo Professor Mário
Mateus. Tem autorização definitiva n.º 2026 de 21/03/2002. Ocupa a propriedade
designada por “Quinta do Maravedis” classificada de interesse municipal cedida à
Fundação Conservatório Regional de Gai

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

O facto de se verificar que muitos dos alunos que frequentam a escola têm interesses
divergentes do ensino convencional leva-nos a promover alternativas educativas de
forma a ir de encontro às motivações, interesses e capacidades dos mesmos. Além
disso, é objetivo destes projetos aumentar a taxa de sucesso escolar e diminuir a taxa
de abandono.O projeto pretende, assim, proporcionar um currículo alternativo,
valorizando uma construção integrad

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Implementado nas capitais distritais da região minhota, a EsproMinho goza do privilégio
de ter nascido no seio de um grupo económico empresarial privado forte à escala
nacional e internacional o que substantia a qualidade do seu projecto empresarial quer
na sua organização interna quer na forma como se relaciona com o tecido
económico.Sob o lema ninguém levanta voo que não o faça contra o vento, a escola
tem metas anuais de 85% de sucesso esco

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE EDUCAÇÃO PELAS
ARTES

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO
LDA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

381.423,50

92.084,15

68.248,12

99.888,99

71.306,99

90.506,02

166.218,10

63.046,30

94.240,99

67.665,92

95.580,28

391.276,84

171.365,65

194.398,53

73.938,89

88.503,15

55.888,81

732.815,20

93.544,56

413.154,90

440.981,15

155.014,72

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

324.209,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

78.271,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/07/31

Portugal

58.010,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

84.905,64

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/07/31

Portugal

60.610,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/06

2015/08/31

Portugal

76.930,12

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/07/31

Portugal

141.285,39

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/08/31

Portugal

53.589,36

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

80.104,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

57.516,03

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

81.243,24

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

332.585,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

145.660,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

165.238,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

62.848,06

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/21

Portugal

75.227,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

47.505,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/07/31

Portugal

622.892,92

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/08

2015/08/31

Portugal

79.512,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/07/15

Portugal

351.181,67

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

374.833,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

131.762,51

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

490

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000097

POCH-01-5266-FSE-000098

POCH-01-5266-FSE-000100

POCH-01-5266-FSE-000101

POCH-01-5266-FSE-000102

POCH-01-5266-FSE-000103

POCH-01-5266-FSE-000104

POCH-01-5266-FSE-000105

POCH-01-5266-FSE-000106

POCH-01-5266-FSE-000107

POCH-01-5266-FSE-000109

POCH-01-5266-FSE-000110

POCH-01-5266-FSE-000111

POCH-01-5266-FSE-000112

POCH-01-5266-FSE-000113

POCH-01-5266-FSE-000114

POCH-01-5266-FSE-000115

POCH-01-5266-FSE-000116

POCH-01-5266-FSE-000117

POCH-01-5266-FSE-000119

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MUNDÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CHAMUSCA

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE D.HENRIQUE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOURE E RIBEIRA
DO NEIVA

ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU

Nome da Operação | Operation Name

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Resumo | Summary

A fim de dar resposta a uma necessidade crescente, que tem vindo a ser manifestada
pelos nossos alunos, bem como pelos respetivos Encarregados de Educação para a
obtenção de uma qualificação profissional, nas áreas de Hotelaria e Cuidados e Estética
do Cabelo, com este projeto pretendemos envolver alunos que se encontravam a
frequentar os, 7º e 8º anos, que revelam um elevado grau de desmotivação,
apresentam uma ou mais retenções no seu percurso

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

vidé em anexo

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A Escola Profissional Infante D. Henrique – Porto é pública com características muito
particulares advindas do facto de ser tutelada em parceria pelos Ministérios da
Educação e da Justiça.Criada em 1990 e transformada em Escola Pública pela Portaria
608/2000, para além das atribuições conferidas pelo Decreto-lei 4/98 tem como
objetivo fundamental promover a formação pessoal, escolar e profissional de jovens
que registam nos seus percursos de vid

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Pretende responder à situação de jovens desmotivados, com percurso escolar irregular
e/ou oriundos de PCA, maioritariamente de famílias disfuncionais, em risco de
abandono ou em vias de entrarem precocemente no mercado de trabalho com níveis de
formação deficitária e sem nenhuma qualificação profissional.A mudança desta
situação é fundamental para que a escola cumpra a sua missão de formar cidadãos
autónomos, responsáveis, dotados de espírito

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O projecto integra-se no âmbito do Eixo Prioritário 1 - Qualificação Inicial de Jovens Tipologia de Intervenção 1.3. - Cursosde Educação e Formação de Jovens, oferta
formativa que permite uma qualificação profissional de 2 e / ou associada à
equivalência ao 9ºano. O projecto tem os seguintes objectivos gerais:- Combater o
insucesso e o abandono escolar precoce- Elevar o nível de qualificação dos jovensPromover ofertas de dupla certif

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO DO PORTO,
Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)
PORTO

A formação que esta Escola se propõe realizar está perfeitamente integrada na sua
orientação estratégica, tendo em conta o diagnóstico feito em contexto escolar, seu
meio envolvente, caracterização demográfica, caracterização sócio-económica, níveis
de escolarização e de qualificação existentes.Neste sentido, está evidenciada uma
interação entre os parceiros da comunidade na conceção e realização da formação,
orientada para o combate ao insuce

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE SANTIAGO DO
Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)
CACÉM

O Agrupamento de Escolas nº 1 de Santiago do Cacém tem como grande objetivo
combater o insucesso escolar e oferecer aos alunos, que estão na escolaridade
obrigatória, vias que vão ao encontro das sua necessidades educativas e formativas e
aos seus percursos de vida. Por isso pensamos e acreditamos que os Cursos de
educação e Formação, oferecidos a estes jovens, vão ao encontro da premissa que
sustenta a filosofia deste projeto.

AAC - ACADEMIA DE ARTES DE CHAVES, LDA

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Este projecto tem como objectivo o desenvolvimento pessoal, social e cultural de uma
população desde sempre vinculada às artes, colmatando assim uma carência que há
muito existia. Numa região que desde sempre esteve intimamente ligada e interessada
nas manifestações culturais, a AAC surge com o intuito de proporcionar a todos a
oportunidade de acesso a formação de qualidade, a diferentes manifestações artísticas
e a oportunidades de desenvolvime

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Os aspectos mais relevantes deste projecto são:- evitar a saída precoce do sistema de
ensino de alunos que apresentam trajectórias escolares muito irregulares e que
manifestam grande desinteresse pelas aprendizagens propostas pelo ensino regular;dotar a região de técnicos qualificados;- aumentar a escolarização juntamente com a
qualificação profissional;- fixar os jovens no concelho;- Criar nos jovens expectativas de
um futuro me

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O nosso projeto visa dar resposta ao desafio lançado no plenário de concertação da
oferta formativa de Cursos CEF para 2013/2015 das entidades da rede local de
educação e formação de Vila Nova de Famalicão. Para além disso foi efetuado um
estudo cuidado do Diagnóstico Concelhio de Necessidades de Formação na Região do
Vale do Ave numa perspetiva multifacetada e tendo em conta as áreas prioritárias
definidas pela ANQ. O Agrupamento dará continuid

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A Escola tem tido um papel estratégico para a Zona Oriental da cidade. Desenvolvendo
nas Semanas Culturais ao longo dos anos, temas tais como: Desporto de Alta
Competição e Dopping”, “ Porquê não acreditam os Portugueses nos políticos?”, “ O
Papel da Área Metropolitana do Porto no Futuro do Eixo Atlântico” etc. Com a presença
de figuras públicas tais como: Dr Filipe Meneses, Dr Francisco Assis, Dr Manuel
Monteiro, Rosa Mota, Dr Domingos Gomes, P

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

A oferta formativa profissionalizante consta do Projeto Educativo da entidade e
pretende promover o encontro com uma diversidade de contextos, combatendo o
abandono e o insucesso escolar, melhorando as qualificações académicas dos jovens,
proporcionando o acesso a uma profissão que lhes permita intervir ativamente na
região. Esta oferta formativa visa facultar uma formação escolar e profissional
adequada, potenciando assim a futura empregabilida

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A Escola de Música Canto-Firme, honrando a rica tradição musical tomarense, tem
alargado a sua acção ao Ensino Profissional e a regiões mais desfavorecidas através do
Pólo de Mação e de várias outras parcerias c/ Escolas, fomentando uma comunicação
musical entre público e intérpretes. Com os 16 anos de percurso já realizado, a
comunidade escolar da C.F pretende manter o nível sócio-comunicativo, entendido
enquanto objetivo genérico e de sensib

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

- Permitir que o jovem seja o centro do processo de desenvolvimento do plano de
transição; - Consciencializar sobre a crescente flexibilidade das relações entre
formações, profissões e empresas;- Alertar para a imprevisibilidade do mercado de
trabalho;- Promover a aquisição de competências de empregabilidade e de gestão de
carreira, ajudando cada aluno a elaborar e a implementar um projecto vocacional;Aumentar as hipóteses de o jovem c

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Formação inicial de dupla certificação para jovens que pretendam concluir o 9º ano de
escolaridade e idade superior a 15 anos, nas áreas da mecanização agrícola e cozinha.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. BENTO DA CRUZ,
MONTALEGRE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO I, VILA
NOVA DE FAMALICÃO

COOPERATIVA DE ENSINO ESCOLA PROFISSIONAL
DO CENTRO JUVENIL DE CAMPANHÃ CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MORGADO DE
MATEUS, VILA REAL

ROVIRA LDA

CANTO FIRME DE TOMAR, ASSOCIAÇÃO DE
CULTURA

AMVP - ACADEMIA DE MUSICA DE VILAR DO
PARAISO, LDA.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CEGO DO MAIO

ACADEMIA DE MUSICA DE OLIVEIRA DE AZEMEIS

ASSOCIAÇÃO DA ACADEMIA DE MUSICA DE SANTA
MARIA DA FEIRA

85%

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA GUARDA

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

91.724,28

91.034,50

106.725,22

53.394,20

80.436,07

71.860,67

103.398,36

311.515,40

65.417,08

109.360,57

148.743,75

97.579,72

1.053.480,66

182.457,03

2.703.726,54

109.226,93

294.569,75

463.823,15

290.829,69

116.874,72

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

77.965,64

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/07/31

Portugal

77.379,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

90.716,44

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

45.385,07

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/07/30

Portugal

68.370,66

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/24

Portugal

61.081,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/08

2015/08/31

Portugal

87.888,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/07/31

Portugal

264.788,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

55.604,52

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/11

2015/08/31

Portugal

92.956,48

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/08/31

Portugal

126.432,19

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

82.942,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/08/31

Portugal

895.458,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

155.088,48

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

2.298.167,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

92.842,89

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

250.384,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

394.249,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

247.205,24

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

99.343,51

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

491

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000120

POCH-01-5266-FSE-000121

POCH-01-5266-FSE-000122

POCH-01-5266-FSE-000123

POCH-01-5266-FSE-000126

POCH-01-5266-FSE-000128

POCH-01-5266-FSE-000129

POCH-01-5266-FSE-000130

POCH-01-5266-FSE-000131

POCH-01-5266-FSE-000132

POCH-01-5266-FSE-000133

POCH-01-5266-FSE-000135

POCH-01-5266-FSE-000136

POCH-01-5266-FSE-000137

POCH-01-5266-FSE-000138

POCH-01-5266-FSE-000139

POCH-01-5266-FSE-000140

POCH-01-5266-FSE-000141

POCH-01-5266-FSE-000142

POCH-01-5266-FSE-000143

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA

CENTRO CULTURAL DE AMARANTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCÁCER DO SAL

ESCOLA SECUNDARIA DE D.DINIS

JOBRA - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA BRANCA

O ORFEÃO DE OVAR

ORFEÃO DA COVILHÃ

CONSERVATÓRIO DE CALDAS DA RAINHA LDA

CONSERVATORIO REGIONAL DE CASTELO BRANCO

ACADEMIA DE MÚSICA DE CASTELO DE PAIVA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERDE HORIZONTE

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Projeto que visa a obtenção do 9.º ano de escolaridade no máximo em 2 anos. Este
Projeto tem por objetivo cativar os alunos para a escola oferecendo-lhe uma dupla
certificação, escolar e profissional. Nos cursos incluídos neste projeto são consideradas
horas em que os formandos têm contacto com o mundo do trabalho através da
realização da formação em contexto de trabalho, que é obrigatória para a obtenção da
componente profissional do curso em q

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Esta oferta formativa, que desde o seu início, e dentro das diversas formulações, tem
sido incrementada nesta escola, tem vindo a dar resposta ao Projeto Educativo no que
se refere aos alunos que optam por uma formação vocacional artística que exige o
desenvolvimento precoce de competências artísticas, na área da música e da dança. Em
boa hora foi feita esta aposta, pois se por um lado a maioria dos alunos que optam por
estes cursos estão manife

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Como um dos objetivos em matéria de educação e formação é a criação de uma oferta
diversificada que implica, de uma forma sistemática, a promoção do sucesso escolar,
designadamente a formação em áreas do interesse dos alunos e de oferta de emprego.
Sendo um dos eixos estratégicos de desenvolvimento desta região o Turismo. Área onde
não existe mão-de-obra qualificada que responda à oferta de emprego específicos neste
sector de atividade económica

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Uma vez que o desenvolvimento das sociedades passa essencialmente pelo
investimento na formação e qualificação dos recursos humanos, cabe às instituições e
em particular às escolas, dotarem-se de ofertas que correspondam às reais
necessidades e aspirações dos indivíduos, tendo como linha orientadora a sua
integração na vida ativa. É neste contexto que pretendemos encontrar respostas
educativas que sirvam, efetivamente, a formação e desenvolvi

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

O Conservatório de Música da JOBRA pretende ser uma escola de referencia na região
Centro do país, com uma oferta formativa quer ao nível dos cursos básicos do ensino
artístico especializado (2.º e 3.º ciclos) de música e dança, em regime articulado e
supletivo (residual), quer dos cursos profissionais que nível secundário. O CMJ considera
ainda que a componente artística, na sociedade moderna, tem vindo a revelar-se como
uma verdadeira saída pr

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

vidé em anexo

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Com este projeto pretendeu-se minimizar o abandono escolar promovendo uma
orientação pedagógica e formativa tendo em conta as orientações específicas dos
formandos.Desenvolveu-se mecanismos de aproximação entre as instituições escolares
e o tecido social, económico e cultural, através da institucionalização de parcerias com
organizações empresariais, nomeadamente com SIVAC, Coudelaria Henrique Abecassis
e Câmara Municipal de Azambuja

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
atualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projeto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

CONSERVATÓRIO REGIONAL DE MÚSICA DE VILA
REAL - COMENDADOR MANUEL CORREIA BOTELHO, Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado
ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE VILA VERDE Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE AVEIRAS

OUREARTE - ESCOLA DE MÚSICA E ARTES DE
OURÉM

OS NOSSOS LIVROS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE BEJA

SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS POUSOS

FORUM CULTURAL DE GULPILHARES

SOCIEDADE FILARMONICA HARMONIA
REGUENGUENSE

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

189.510,00

462.795,09

49.170,24

152.564,14

687.644,21

305.438,41

285.300,24

632.712,46

734.425,63

840.952,89

103.103,09

105.024,39

279.206,70

273.940,84

104.033,96

279.473,84

270.228,33

139.324,87

499.899,31

404.595,94

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

161.083,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

393.375,83

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

41.794,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

129.679,52

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

584.497,58

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/22

2015/08/31

Portugal

259.622,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

242.505,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

537.805,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

624.261,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

714.809,96

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

87.637,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/08/31

Portugal

89.270,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

237.325,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

232.849,71

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

88.428,87

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

237.552,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

229.694,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

118.426,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

424.914,41

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

343.906,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

492

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000144

POCH-01-5266-FSE-000145

POCH-01-5266-FSE-000146

POCH-01-5266-FSE-000147

POCH-01-5266-FSE-000148

POCH-01-5266-FSE-000149

POCH-01-5266-FSE-000150

POCH-01-5266-FSE-000151

POCH-01-5266-FSE-000152

POCH-01-5266-FSE-000153

POCH-01-5266-FSE-000154

POCH-01-5266-FSE-000155

POCH-01-5266-FSE-000156

POCH-01-5266-FSE-000157

POCH-01-5266-FSE-000158

POCH-01-5266-FSE-000159

POCH-01-5266-FSE-000161

POCH-01-5266-FSE-000162

POCH-01-5266-FSE-000163

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

EDDALM - ESCOLA DE DANÇA ANA LUÍSA
MENDONÇA, UNIPESSOAL LDA

GRUPO DE APOIO E DINAMIZAÇÃO CULTURAL DE
ELVAS GADICE

CENTRO DE CULTURA PEDRO ALVARES CABRAL

CONSERVATÓRIO REGIONAL DO BAIXO ALENTEJO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SALVATERRA DE
MAGOS

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE FORNOS

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Este projeto constitui-se como uma via de conclusão do básico, possibilitando o
consequente aumento do sucesso das aprendizagens ao mesmo tempo que prepara os
jovens para o exercício de uma profissão e possibilita uma maior aproximação recíproca
entre a escola e o mundo empresarial com as evidentes vantagens que este facto
proporciona a ambos os grupos.A articulação com os empresários e as empresas da
região, possibilitam adicionar à formação

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

ASSOCIAÇÃO CULTURAL JOSE GUILHERME PACHECO Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A necessidade da criação deste projeto de Escola Particular e Cooperativa do Ensino
Artístico pela Câmara Municipal de Paredes, em 11 de Novembro de 1992, assentou na
existência de um déficit generalizado relativamente à oferta de formação disponível à
população escolar do Concelho, na exploração e estudo vocacional da música e das
expressões artísticas em geral, que contém uma importante vertente de educação para
a cidadania.A escola respeita

CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS ROQUE GAMEIRO

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Este projeto foi desenhado como uma solução viável e adequada para ir ao encontro
dos interesses destes alunos, pois constitui-se como uma via para a inserção na vida
ativa e promoção de condições de empregabilidade no mundo do trabalho com um
padrão de qualidade, em simultâneo com a aquisição de competências básicas e de
saberes essenciais.

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O projeto apoiará o sucesso escolar de jovens e as condições de transição para a vida
ativa,através do progresso pessoal,social e profissional, assente na sensibilização para a
cidadania,ambiente, saúde e higiene no trabalho.A sua materialização concretizase,sobretudo,através da qualidade da equipa pedagógica envolvida e da Formação em
Contexto de Trabalho,enquanto meio de proximidade com entidades
empregadoras.Pretende-se corresponder a necess

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

É culturalmente que um indivíduo cresce e se forma. Esta é a missão da Escola de
Música de Leça da Palmeira:Formar - dando resposta a uma procura e necessidades
locais - partindo de um geral cultural, mas sempre com uma orientação vocacional
especializada na sua vertente “música”Manter padrões de qualidade, compatíveis com
o grau de exigência deste tipo de ensinoFomentar a democratização e igualdade de
oportunidades no ensino.Informar e

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A Academia de Música de Alcobaça (AMA), estabelecimento de ensino vocacional cuja
entidade titular é a Banda de Alcobaça, prevê lecionar neste projeto, cursos básicos de
ensino artístico especializado de música e de dança, abrangidos pela Portaria 225/2012,
a 619 alunos. O principal objetivo da AMA é despertar nos alunos, o mais cedo possível,
o gosto pela música ou dança, identificar vocações e oferecer um ensino de qualidade.A
AMA pretende

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Estes cursos surgiram de uma prospeção do mercado, em que se envolveu a Escola,
Pais, a Autarquia, o Centro de Emprego, o tecido empresarial, bem como os outros
agentes sociais. Procuram pois, dar resposta e continuidade ao património da região de
Valongo: pão e biscoitos. Na área de Pastelaria/Panificação existem empresas que
procuram os alunos formados pela escola para estágio e futuro ingresso nos seus
quadros. Verifica-se uma melhoria dos se

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O Agrupamento de Escolas de Arouca (AEA) apresenta a candidatura financeira a um
curso de Educação e Formação de Jovens, nomeadamente o Curso de Serviço de Mesa
(T2).Estes cursos estão enquadrados numa proposta de Oferta Educativa para o AEA e
baseia-se numa negociação concertada entre os diversos parceiros interessados no
futuro do ensino e da formação no concelho de Arouca. Esta candidatura é, portanto,
uma proposta negociada com base num diag

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A Escola de Música de Perosinho (EMP) pertence ao Grupo Musical da Mocidade
Perosinhense (GMMP). O GMMP é uma Associação sem Fins Lucrativos, detentora do
estatuto de Utilidade Pública, que se dedica a actividades ligadas à formação, cultura e
recreio. O ensino da música é já uma tradição, com mais de 80 anos, no GMMP, no
entanto a escola oficial de música, reconhecida pelo Ministério da Educação Português,
foi criada no ano 2000 e, desde essa a

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMARELEJA

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

LEVANTE - COOPERATIVA DE ENSINO E CULTURA
CRL

BANDA DE ALCOBAÇA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALÃO DE MORAIS

ACADEMIA DE DANÇA DO VALE DO SOUSA, LDA

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SANTARÉM, CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AROUCA

GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE PEROSINHENSE

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE OURÉM E FÁTIMA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado
ASSOCIAÇÃO

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

274.245,40

207.651,22

254.069,68

731.045,38

76.556,33

1.191.936,85

277.474,36

559.954,02

37.995,55

66.500,76

286.721,07

1.037.815,74

367.995,11

163.439,72

396.098,89

95.156,10

70.051,40

623.074,81

1.168.511,21

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

233.108,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

176.503,54

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

215.959,23

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

621.388,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

65.072,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

1.013.146,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

235.853,21

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

475.960,92

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

32.296,22

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/15

Portugal

56.525,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

243.712,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

882.143,38

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

312.795,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

138.923,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

336.684,06

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

80.882,69

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

59.543,69

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/10

2015/08/31

Portugal

529.613,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

993.234,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

493

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000164

POCH-01-5266-FSE-000165

POCH-01-5266-FSE-000166

POCH-01-5266-FSE-000167

POCH-01-5266-FSE-000168

POCH-01-5266-FSE-000169

POCH-01-5266-FSE-000170

POCH-01-5266-FSE-000171

POCH-01-5266-FSE-000172

POCH-01-5266-FSE-000173

POCH-01-5266-FSE-000174

POCH-01-5266-FSE-000175

POCH-01-5266-FSE-000176

POCH-01-5266-FSE-000177

POCH-01-5266-FSE-000178

POCH-01-5266-FSE-000179

POCH-01-5266-FSE-000180

POCH-01-5266-FSE-000181

POCH-01-5266-FSE-000182

POCH-01-5266-FSE-000183

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTIVA
DE TORRES VEDRAS

ESCOLA DE ARTES DO NORTE ALENTEJANO PORTALEGRE

COOPERARTES - COOPERATIVA DE ENSINO
ARTÍSTICO DE BASTO, CRL

A.E.E.E.- ASSOCIAÇÃO DO ENSINO ESPECIALIZADO
DA MÚSICA

ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO DO ENSINO ARTISTICO
A.F.E.A.

ASSOCIAÇÃO PRÓ ARTES DE SINES

COLÉGIO D. JOSÉ I LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANTÓNIO NOBRE

CHORAL PHYDELLIUS

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MACEDO DE
CAVALEIROS

ACADEMIA DE MÚSICA FERNANDES FÃO

INSTITUTO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO VALE DO
AVE - INFORARTIS

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

O Conservatório de Música de Seia - Collegium Musicum propicia formação artística
especializada de Música aos jovens da região delimitada pelos concelhos de Seia,
Oliveira do Hospital, Nelas e Gouveia. A missão do Conservatório de Música de Seia é
assegurar a igualdade de oportunidade de acesso a uma formação artística e técnica
excepcional possibilitando a continuação de estudos superiores nesta área e a
integração profissional nas indústrias d

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia 1.6 do POPH,
foram definidas como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a
aprendizagem individual do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento
integral dos jovens e promovendo simultaneamente competências pessoais e
profissionais que possam permitir a obtenção de uma qualificação. Através da
organização de eventos, concursos, concertos e audições,

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O Colégio D. José I propõe-se implementar esta área de formação na sequência da
realização e respetiva conclusão do mesmo curso em vários anos letivos, desde 2004,
os quais revelaram-se bastante proveitosos para os alunos, promovendo uma formação
sociocultural e profissional para jovens da freguesia com níveis insuficientes de
formação/qualificação profissional/escolar. Neste ano letivo, prevê-se que 13
formandos concluam a sua formação, permiti

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O projeto a que nos candidatamos insere-se no programa educativo da escola de
recuperação de alunos que já abandonaram o sistema regular de ensino ou que por
desmotivação, não querem continuar o prosseguimento de estudos e cuja importância
da formação profissional é fundamental. Na verdade, a filosofia da escola é tornar o
ensino significativo, onde as aprendizagens apresentam um caráter bastante prático,
tentando-se conciliar as aprendizagens e

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Ainda no enquadramento do projeto educativo Semper Phydellius 20 (triénio
2012/2014, 20 anos de oficialização enquanto escola de ensino artístico especializado),
com um corpo discente estabilizado e aproximado aos 300 alunos, o CMCP estima uma
orientação programática de compromisso longitudinal. Visa a consolidação da
articulação formativa com núcleo estrito de escolas regulares (Escola EB,23 Manuel de
Figueiredo, Escola Secundária Maria Lamas e

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Útil para a vida dos futuros trabalhadores, a escola procura assim estimular
experiências de trabalho, garantindo, a par de uma formação escolar curricular, uma
formação prática em contexto de trabalho, aproveitando a disponibilidade e o interesse
de outros agentes sociais e económicos em contribuir para a elevação da qualificação
dos jovens.Assim, o projecto visa:-proporcionar aos jovens uma preparação adequada
para um exercício profissiona

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A Academia de Música Fernandes Fão é uma Instituição de Ensino Vocacional da
Música, de Utilidade Pública, sem fins lucrativos. Conta com 895 alunos e assume-se
como uma Instituição activa e interveniente, em permanente renovação e
reformulação, numa atitude positiva de abertura à comunidade circundante.
Privilegiando a prática musical na sua dimensão colectiva e social, a Instituição
desenvolve um projecto que insere o Teatro e a Poesia como fe

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

O Centro de Cultura Musical de Caldas da Saúde–CCM é propriedade do INFORARTISInstituto de Formação Artística Vale Ave, e tem protocolos com as mais prestigiadas
instituições que promovem a cultura na região do médio Ave: a Câmara Municipal de
Vila Nova Famalicão, Fundação Cupertino de Miranda, Colégio das Caldinhas, Câmara
Municipal de Santo Tirso e Fundação Castro Alves.Embora seja uma das maiores
instituições de formação em música do país,

EBORAE MUSICA-ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE EVORA Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

Os objetivos do Conservatório são garantir uma sólida formação musical e um grau de
sucesso elevado aos que o frequentam , preparar os seus alunos para o seguimento dos
estudos musicais, sensibilizar para a Música, sobretudo, junto dos mais jovens.Os
concertos em vários locais, com fins didáticos e de sensibilização, a articulação com
entidades do tecido económico, social e cultural da região, workshops e acolhimento de
alunos de outras entida

ACADEMIA DE MÚSICA DE VALE DE CAMBRA CRL

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A Academia de Música de Vale de Cambra é uma escola do ensino artístico
especializado que oferece os seguintes cursos básicos: Trombone, Flauta Transversal,
Clarinete, Saxofone, Guitarra, Órgão, Violino, Viola de Arco, Piano, Trompete, Tuba,
Acordeão, Percussão e Trompa. No presente ano letivo lecionam 24 docentes num
universo de aproximadamente 155 discentes. Os nossos docentes, ou possuem
habilitação superior para lecionação ou encontram-se em

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

O projecto da Escola de Música Guilhermina Suggia visa promover o Ensino
Especializado da Música, e para esse fim, centra-se numa formação artística que
decorre em dois ciclos distintos, 2.º e 3.º, através de uma aprendizagem estimulante no
sentido de desenvolver no aluno o gosto pela música. A música como veículo de
aprendizagem confere ao aluno entre outras qualidades, a autodisciplina, paciência,
sensibilidade, capacidade de memorização e con

ACADEMIA MUSICAL DOS AMIGOS DAS CRIANÇAS

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, COOPERATIVA DE
Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)
ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

Este projeto formativo visa a dupla certificação de jovens que já experienciaram o
insucesso no passado, procurando a sua integração social pela via do acesso a
profissões socialmente reconhecidas, estimulando assim a sua eventual mobilidade
social. Esta oferta formativa pretende ser uma resposta de qualidade, recuperando para
o sistema educativo e para a sociedade em geral os jovens destinatários desta tipologia.
Assim, os jovens poderão ativam

FUNDAÇÃO STELA E OSWALDO BOMFIM
(FUNDAÇÃO BOMFIM)

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A Companhia da Música – Fundação Bomfim, tutelada pela Fundação Stela e Oswaldo
Bomfim – Instituição Particular de Solidariedade Social com estatuto de Utilidade
Pública e de Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, desenvolve um
projecto educativo que visa promover o acesso à cultura, à comunicação e expressão
musical, proporcionando para o efeito formação especializada de excelência, a nível
vocacional e profissional, sendo desde

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

O facto de se verificar que muitos dos alunos que frequentam a escola têm interesse
divergentes do ensino convencional leva-nos a promover alternativas educativas de
forma a ir de encontro às motivações, interesses e capacidades dos mesmos. Além
disso, é objetivo destes projetos aumentar a taxa de sucesso escolar e diminuir a taxa
de abandono. Acresce ainda o facto da Escola estar numa zona geográfica onde se
registam várias situações de escasse

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Ao criar os Cursos de Educação e Formação, a escola tentou criar condições para
garantir o sucesso escolar dos alunos com uma oferta alternativa ao ensino regular que
proporciona uma qualificação profissional a par da certificação escolar e tentou ainda
fomentar o sucesso escolar. Foi atendida a existência de recursos humanos qualificados
para a lecionação da maioria das disciplinas das várias componentes, incluindo as da
formação tecnológica; d

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A Escola de Dança Lugar Presente é um estabelecimento de ensino particular com a
autorização definitiva de funcionamento por parte da Direção Regional de Educação do
Centro / Ministério da Educação, sendo a Companhia Paulo Ribeiro - Associação
Cultural a sua entidade titular.A atividade do Lugar Presente tem como objetivo
primário o desenvolvimento de programas de formação na área da Dança,
nomeadamente o Curso Básico de Dança, o Curso Secundá

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO POETA AL BERTO, SINES

COMPANHIA PAULO RIBEIRO, ASSOCIAÇÃO
CULTURAL

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

482.478,59

569.613,93

201.263,54

1.471.385,35

405.610,93

374.666,54

62.686,84

125.289,74

375.192,04

79.022,29

882.072,89

1.373.888,78

410.788,30

338.961,97

159.590,00

67.961,46

498.083,53

81.394,21

62.065,67

105.390,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

410.106,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

484.171,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

171.074,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

1.250.677,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

344.769,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

318.466,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

53.283,81

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/12

2015/08/31

Portugal

106.496,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

318.913,23

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

67.168,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

749.761,96

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

1.167.805,46

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/08

2015/08/31

Portugal

349.170,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

288.117,67

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

135.651,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/11

2015/08/31

Portugal

57.767,24

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

423.371,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

69.185,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

52.755,82

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

89.581,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

494

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000184

POCH-01-5266-FSE-000185

POCH-01-5266-FSE-000186

POCH-01-5266-FSE-000187

POCH-01-5266-FSE-000188

POCH-01-5266-FSE-000200

POCH-01-5266-FSE-000201

POCH-01-5266-FSE-000203

POCH-01-5266-FSE-000204

POCH-01-5266-FSE-000205

POCH-01-5266-FSE-000209

POCH-01-5266-FSE-000219

POCH-01-5266-FSE-000221

POCH-01-5266-FSE-000223

POCH-01-5266-FSE-000225

POCH-01-5266-FSE-000226

POCH-01-5266-FSE-000231

POCH-01-5266-FSE-000233

POCH-01-5266-FSE-000236

POCH-01-5266-FSE-000238

POCH-01-5266-FSE-000241

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ARTEDUCA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E ARTES

SOCIEDADE FILARMÓNICA GUALDIM PAIS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE D.
HENRIQUE, PORTO

GINASIANO - ESCOLA DE DANÇA LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

O presente projecto visa possibilitar a Formação Vocacional da Música aos alunos dos
2º e 3º ciclos do Ensino Básico. Tendo 220 alunos em regime articulado e 32 alunos em
regime supletivo, desenvolver-se-á em articulação com as escolas de ensino básico do
Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Cooperat. Didáxis, Extern. Delfim
Ferreira, Instituto Nun’Álvares e Externato Infante D.Henrique.Articulamos com 2 novas
turmas do 2º ciclo e uma

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

São objetivos do Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais:
desenvolver o gosto pela música e pela dança, proporcionar uma formação teórica e
prática qualificada, permitindo com sucesso a progressão de estudos, proporcionar a
integração em apresentações públicas do trabalho desenvolvido, adequadas às idades e
níveis de conhecimento adquirido, fomentar a criatividade, desenvolver a capacidade
de execução de diferentes gén

Cursos de Educação e formação de Jovens (CEF)

Tendo como premissa a missão do nosso Projeto Educativo: Promover o Sucesso
Educativo, a Escola propõe-se a:-Contribuir para a diminuição do abandono e insucesso
escolar; -Contribuir para a realização pessoal dos jovens, proporcionando-lhes uma
preparação adequada para a vida ativa;-Proporcionar os mecanismos de aproximação
entre a escola e o mundo do trabalho, nomeadamente a planificação, realização e
avaliação de estágios;-Proporcionar

Cursos Básicos do Ensino Artístico e Especializado

A formação vocacional exige a precocidade de aprendizagens, actuando no fomento e
mesmo na criação de disposições artísticas; a realização de aprendizagens na faixa
etária relativa ao 2º e 3º Ciclos é fundamental porque as capacidades físicas necessárias
para o engendrar de respostas adequadas às solicitações técnicas de um curso de
carácter vocacional são tanto mais amplamente potenciadas, quanto mais
precocemente forem estimuladas e exercitada

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
Cursos Vocacionais
SAÚDE

Este projeto educativo sustenta-se numa metodologia integrada e centrada no
formando e é uma alternativa de educação e formação para jovens com percursos
escolares irregulares, onde o insucesso teve expressão. Pretende-se criar as condições
adequadas para a sua formação profissional, social e, sobretudo, pessoal. O potencial
inovador radica na forma como está organizada a formação e pelo lugar central que o
formando ocupa em todo o processo.

85%

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE ENSINO
PROFISSIONAL LDA

Cursos Vocacionais

O projeto destina-se às qualificações académica (9º e 12º anos) e profissional (de níveis
2 e 4) dos jovens. Visa Promover o emprego jovem e combater o insucesso e o
abandono escolar precoce. Releva-se a ligação ao tecido cultural e económico-social,
com mais de um milhar de parcerias com entidades empregadoras, nomeadamente
empresas nas áreas afins às dos cursos. O Projeto tem ainda uma forte componente de
apoio aos carenciados e jovens em risc

85%

SOCIEDADE PROMOTORA DE ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO LDA

Cursos Vocacionais

O objeto da candidatura é a formação de jovens qualificados para a vida ativa. Visa
combater o desemprego jovem, apoiar jovens em risco, combater o insucesso e o
abandono escolar precoce.

Cursos Vocacionais

Contribuir para a formação integral dos jovens,assegurando a formação técnica para o
exercício de uma profissão e formação pessoal para ingressarem na vida ativa com
competência. Desenvolvendo as capacidades de trabalho e o espírito
empreendedor.Fomentar o trabalho autónomo,empreendedor,com espírito de equipa e
de cooperação;Promover a formação em contexto real de trabalho, através de uma
forte articulação entre a Escola e a Comunidade Local

Cursos Vocacionais

Com o projeto da criação dos cursos vocacionais, a EP Cior pretende responder às
necessidades sentidas a nível do Concelho de Vila Nova de Famalicão, para a criação de
condições para o cumprimento da escolaridade obrigatória, a redução do abandono
escolar precoce e o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades que permitam
uma melhor integração dos jovens no mercado de trabalho ou prosseguimento de
estudos, distribuídos por 4 turmas.

Cursos Vocacionais

O CVOC a desenvolver pela E.P. Raul Dória visa também intervir ao nível das
competências escolares, pessoais e sociais. O ingresso num curso com fortíssima
componente prática contrariou essa tendência. Desenvolveram regras de trabalho de
equipa, espírito de iniciativa, sentido de responsabilidade e capacidades competências
nas áreas vocacionais. Pela prospeção de interesses no prosseguimento de estudos,
95% dos alunos continuam nos CP.

Cursos Vocacionais

Pretende o Instituto de Lordemão promover e colmatar a insuficiência de profissionais
nesta área da Hotelaria, nomeadamente cozinha / restauração permitindo que os
alunos adquiram, desenvolvam e coloquem em prática as competência essenciais para
esta profissão.

Cursos Vocacionais

A Esc. Profissional de Cortegaça tem como missão formar jovens capazes de responder
às necessidades atuais e futuras do mercado de trabalho da região. O seu projeto visa
assegurar o prosseguimento de estudos, o desenvolvimento de conhecimentos,
capacidades técnicas, competências pessoais, sociais, laborais e escolares dos alunos
que frequentam os Cursos Vocacionais do Ensino Básico e Secundário.

Cursos Vocacionais

Combater o abandono escolar e aumentar o sucesso escolar.Formar jovens ao tanto ao
nível do saber fazer, como do saber estar e ser, preparando-os para os desafios que a
sociedade actual se depara.

Cursos Vocacionais

O presente projeto insere-se na estratégia do Centro de Educação Integral de
proporcionar formação de qualidade a todos os jovens, permitindo-lhes construir um
projeto de vida sustentável. Os cursos ministrados no CEI tiveram parecer favorável da
Rede Municipal Escolar, uma vez que existem oportunidades de emprego para as 3
áreas de formação. Estes dados são confirmados pelos níveis de empregabilidade dos
alunos que terminaram estas formações.

Cursos Vocacionais

Este projeto está programado tendo por base as seguintes características:- Total
interdisciplinaridade de todas as disciplinas que constituem o plano curricular dos
cursos;- Alcançar um equilíbrio entre os êxitos pessoais e académicos de cada aluno;Uma Educação personalizada;- O projeto baseia-se numa prática profissional efetiva,
em estreita correlação com o mundo do trabalho;- O projeto caracteriza-se por
promover a formação vocaci

Cursos Vocacionais

A qualificação nasce de necessidades específicas que as organizações e os indivíduos
desejam ver satisfeitas, ligadas ao seu contexto social e situação geográfica. A
Informática tem-se afirmado com elevado potencial de desenvolvimento para o interior
que só poderá competir com o todo nacional se tiver técnicos que saibam imprimir
competitividade e qualidade nas empresas em que se encontram inseridos, e que
poderão mesmo gerir.

Cursos Vocacionais

Nesta oferta de reorientação do percurso escolar dos alunos, pretende-se assim, no
cumprimento de uma escolaridade obrigatória, a aquisição de conhecimentos e
desenvolvimento de capacidades em disciplinas estruturantes, como o Português, a
Matemática e o Inglês, atingindo os objetivos essenciais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico, bem como proporcionar o contacto com diferentes atividades do mundo
empresarial

Cursos Vocacionais

A criação de um curso vocacional, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

Cursos Vocacionais

Os alunos, de acordo com a estrutura modular, são avaliados no final de cada módulo. A
data da avaliação é estabelecida mediante negociação entre os alunos e o respetivo
professor. Os alunos que não conseguirem superar o módulo entram no esquema de
recuperação. Três vezes por ano são lançadas em pautas as notas dos módulos perante
todos os professores da turma/curso e elaborada uma ata em que os casos mais
relevantes são relatados.

85%

85%

85%

FUNDAÇÃO JOAQUIM DOS SANTOS

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA NOVA
FAMALICÃO, C.R.L.

85%

ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA

85%

IDESEC - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
EDUCATIVO DO CENTRO, LDA

85%

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , LDA

85%

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
LDA

85%

85%

85%

85%

85%

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A.

Privado

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO
DOURO

INSTITUTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA CONDE DE S.
BENTO

85%

PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL LDA

85%

CENTRO DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO DE
CANTANHEDE LDA

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE ABRANTES

Cursos Vocacionais

Promoção do sucesso escolar e educativo de jovens.

Cursos Vocacionais

A criação de um curso vocacional, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

523.394,50

446.417,05

98.516,01

1.031.520,95

61.130,05

437.986,29

538.145,20

89.811,88

297.501,62

74.008,71

75.300,36

342.086,04

144.221,22

152.992,80

64.641,68

114.438,60

62.024,20

72.012,90

208.382,16

66.397,08

124.935,41

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

444.885,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

379.454,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

83.738,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/08

2015/08/31

Portugal

876.792,81

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

51.960,54

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

372.288,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/10

2016/08/31

Portugal

457.423,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/10

2016/08/31

Portugal

76.340,10

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

252.876,38

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

62.907,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

64.005,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/10

2016/07/31

Portugal

290.773,13

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

122.588,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

130.043,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/14

2016/07/31

Portugal

54.945,43

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

97.272,81

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

52.720,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/21

2016/07/29

Portugal

61.210,97

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

177.124,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

56.437,52

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

106.195,10

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

495

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000247

POCH-01-5266-FSE-000251

POCH-01-5266-FSE-000253

POCH-01-5266-FSE-000255

POCH-01-5266-FSE-000256

POCH-01-5266-FSE-000257

POCH-01-5266-FSE-000261

POCH-01-5266-FSE-000264

POCH-01-5266-FSE-000265

POCH-01-5266-FSE-000266

POCH-01-5266-FSE-000268

POCH-01-5266-FSE-000270

POCH-01-5266-FSE-000271

POCH-01-5266-FSE-000273

POCH-01-5266-FSE-000284

POCH-01-5266-FSE-000288

POCH-01-5266-FSE-000291

POCH-01-5266-FSE-000293

POCH-01-5266-FSE-000295

POCH-01-5266-FSE-000299

POCH-01-5266-FSE-000300

POCH-01-5266-FSE-000301

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Vocacionais

- Cooperação institucional;- Recuperação de situações de insucesso e/ou abandono
escolar precoce;- Implementação de estratégias personalizadas e individualizadas de
ensino;- Integração da dimensão da igualdade, nomeadamente, de género, de cidadãos
portadores de deficiência ou necessidades educativas especiais;- Participação em redes
de cooperação / projectos locais, regionais e nacionais;- Parceria com escolas superiores
de educação e

Cursos Vocacionais

A Ensinansiães foi criada em 17/09/1999, formada pelo Mun. De C.a de Ansiães, Stª
Casa M. de C.a de Ansiães e Caixa Crédito Agrí. Mútuo da Terra Quente CRL, Associação
Com. e Ind. de C.a e Junta de Freg. de C.a. A sua missão consiste em facultar aos jovens
do concelho e da região uma alternativa ao ensino regular, tendo em vista a obtenção
de uma qualificação que lhes possibilite a inserção no mercado de trabalho e/ou
prosseguimento de estudos.

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE
Cursos Vocacionais
BARCELOS, E.M.

O Projeto tem como objetivos: contribuir para elevar as competências básicas dos
alunos portugueses; combater e prevenir o abandono escolar; colaborar no aumento da
escolarização e das qualificações escolares dos jovens; promover o prosseguimento de
estudos; responder aos pedidos de emprego apresentados à Escola nesta área de
formação. A Escola estabeleceu parcerias de colaboração com empresas da região de
forma a garantir as Práticas Simuladas.

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, LDA

A Escola está inserida num meio eminentemente rural, de fraco desenvolvimento
económico e sofrendo de grande desertificação humana e escassez de oportunidades de
emprego;-A escola pretende continuar a contribuir para a fixação de jovens na região,
quer pela formação que presta, quer pela dinamização e colaboração em ações de
empreendedorismo.

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS DE VALLE
FLOR LDA

ENSINANSIÃES - ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Vocacionais

CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS MISSIONARIAS DE
Cursos Vocacionais
S.DOMINGOS

A nossa proposta para aprovação destes cursos/turmas deve-se à necessidade de dar
resposta a um elevado nº de alunos com histórico de insucesso escolar, com pelo
menos 2 retenções no mesmo ciclo ou 3 em ciclos diferentes, situação que conduz à
desmotivação, continuidade de retenções, e que indicia um futuro de abandono
escolar.(ver mais desenvolvimento na Plataforma SIGO e nas memórias descritivas
anexas no separador Documentos)

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO DE JESUS
CARAÇA

O projeto visa proporcionar aos jovens com percurso escolar de insucesso uma resposta
alternativa para a conclusão do 3º Ciclo do Ensino Básico, através de metodologias e
estratégias de ensino diferenciadas ajustadas às suas particularidades e necessidades,
garantindo-lhes uma formação sólida que lhes abra caminho para o prosseguimento de
estudos ou a integração no mercado de trabalho.

Cursos Vocacionais

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
Cursos Vocacionais
RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Se os vários estudos existentes apontam como dificuldade primeira do processo de
modernização global o baixo nível de qualificação dos recursos humanos do país, só
através de um sistema de formação profissional que complete o sistema educativo na
aquisição de qualificações profissionais específicas se atingirá o nível qualitativo
necessário às exigências do mundo moderno, onde imperam as pesadas leis da
competitividade.

85%

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS HORIZONTES LDA

Todo o Projeto é centrado no aluno, nas suas necessidades e expectativas
profissionais,procurando preparar os jovens para a vida ativa, consagrando uma
alternativa adequada e flexível, de forma a garantir uma igualdade de
oportunidade;estimular a aprendizagem com a coordenação de atividades escolares e o
contexto de formação; adequar os processos formativos às necessidades de cada um,
fomentar e estimular a aprendizagem.

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

85%

Cursos Vocacionais

Oferta de formação vocacional de nível ISCED 2, nas áreas da restauração e agricultura.

Cursos Vocacionais

A missão da EPV consiste em contribuir para a qualificação dos jovens, contrariando o
abandono escolar e indo ao encontro da real vocação dos alunos, prestando serviços de
educação e formação de nível ISCED 2 em áreas diversas, como a hotelaria,
manutenção industrial, mecatrónica, entre outras. A Escola estabelece uma rede de
parcerias com várias entidades e com empresas, visando a prática simulada e o
prosseguimento de estudos dos seus alunos.

Cursos Vocacionais

- Forte ligação ao tecido empresarial - Aposta clara nas Novas tecnologias em especial
das TIC;- Estabelecimento de uma rede alargada de parcerias- Formação com um
pendor prático muito forte;- Ênfase na formação para a cidadania

Cursos Vocacionais

A EPCE desenvolve um Projeto Educativo que, partindo de fundamentos científicos
rigorosos, favorece o desenvolvimento pessoal e técnico dos nosso formandos. Pioneira
e vanguardista da formação profissional, A EPCE adota uma metodologia didática
inovadora e criativa, dispondo de laboratórios de aprendizagem, e desenvolvento
projetos interdisciplinares e integradores dando voz, ouvindo, implicando, envolvendo
os formandos como peças fundamentai

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-COOPERATIVA
Cursos Vocacionais
DE ESTUDOS DE ECONOMIA SOCIAL CRL

A nossa proposta para aprovação deste Plano de Formação deve-se à necessidade de
dar resposta a um elevado nº de alunos/formandos com histórico de insucesso escolar,
com pelo menos 2 retenções no mesmo ciclo ou 3 em ciclos diferentes, situação que
conduz à desmotivação, continuidade de retenções, e que indicia um futuro de
abandono escolar.(Por falta de espaço ver desenvolvimento do documento anexo)

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULAR
Cursos Vocacionais
S.A.

A preocupação neste projeto é a promoção do desenvolvimento local e regional, tendo
como plataforma de sustentabilidade o Externato João Alberto Faria, como facilitador
de oportunidades, de coesão social, reforçando a posição da economia local,
abrangendo públicos-alvo provenientes de vários “núcleos” sociais. Acompanhar as
necessidades do mercado de trabalho, dando-lhes resposta, junto de empresas públicas
e privadas, é uma constante no EJAF.

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO E SERVIÇOS
S.A.

A Escola de Comércio de Porto está mobilizada para o desenvolvimento e qualificação
dos jovens, apostando num ensino inovador, integrando uma forte componente prática
e interdisciplinar. Tem uma cultura empresarial com especial apetência para a
celebração de protocolos de parceria com empresas que constitui uma das mais valias
do projeto e é evidenciada pelo programa de patrocínio de salas contribuindo para a
dinamização da escola.

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, LDA

85%

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE ENSINO
PROFISSIONAL S.A.

85%

85%

85%

85%

Cursos Vocacionais

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE COMÉRCIO
EXTERNO LDA

Cursos Vocacionais

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO AVE, E.M. Cursos Vocacionais

A oferta formativa da EPAVE vai de encontro às necessidades sentidas, em particular às
necessidades de qualificação sentidas pelo tecido social e económico, correspondendo a
áreas ainda com défices de qualificação, procurando-se reforçar a articulação entre a
oferta de cursos e as necessidades do tecido produtivo, esperando que as estratégias de
qualificação possam apoiar as dinâmicas de modernização da economia portuguesa.

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE ALTER DO CHÃO

A criação de um curso vocacional, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

85%

SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL
Cursos Vocacionais
LDA

O INTEP tem parcerias celebradas com mais de 50 empresas e instituições locais,
regionais e internacionais das quais destacamos a CM Figueira da Foz, o Casino da
Figueira da Foz, Grandes Empresas, nomeadamente CELBI e a SOPORCEL, o projeto
Erasmus, entre tantas outras.

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS
DE BASTO E CELORICO DE BASTO

Cursos Vocacionais

A Escola Profissional de Fafe tem já15 anos de existência, centenas de jovens já
diplomados e inseridos no mercado de trabalho. Pauta-se por ser uma escola que
contribuiu para ascensão da formação e qualificação profissional na região, dotando-a
de mão-de-obra qualificada, combatendo o abandono e insucesso escolar, melhorando
a qualidade de vida dos jovens. As prioridades são: “ Formar para a Qualidade…Formar
para a Excelência.

Cursos Vocacionais

Um dos grandes objetivos da nossa escola, veiculados no nosso Projeto Educativo é a
inclusão dos elementos da nossa comunidade. Falar em inclusão é falar na realização
pessoal e na formação profissional dos nossos jovens, proporcionando-lhes um futuro
mais próspero.No momento presente, são vários os jovens que investem na sua
formação tendo, também, em vista a sua integração na vida ativa.

Cursos Vocacionais

Este projeto enquadra-se no plano estratégico da região e apoia-se num sistema de
parcerias estabelecidas entre os vários agentes de dinamização regional, adequando a
oferta formativa às reais necessidades do mercado de trabalho. A inserção dos alunos
no mercado de trabalho nas áreas da sua formação é um dos objetivos da instituição.
São Pedro do Sul insere-se numa região em desenvolvimento, cuja aposta se alicerça
numa crescente modernização

Cursos Vocacionais

Este curso é orientado para a formação inicial dos alunos privilegiando tanto a aquisição
de conhecimentos em disciplinas estruturantes, como o primeiro contacto com
diferentes atividades vocacionais, permitindo o prosseguimento de estudos. O Turismo,
o Desporto e a Animação, constituem hoje três áreas intimamente relacionadas, cuja
importância para o futuro da região do Alentejo é de extrema relevância.

85%

85%

85%

85%

85%

IPSB - INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE
BUSTOS, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO ABREU CALLADO

Cursos Vocacionais

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

116.255,60

74.617,44

82.829,76

154.836,62

254.893,81

311.688,50

325.947,60

164.090,72

189.452,00

315.029,59

82.449,18

301.506,13

271.414,08

183.011,18

275.731,96

132.188,44

187.433,22

66.648,80

288.882,88

133.361,60

177.227,87

90.619,68

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

98.817,27

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

63.424,82

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

70.405,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

131.611,13

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

216.659,74

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

264.935,23

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

277.055,46

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

139.477,11

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

161.034,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

267.775,15

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

70.081,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

256.280,21

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

230.701,97

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

155.559,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

234.372,17

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/15

2016/08/31

Portugal

112.360,17

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

159.318,24

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

56.651,48

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

245.550,45

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

113.357,36

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

150.643,69

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

77.026,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

496

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000309

POCH-01-5266-FSE-000310

POCH-01-5266-FSE-000311

POCH-01-5266-FSE-000312

POCH-01-5266-FSE-000317

POCH-01-5266-FSE-000320

POCH-01-5266-FSE-000321

POCH-01-5266-FSE-000332

POCH-01-5266-FSE-000338

POCH-01-5266-FSE-000340

POCH-01-5266-FSE-000341

POCH-01-5266-FSE-000342

POCH-01-5266-FSE-000344

POCH-01-5266-FSE-000346

POCH-01-5266-FSE-000347

POCH-01-5266-FSE-000352

POCH-01-5266-FSE-000357

POCH-01-5266-FSE-000362

POCH-01-5266-FSE-000380

POCH-01-5266-FSE-000384

POCH-01-5266-FSE-000385

POCH-01-5266-FSE-000386

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

COLÉGIO "SÃO MARTINHO" - ESTABELECIMENTO DE
Cursos Vocacionais
ENSINO, UNIPESSOAL, LDA

Conscientes de que “todos os homens têm direito à educação e à cultura, em igualdade
de oportunidades”, assumimos com todos os nossos alunos o compromisso de, os
formarmos na exigência e de os educarmos no rigor para serem jovens do século XXI
com competências para enfrentarem o futuro com segurança, ambição e
dignidade.Norteamo-nos por uma cultura humanista, no respeito pela singularidade do
indivíduo.

IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA

Cursos Vocacionais

Perante o cenário socioeconómico atual e as características endógenas da nossa região
a aposta num curso de cariz vocacional relacionado com as áreas da Informática,
Turismo e Restauração, vem dar resposta a um vasto grupo de interessados em
desenvolver as suas aptidões, naquelas que são, a nosso ver as áreas potenciadoras de
desenvolvimento futuro no panorama empregador do país.

Cursos Vocacionais

No âmbito das oportunidades de formação, entendeu esta Escola depois de ouvidas as
entidades locais (Câmara Municipal de Ponte de Lima, Instituto de Emprego e Formação
Profissional e Centro de Área Educativa de Viana do Castelo) em reunião com as Escolas
do Concelho, apresentar a candidatura ao novo curso Vocacional de nível II - AGRO
TURISMO E JARDINAGEM.

Cursos Vocacionais

O Projeto Educativo do IVS destaca, como áreas de intervenção prioritária, entre outras,
o reforço da função social da escola, indo ao encontro das necessidades do contexto
socioeconómico e das aspirações dos alunos, com a oferta de percursos formativos de
cariz mais profissionalizante e alternativos aos percursos escolares regulares. É neste
sentido que se deve interpretar a candidatura a uma turma de ENSINO VOCACIONAL.

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos Vocacionais
CRL

A oferta formativa que pretendemos desenvolver através desta candidatura resultou
ainda (e principalmente) das necessidades de qualificação identificadas no tecido
empresarial da área geográfica onde atuamos, nomeadamente a Área Metropolitana do
Porto (AMP). Tentamos ainda privilegiar áreas de formação mais carenciadas no que diz
respeito à sua oferta na AMP em especial atendendo às necessidades do concelho de
Matosinhos .

85%

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL DO Cursos Vocacionais
ALTO MINHO INTERIOR

Após diagnóstico do GPOV, conclui-se que os jovens, matriculados nos cursos
vocacionais apresentam uma atitude de rejeição à Escola, devido às dificuldades de
aprendizagem sentidas e às sucessivas retenções,potenciadoras de comportamentos
inadequados e desmotivação extrema.Acresce sublinhar que muitos destes jovens
corporizam histórias de vida complexas sob ponto de vista familiar,social, económico e
cultural

85%

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE ENSINO DA
FIGUEIRA DA FOZ, LIMITADA

Cursos Vocacionais

A Escola Profissional da FF desenvolve anualmente uma Gala designada “Gala de
Sabores da Figueira da Foz” em que os alunos concorrem com pratos elaborados por si e
depois os vencedores são servidos na Gala celebrada no Casino da Figueira da Foz para
um conjunto de entidades da área da restauração, de toda a Comunidade.

Cursos Vocacionais

A Escola atendendo à sua missão e tentando dar resposta à carência de oferta ao nível
de cursos profissionalizantes para jovens, em diversas áreas (produção agrícola e
animal, turismo rural, metalúrgica e metalomecânica, entre outras) na região centro do
país e decidiu-se pela realização em 2015/2016 do curso vocacional Turismo Amb. Rural
e Equestre e Equi +.

Cursos Vocacionais

O projeto visa o desenvolvimento de quatro cursos vocacionais, três do 3º ciclo do
ensino básico (ISCED 2), dois novos cursos de um ano e um curso de continuidade (2º
ano) e um curso vocacional secundário, de nível 4 de qualificação do QNQ (ISCED 3).

Cursos Vocacionais

A criação de um curso vocacional, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

Cursos Vocacionais

O Instituto, no âmbito da sua orientação formativa e no cumprimento da sua missão
educativa de formação de jovens, pretende promover a conclusão da escolarização
básica, reduzir o abandono escolar, bem como fomentar a aquisição de conhecimentos,
a assimilação de regras de trabalho e o desenvolvimento de capacidades e práticas que
facilitem a integração futura no mundo do trabalho.

Cursos Vocacionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do
Rodo, adequasse às necessidades formativas evidenciadas pelo tecido
empresarial.Situada no coração do Douro vinhateiro, a sua linha de ação observa os
quatro eixos fundamentais diagnosticados para o desenvolvimento da região: a
Vitivinicultura, O Turismo ( incluindo a Hotelaria/Restauração), a Cultura e os Serviços.

Cursos Vocacionais

A Escola Profissional Mariana Seixas foi fundada em 1999 e, desde sempre, baseou a
construção do seu Projeto Educativo tendo em consideração as necessidades e
expectativas específicas da comunidade educativa e meio escolar que serve.A EPMS
tem uma missão a desempenhar: proporcionar um serviço público de educação de
qualidade, formando jovens autónomos, criativos e responsáveis, assente em valores
como o trabalho, o rigor, a justiça e a resp.Et

Cursos Vocacionais

Despertar em cada aluno a consciência de si enquanto pessoa única, original,
irrepetível, livre, consciente e responsável e transformar essa consciência em
capacidades e competências que o potenciem e promovam enquanto ser humano em
todas as suas dimensões. A missão é promover a sua realização, as qualidades pessoais,
o gosto pela aprendizagem e o espírito de comunidade.

Cursos Vocacionais

Este projeto pretende ajustar, num primeiro momento, o processo de escolarização a
um perfil específico de alunos que é caracterizado pela elevada taxa de insucesso
escolar, falta de motivação para as tarefas escolares, expectativas profissionais
reduzidas, número elevado de retenções, elevado risco de abandono escolar e de não
prosseguimento de estudos.

Cursos Vocacionais

Estes cursos caracterizam-se por terem uma estrutura curricular organizada por
módulos, pela pedagogia de projeto em que assentam, pela individualização da
formação e pelo envolvimento de empresas, entidades e instituições parceiras, sediadas
na área geográfica da escola, quer ao nível da oferta de momentos de prática simulada
adequada à idade dos alunos, quer mesmo na contribuição para a lecionação de
módulos da componente vocacional.

85%

85%

85%

85%

85%

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE PONTE DE LIMA

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE
ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS

85%

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
CARVALHAIS/MIRANDELA

85%

85%

85%

85%

85%

85%

INSTITUTO EDUCATIVO DE SOUSELAS LDA

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DO RODO, PESO DA RÉGUA

ESCOLA PROFISSIONAL FUNDAÇÃO D. MARIANA
SEIXAS, LDA

C.T.N. - COLÉGIO DE TORRES NOVAS, LDA

PROVINCIA PORTUGUESA DA SOCIEDADE
SALESIANA

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL LDA Cursos Vocacionais

O curso vocacional presta um serviço de formação de excelência de jovens, visando a
melhoria da sua qualificação académica. Promove ainda a melhoria da sua autoestima,
e o desenvolvimento de competências de cariz prático de acordo com as suas
escolhas/preferências.

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA (EPT) COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Vocacionais

A EPT tem assumido, nestes 22 anos de existência, um papel fundamental na
qualificação de um número significativo de jovens que ingressam no mercado de
trabalho. São as seguintes, as características que constituem a sua mais-valia e
sobretudo a sua “imagem de marca”: -Excelente apetrechamento técnico quer nas
instalações da escola (nos diversos laboratórios), quer no Pavilhão Oficinal
(metalomecânica e mec. automóvel), situado a 350m do edifício

85%

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO E ENSINO
DE MOIMENTA DA BEIRA LDA

Cursos Vocacionais

A EPTAMB tem como objectivos: assumir-se como uma escola que procura dotar os
alunos de meios para realizarem a sua vida profissional e contribuir para o seu
desenvolvimento pessoal para que tenham uma vida melhor e desempenhem uma
cidadania activa, de acordo com as necessidades da região em que está implementada.

85%

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO
PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARCO DE
CANAVESES

85%

85%

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO LDA

Cursos Vocacionais

Aplicação de fundos europeus na qualificação e formação dos jovens do interior.

Cursos Vocacionais

A criação de um curso vocacional, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

Cursos Vocacionais

Orientamos a formação para uma forte componente prática assente no
desenvolvimento de projetos pedagógicos que englobem as várias componentes
formativas, e não apenas a vocacional, desenvolvendo as regras do trabalho em equipa,
espírito de iniciativa e sentido de responsabilidade.Com o objetivo de desenvolver
também a literacia financeira e competências para uma cidadania ativa, incentivamos e
apoiamos a criação de Comunidades Autofinanciadas

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

61.734,24

67.540,44

66.160,11

68.711,51

1.172.191,39

154.403,39

68.996,12

138.758,12

357.409,56

142.480,59

69.231,12

67.772,59

209.920,40

110.020,16

102.228,04

271.256,33

62.158,52

238.470,68

73.238,40

167.629,69

264.262,80

225.876,82

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE
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FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

52.474,10

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/07/29

Portugal

57.409,37

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

56.236,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/16

2016/08/31

Portugal

58.404,78

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

996.362,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

131.242,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

58.646,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

117.944,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

303.798,13

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

121.108,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

58.846,45

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

57.606,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

178.432,34

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

93.517,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/17

2016/07/20

Portugal

86.893,83

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/21

2016/07/31

Portugal

230.567,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

52.834,74

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

202.700,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

62.252,64

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

142.485,24

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

224.623,38

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

191.995,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

497

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000390

POCH-01-5266-FSE-000391

POCH-01-5266-FSE-000396

POCH-01-5266-FSE-000398

POCH-01-5266-FSE-000405

POCH-01-5266-FSE-000406

POCH-01-5266-FSE-000409

POCH-01-5266-FSE-000412

POCH-01-5266-FSE-000423

POCH-01-5266-FSE-000426

POCH-01-5266-FSE-000427

POCH-01-5266-FSE-000435

POCH-01-5266-FSE-000439

POCH-01-5266-FSE-000440

POCH-01-5266-FSE-000446

POCH-01-5266-FSE-000455

POCH-01-5266-FSE-000456

POCH-01-5266-FSE-000458

POCH-01-5266-FSE-000463

POCH-01-5266-FSE-000468

POCH-01-5266-FSE-000471

POCH-01-5266-FSE-000480

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade
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1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE GRÂNDOLA

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA
PROFISSIONAL DAS ROCHAS

PROJEDE-PROJECTO DE EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO CRL - EM LIQUIDAÇÃO

INSTITUTO INÁCIO DE LOYOLA

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, E.M.

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO AGRARIA-AVA

COLEGIO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO

EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA LDA

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, E.M., LDA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
GUIMARÃES

85%

85%

85%

Cursos Vocacionais

O INED elaborou o seu projeto educativo visando a formação integral do aluno nas suas
várias dimensões, nomeadamente cognitiva, valorativa e de aquisição de um saberfazer sedimentado em várias competências.O curso Vocacional justifica-se para dar
resposta a alunos com insucesso escolar, que evidenciam desinteresse generalizado
pelo ensino regular e revelam preferência pela frequência de um curso de cariz mais
prático.

Cursos Vocacionais

A aposta no Ensino Vocacional por parte do Colégio surge como resposta às
necessidades dos nossos alunos, tentando adequar o ensino às suas características.

Cursos Vocacionais

Curso Vocacional do ensino secundário - Técnico de Manutenção de Máquinas de
Calçado e Marroquinaria - conferindo diploma de conclusão do nível secundário de
educação e nível 4 de qualificação do QNQ.

Cursos Vocacionais

Tendo em vista as necessidades mais relevantes do tecido empresarial da região e do
interesse dos jovens formandos pelo ingresso no mundo do trabalho e ao mesmo tempo
ingressar no ensino profissional-vocacionais básicos e no ensino superior. Com os
conhecimentos adquiridos os formandos poderão adquirir ou reforçar competências em
multimédia e desenvolver um projeto próprio ou completar conhecimentos adquiridos
noutras áreas dos audiovisuais.

Cursos Vocacionais

A presente candidatura refere-se à modalidade de cursos vocacionais, no seguimento
de uma experiência já desenvolvida pela escola em anos anteriores. Situa-se no âmbito
do ensino básico, 3º ciclo, abrangendo um curso de 2 anos nas áreas de mecanização
agrícola, espaços verdes e mundo rural;um curso de 2 anos nas áreas do turismo,
mundo rural e mundo equestre; um curso de 1 ano nas áreas da produção vegetal,
produção animal e transformação.

Cursos Vocacionais

Os recursos humanos da nossa região são inadequados por terem deficit de
profissionais com formação em áreas técnicas específicas.Esta candidatura enquadra-se
nas orientações da política educativa do Governo, na rede da oferta formativa, tendo
como objetivos principais contribuir para a melhoria dos níveis de habilitação escolar e
de qualificação dos jovens, respondendo às necessidades do tecido empresarial.

Cursos Vocacionais

O projeto de natureza educativa e formativa a que a EPB se propõe através dos cursos
vocacionais incorpora o objetivo nacional de combate ao abandono escolar e centra-se
na concatenação de três domínios estratégicos, que respondem a questões de ordem
psicossocial (gerir situações de trajetórias de vida pessoal),de política educativa
(inclusão/combate ao abandono precoce) e de construção e gestão do
currículo(capacidade de diferenciação pedagógic

Cursos Vocacionais

Desenvolver, com instituições locais, um projeto de formação, de dupla certificação,
que responda às necessidades do mercado de trabalho. Promover o desenvolvimento
dos jovens, oferecendo-lhes competências técnicas, humanas e relacionais, através de
formação que os qualifique para o exercício profissional / ingresso no ensino superior;
Contribuir, para a diminuição das taxas de abandono e insucesso escolar, promoção e
qualificação dos jovens.

Cursos Vocacionais

O ensino vocacional assume-se como uma via educativa que pretende complementar a
resposta a necessidades fundamentais dos jovens, permitir a sua inclusão no quadro da
escolaridade obrigatória, no desenvolvimento de capacidades das atividades da prática
simulada, que facilitem, aceder a uma variedade de opções no seu prosseguimento de
estudos e, também, a sua integração no mercado de trabalho, dotando-os de
competências para desafios futuros.

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA,
UNIPESSOAL LDA

Cursos Vocacionais

Cursos Vocacionais

Este projeto visa a prevenção do insucesso,do abandono escolar e da exclusão.Os
alunos envolvidos apresentam um elevado número de retenções, rejeição da escola e
acentuadas dificuldades, problemas de integração e motivação.O seu percurso de vida
reveste-se por vezes de contornos problemáticos.Pretende-se transmitir uma formação
integral e integradora, através do desenvolvimento de competências técnicas e
cognitivas, mas também humanas e afetivas

85%

85%

Cursos Vocacionais

A EPCEP definiu a formação na área das pedras naturais como sector preferencial e o
design como vertente cientifica a explorar. Com uma aposta na procura tecnológica e
estética, com uma base pedagógica inovadora, é dada relevância a aspecto
experimentais e de pesquisa com a necessária reformulação e aproveitamento de
saberes tradicionais. Com vista criar técnicos capazes de intervir no processo de
salvaguarda do património cultural construído.

A Escola Profissional Raiana de Idanha-a-Nova, propõe-se à realização de um curso
vocacional de nível básico-3ºciclo, com as seguintes áreas vocacionais: Bombeiro,
Hotelaria e Restauração e Multimédia. Uma vez que a nossa aposta vai no sentido de
aumentar o sucesso escolar e reduzir o abandono escolar, melhorando a qualidade e
eficiência. As áreas escolhidas são de interesse relevante para a população e para o
desenvolvimento do nosso concelho.

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E
ENSINO PROFISSIONAL, S.A.

85%

Cursos Vocacionais

A reorientação do percurso escolar e formativo dos jovens não adaptados ao ensino
regular, em risco de desistência, e a aposta na sua preparação para prosseguirem
estudos e/ou integrarem a médio prazo o mercado de trabalho, proporcionando a sua
fixação na região envelhecida, elevando as taxas de escolarização da população e
melhorando os indicadores de sucesso, são os objetivos maiores deste projeto.

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO LUISIER S.J. Cursos Vocacionais

85%

85%

Resumo | Summary

De um modo geral, os alunos a enquadrar neste Projeto são alunos que, no seu percurso
escolar já foram alvo de retenções, beneficiando da aplicação de planos de
recuperação/acompanhamento ao longo dos últimos anos e, desde o ano letivo
anterior, de planos de acompanhamento pedagógico individual.Este grupo de alunos
evidencia significativas lacunas ao nível da autonomia, responsabilização e organização
do tempo de trabalho e estudo.

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE ENSINO E
INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

85%

Nome da Operação | Operation Name

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DO VALE DO AVE

ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA LDA

ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE
MATOSINHOS LDA

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA QUINTA DA
LAGEOSA

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO
LDA

Cursos Vocacionais

fdgdfg

Cursos Vocacionais

Numa perspetiva de abertura e de ajustamento às solicitações do mercado de trabalho,
às necessidades reais do meio e aos interesses dos seus formandos, o projeto educativo
da FORAVE visa a formação de jovens através de Cursos Vocacionais e de Cursos
Profissionais; a formação de adultos ativos empregados e desempregados através de
FMC.

Cursos Vocacionais

A Escola está localizada numa região onde a Hotelaria e o Turismo tem um forte poder
de implantação e é importante que os nossos jovens vejam nesta área uma
oportunidade de fazer a sua carreira profissional. Pretende-se dar resposta a
necessidades fundamentais dos alunos e assegurar a inclusão de todos no percurso
escolar, garantindo a igualdade de oportunidades e preparando jovens para a vida ativa,
e ao contato direto com o mercado de trabalho

Cursos Vocacionais

A entrada no mercado de trabalho de jovens sem a escolaridade obrigatória é o aspeto
mais crítico e problemático da realidade atual do mercado de emprego e da posição
competitiva do nosso país

Cursos Vocacionais

A EPROMAT promove ações de educação formal e informal com o objetivo de dotar os
alunos de competências que lhes permitam colmatar défices técnicos e pessoais. A
candidatura ao curso profissional de Turismo advém de Matosinhos ser um concelho
em pleno desenvolvimento turístico; o curso de Marketing é essencial para fomentar o
empreendedorismo; os cursos de Vitrinismo e Multimédia aparecem porque há a
necessidade de apostar na imagem das lojas.

Cursos Vocacionais

Oferta consensualizada na Rede Concelhia p/ a Educação e CIM e por referência as
áreas prioritárias definidas pela ANQEP; PE: incrementar programas de educação e
formação profissional especializada; fomentar práticas de formação integral de jovens
adequadas à integração no mercado de trabalho, favorecer a participação cívica ativa e
responsável e a aprendizagem ao longo da vida;

Cursos Vocacionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Vocacionais

Com estes cursos pretende-se assegurar a criação de uma oferta no ensino básico que
privilegia tanto a aquisição de conhecimentos em disciplinas estruturantes, como o
português, a matemática e o inglês, como o primeiro contacto com diferentes
atividades vocacionais. Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por
módulos e assentam no envolvimento de empresas, entidades e instituições parceiras,
sediadas na área geográfica da escola.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

79.274,80

67.889,80

56.391,76

130.865,76

174.489,06

172.144,43

304.941,05

227.282,17

131.927,76

514.924,68

133.552,62

124.776,23

73.048,60

208.836,59

159.982,04

233.547,92

133.969,60

128.256,72

147.389,37

424.781,44

183.750,11

815.188,90

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

67.383,58

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

57.706,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

47.933,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

111.235,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/15

2016/07/31

Portugal

148.315,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/21

2016/08/31

Portugal

146.322,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/15

2016/08/31

Portugal

259.199,89

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

193.189,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

112.138,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/21

2016/07/31

Portugal

437.685,97

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/14

2016/08/31

Portugal

113.519,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

106.059,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

62.091,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

177.511,10

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

135.984,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

198.515,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/14

2016/08/31

Portugal

113.874,16

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

109.018,21

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/07/29

Portugal

125.280,96

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

361.064,22

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

156.187,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/15

2016/08/31

Portugal

692.910,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/15

2016/08/31

Portugal

498

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000497

POCH-01-5266-FSE-000501

POCH-01-5266-FSE-000516

POCH-01-5266-FSE-000520

POCH-01-5266-FSE-000529

POCH-01-5266-FSE-000538

POCH-01-5266-FSE-000541

POCH-01-5266-FSE-000560

POCH-01-5266-FSE-000570

POCH-01-5266-FSE-000573

POCH-01-5266-FSE-000590

POCH-01-5266-FSE-000600

POCH-01-5266-FSE-000605

POCH-01-5266-FSE-000606

POCH-01-5266-FSE-000608

POCH-01-5266-FSE-000610

POCH-01-5266-FSE-000622

POCH-01-5266-FSE-000627

POCH-01-5266-FSE-000633

POCH-01-5266-FSE-000636

POCH-01-5266-FSE-000642

POCH-01-5266-FSE-000665

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Este projeto visa o cumprimento da escolaridade obrigatória, a igualdade de
oportunidades, o combate à exclusão e o desenvolvimento de um ensino de qualidade,
de forma a garantir a inclusão de todos no percurso escolar. A nossa escola tem uma
larga experiência na interligação com o setor empresarial local e regional.

CORREIA MONTEIRO & RUSSO LDA

Cursos Vocacionais

1)Contributo p/ redução dos níveis de abandono e insucesso escolar 2)Contributo p/
redução do desemprego jovem3)Incidência em áreas profissionais
emergentes4)Fomento do convívio e intercâmbio c/ pop. local p/ meio de iniciativas
diversas.5)Articulação de todo o público envolvido (Ex: Uma Passagem de Modelos,
pode ter cobertura p/ alunos de Multimédia; ser feito Serviço Mesa p/ alunos de Rest. e
criação vestuário p/ alunos Confeção)

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, COOPERATIVA DE
Cursos Vocacionais
ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

Na EPGE acreditamos que todos os jovens possuem um potencial de aprendizagem por
cumprir e assumimos como missão contribuir ativamente para o seu desenvolvimento
pessoal e profissional. Os Cursos Vocacionais surgem do compromisso de diferentes
parceiros do território e constituem-se como uma alternativa formativa adequada para
muitos destes jovens, contribuindo para a redução do abandono escolar precoce e da
taxa de insucesso e de retenção.

ENTEC - ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL LDA

Cursos Vocacionais

O Curso Vocacional Informática, Computadores e Electricidade apresentado pela
ENTEC/ESTEL, foi desenvolvido no sentido de promover o sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos jovens para a
empregabilidade. Trata-se de uma formação nas áreas da informática, computadores e
electricidade, bastante apelativas aos jovens, que manifestam apenas interesse no
ensino mais prático e técnico ligado ao mundo empresaria

Cursos Vocacionais

A EPSM é uma escola pioneira no ensino profissional. A oferta formativa da EPSM
abarca também cursos de nível 2, onde temos obtido excelentes taxas de conclusão e
de prosseguimento de estudos. Trabalhamos em ligação com o tecido empresarial e
social. A EPSM possui excelentes condições técnicas e pedagógicas, instalações
próprias, salas de aulas teóricas e laboratórios, equipamentos tecnológicos, e uma
equipa de professores experientes e motivado

Cursos Vocacionais

Com esta candidatura a EPC pretende promover criar condições para o cumprimento da
escolaridade, reduzindo o abandono escolar precoce e a aquisição de conhecimentos e
capacidades, científicas, culturais e de natureza técnica, prática e profissional que
permitam uma melhor integração no mercado de trabalho e no prosseguimento de
estudos.

Cursos Vocacionais

O IAI é um estabelecimento de ensino que circunscreve a sua intervenção educativa e
formativa no ensino especializado das artes em geral e das artes visuais em particular.
Singulariza-se pela sua dimensão física e especializada; pelas excelentes condições
físicas e didáticas e o seu PE integra ações devidamente consensualizadas e integradas.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO
SORRAIA, LDA

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE CORUCHE LDA

85%

INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM - ENSINO,
INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA LDA

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

FUNDAÇÃO ALENTEJO

Cursos Vocacionais

Ver alínea a) do ficheiro anexo.

Cursos Vocacionais

Vivemos num mundo cada vez mais global e preparar jovens atualmente pressupõe
prepará-los para o futuro e para uma realidade cada vez mais globais, por isso, a EPC
aposta na valorização da formação como meio de alcançar recursos humanos cada vez
mais qualificados. Através da qualificação, pretendemos atingir constantemente a
excelência profissional e pessoal.

SEMINFOR - ESCOLA PROFISSIONAL DE PENAFIRME,
Cursos Vocacionais
LIMITADA

Trata-se de dar resposta ao segmento da procura de jovens, no âmbito dos cursos
vocacionais.Esta é uma medida que permite alcançar os objetivos da política educativa
nacional, nomeadamente o cumprimento da escolaridade obrigatória e elevar a
qualificação dos portugueses.A seleção das ofertas tem por base documentos
produzidos pela ANQEP bem como pelas orientações emanadas pela Dgeste.

COLÉGIO D. DUARTE - ENSINO LDA

Cursos Vocacionais

O projeto dos cursos vocacionais propõe a execução de: 2 novos cursos a iniciar no ano
letivo 2015/2016 (de 1 e 2 anos) e 1 curso de continuidade (2º ano curricular).
Pretendemos: 1. dar resposta às necessidades locais e regionais encontradas, visíveis
nas múltiplas solicitações que foram chegando de parceiros locais; 2. contribuir para a
redução da taxa de abandono e para o aumento da taxa de empregabilidade e de
prosseguimento de estudos.

Cursos Vocacionais

A EPA, com 23 anos ao serviço da comunidade, tem um projeto educativo único em
Portugal, que se distingue no trabalho de educação e formação que presta a alunos,
famílias e empresas. É um trabalho sério, dedicado e reconhecido, que fazem da escola
uma das maiores e melhores escolas profissionais do país, certificada na qualidade com
a norma ISO9001:2008 e na responsabilidade social com a norma SA8000.

Cursos Vocacionais

Trata-se de dar resposta ao segmento da procura de jovens, no âmbito dos cursos
vocacionais.Esta é uma medida que permite alcançar os objetivos da política educativa
nacional, nomeadamente o cumprimento da escolaridade obrigatória e elevar a
qualificação dos portugueses.A seleção das ofertas tem por base documentos
produzidos pela ANQEP bem como pelas orientações emanadas pela Dgeste.

Cursos Vocacionais

A operação insere-se nas condições inclusas no aviso n.º POCH-66-2015-07. O plano
formativo previsto - intervenção na NUT III Grande Porto [c/incidência no concelho do
Porto] -, está vocacionado para responder de uma forma assertiva, às necessidades do
tecido empresarial. Os cursos vocacionais, constituem uma resposta eficaz, que garante
a formação técnica necessária para ingressar no mundo do trabalho, conferindo
qualificações técnicas.

Cursos Vocacionais

Este projecto procura responder às necessidades de qualificação dos jovens no
Concelho de Odemira. A formação apresentada promove o desenvolvimento pessoal e
profissional dos jovens, pondo a tónica na dupla certificação e respondendo também
aos desafios de desenvolvimento da região. Esta formação permite a reintegração de
jovens no sistema de ensino formal e uma nova oportunidade de formação qualificada

Cursos Vocacionais

O projeto visa incrementar a formação e a qualificação de jovens, provenientes do
sistema educativo/formativo, reduzir o abandono escolar, facilitar a sua inserção
profissional, consolidar competências e fomentar o prosseguimento de estudos. A sua
materialização concretiza-se através da qualidade da equipa pedagógica envolvida e da
Prática Simulada enquanto meio de proximidade com as entidades empregadoras.

Cursos Vocacionais

A Candidatura apresentada para o desenvolvimento de ações correspondentes a Cursos
Vocacionais de nível básico e secundário visa combater o abandono escolar e promover
o sucesso educativo, com vista à empregabilidade e/ou ao prosseguimento de
estudos.A qualificação dos jovens constitui um dos vetores do desenvolvimento, dado
que é uma condição básica para promover a capacidade empreendedora das pessoas e
das organizações.

Cursos Vocacionais

Cerca de50% da CH curricular dos cursos será ministrada por temas comuns a
disciplinas/módulos, em espaços exteriores dos parceiros.O modelo de aprendizagem
centra-se na concatenação dos domínios estratégicos de cada área vocacional geral e
complementar,do apoio técnico da Equipa Acompanhamento Multidisciplinar,da
promoção do empowerment de alunos, visando a motivação e mudança necessária á
concretização do objectivo especifico 111, PI 10i Eixo

Cursos Vocacionais

Num território onde os níveis de abandono escolar continuam a ser bastante
significativos e, tendo por base as especificidades desta oferta formativa, será uma
mais valia para os jovens do concelho terem a oportunidade de conhecer três áreas
profissionais distintas que lhes permitam tomar uma decisão consciente e assertiva
sobre a área a seguir.

Cursos Vocacionais

A EPALC – Escola Profissional António do Lago Cerqueira titulada pelo Insticoop –
Instituto Internacional Cooperativo de Formação Profissional, CRL, é uma instituição
que aposta na diversificação da oferta formativa, tendo por isso como objetivo a
implementação de iniciativas que enriqueçam a formação e a dinamização sociocultural
da escola no contexto da comunidade envolvente, numa visão regional e atenta às
necessidades do mundo laboral.

Cursos Vocacionais

O IPTA, desde a sua criação desenvolve cursos de nível IV, nas áreas dos
audiovisuais/produção dos media e das ciências informáticas.EP especialmente
vocacionada para as tecnologias de comunicação,som e imagem,com inúmeros prémios
a nível nacional.Como fator de inovação: “escola empreendedora”/PNEE. Salientam-se
os projetos IPTA Online (plataforma de E-learning) como reforço e enriquecimento da
(auto)-aprendizagem,bem como projetos complementare

Cursos Vocacionais

Os cursos vocacionais pretendem colmatar uma fragilidade que é comumente apontada
ao nosso sistema de ensino, mesmo nos cursos profissionais, aumentando a carga
horária prática simulada em contexto de trabalho (no básico) ou estágios formativos
(no secundário).Como consequência essa estreita ligação com as empresas, que
acolhem esses alunos, é facilitadora da sua integração no mercado de trabalho, bem
como a sua proximidade.

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DIOGO DIAS MELGAZ, UNIPESSOAL LDA

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO

SEMINARIO LICEAL DE PENAFIRME

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA

EPO - CENTRO ESCOLAR E EMPRESARIAL DO
SUDOESTE ALENTEJANO, S.A.

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

AMAR TERRA VERDE, LDA

85%

CORREIA MONTEIRO & SANTOS LDA

85%

COMOIPREL - COOPERATIVA MOURENSE DE
INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

85%

85%

85%

Resumo | Summary

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, COOPERATIVA
DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
Cursos Vocacionais
LIMITADA

85%

85%

Nome da Operação | Operation Name

INSTICOOP - INSTITUTO INTERNACIONAL
COOPERATIVO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS
PARA A FORMAÇÃO LDA

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE SERVIÇOS
DE ENSINO S.A.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

67.403,01

586.005,78

439.713,14

83.993,37

68.436,95

130.101,03

242.922,48

269.451,71

59.916,07

67.647,12

320.992,70

2.288.755,10

86.365,40

1.122.702,97

449.930,07

142.796,13

640.821,18

545.671,48

76.429,96

221.299,76

233.462,42

281.652,66

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

57.292,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

498.104,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/28

2016/07/29

Portugal

373.756,17

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

71.394,36

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

58.171,41

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

110.585,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

206.484,11

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

229.033,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

50.928,66

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

57.500,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/14

2016/07/31

Portugal

272.843,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/07

2016/07/29

Portugal

1.945.441,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

73.410,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/14

2016/07/31

Portugal

954.297,52

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/14

2016/08/31

Portugal

382.440,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

121.376,71

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

544.698,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

463.820,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/21

2016/08/31

Portugal

64.965,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

188.104,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

198.443,06

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

239.404,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

499

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000677

POCH-01-5266-FSE-000699

POCH-01-5266-FSE-000700

POCH-01-5266-FSE-000701

POCH-01-5266-FSE-000702

POCH-01-5266-FSE-000703

POCH-01-5266-FSE-000704

POCH-01-5266-FSE-000705

POCH-01-5266-FSE-000706

POCH-01-5266-FSE-000707

POCH-01-5266-FSE-000708

POCH-01-5266-FSE-000709

POCH-01-5266-FSE-000710

POCH-01-5266-FSE-000711

POCH-01-5266-FSE-000712

POCH-01-5266-FSE-000713

POCH-01-5266-FSE-000714

POCH-01-5266-FSE-000715

POCH-01-5266-FSE-000716

POCH-01-5266-FSE-000717

POCH-01-5266-FSE-000718

POCH-01-5266-FSE-000719

POCH-01-5266-FSE-000720

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

NUCLISOL-JEAN PIAGET-ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA,A INTEGRAÇA E A Cursos Vocacionais
SOLIDARIEDADE

Cursos Vocacionais que pretendem contribuir para uma formação integral dos nossos
alunos, permitindo combater o abandono escolar, salvaguardando a igualdade de
género.

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DO
RIBATEJO, S.A.

Cursos Vocacionais

Pensar a escola enquanto espaço de reflexão e de diálogo entre os diferentes agentes e
pensar que esta favorece a emergência de uma nova cultura escola, matriciada pelas
dimensões do ser, do estar, do fazer, do comunicar, do aprender e do fazer aprender. É
este também o nosso entendimento de Escola, preconizado nos princípios orientadores
da educação, que desejamos continuar a instituir na organização escolar e nas práticas
pedagógicas.

Cursos Vocacionais

A EPT tem assumido, nestes 23 anos de existência, um papel fundamental na
qualificação de um número significativo de jovens que ingressam no mercado de
trabalho. São as seguintes, as características que constituem a sua mais-valia e
sobretudo a sua “imagem de marca”: -Excelente apetrechamento técnico quer nas
instalações da escola (nos diversos laboratórios), quer no Pavilhão Oficinal
(metalomecânica e mec. automóvel), situado a 350m do edifício

Cursos Vocacionais

A qualificação nasce de necessidades específicas que as organizações e os indivíduos
desejam ver satisfeitas, ligadas ao seu contexto social e situação geográfica. A
Informática tem-se afirmado com elevado potencial de desenvolvimento para o interior
que só poderá competir com o todo nacional se tiver técnicos que saibam imprimir
competitividade e qualidade nas empresas em que se encontram inseridos, e que
poderão mesmo gerir.

Cursos Vocacionais

Tendo em vista as necessidades mais relevantes do tecido empresarial da região e do
interesse dos jovens formandos pelo ingresso no mundo do trabalho e ao mesmo tempo
ingressar no ensino superior, com os conhecimentos adquiridos os mesmos poderão
adquirir ou reforçar competências em multimédia e desenvolver um projeto próprio ou
completar conhecimentos adquiridos noutras áreas do audiovisuais.

Cursos Vocacionais

A EPA, com 24 anos ao serviço da comunidade, tem um projeto educativo único em
Portugal, que se distingue no trabalho de educação e formação que presta a alunos,
famílias e empresas. É um trabalho sério, dedicado e reconhecido, que fazem da escola
uma das maiores e melhores escolas profissionais do país, certificada na qualidade com
a norma ISO9001:2008 e na responsabilidade social com a norma SA8000.

Cursos Vocacionais

Combater o abandono escolar e aumentar o sucesso escolar.Formar jovens tanto ao
nível do saber fazer, como do saber estar e ser, preparando-os para os desafios que a
sociedade actual se depara.

Cursos Vocacionais

A criação de um curso vocacional, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA (EPT) COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
RESPONSABILIDADE LIMITADA

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO
DOURO

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

85%

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO

85%

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
LDA

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARCO DE
CANAVESES

85%

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
Cursos Vocacionais
RESPONSABILIDADE, LIMITADA

O Ensino Vocacional promovido pela EPRALIMA abrange a área geográfica da NUT III
Minho-Lima, com especial incidência no Alto-Lima, nos concelhos de Arcos de Valdevez,
Ponte da Barca e Ponte de Lima. A Epralima possui instalações para a sua intervenção
em Arcos de Valdevez (sede), Ponte da Barca (delegação) e Ponte de Lima (delegação).

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA

Cursos Vocacionais

Oferta consensualizada na Rede Concelhia p/ a Educação e CIM e por referência as
áreas prioritárias definidas pela ANQEP; PE: incrementar programas de educação e
formação profissional especializada; fomentar práticas de formação integral de jovens
adequadas à integração no mercado de trabalho, favorecer a participação cívica ativa e
responsável e a aprendizagem ao longo da vida;

Cursos Vocacionais

A presente candidatura refere-se à modalidade de cursos vocacionais, no seguimento
de uma experiência já desenvolvida pela escola em anos anteriores. Situa-se no âmbito
do ensino básico, 3º ciclo, abrangendo um curso de 2 anos nas áreas de mecanização
agrícola, espaços verdes e mundo rural e um curso de 2 anos nas áreas do turismo,
mundo rural e mundo equestre.

Cursos Vocacionais

O projeto visa proporcionar aos jovens com percurso escolar de insucesso uma resposta
alternativa para a conclusão do 3º Ciclo do Ensino Básico, através de metodologias e
estratégias de ensino diferenciadas ajustadas às suas particularidades e necessidades,
garantindo-lhes uma formação sólida que lhes abra caminho para o prosseguimento de
estudos ou a integração no mercado de trabalho.

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO AGRARIA-AVA

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO DE JESUS
CARAÇA

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA

SEMINARIO LICEAL DE PENAFIRME

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, LDA

FUNDAÇÃO ALENTEJO

Cursos Vocacionais

O projeto visa financiar o 2º ano curricular de um curso vocacional secundário (ISCED 3)

Cursos Vocacionais

A operação insere-se nas condições inclusas no aviso n.º POCH-66-2017-02. O plano
formativo previsto - intervenção na NUT III Grande Porto [c/incidência no concelho do
Porto] -, está vocacionado para responder de uma forma assertiva, às necessidades do
tecido empresarial. Os cursos vocacionais, constituem uma resposta eficaz, que garante
a formação técnica necessária para ingressar no mundo do trabalho, conferindo
qualificações técnicas.

Cursos Vocacionais

Candidatura Vocacional 3.º Ciclo - 2.º ano (9.º TECN).

Cursos Vocacionais

Região rural,de fraco desenvolvimento,com grande desertificação humana e escassez
de oportunidades de emprego, a escola tem como missão a promoção do sucesso
educativo,combate ao abandono escolar,reforço da qualificação dos jovens para a
empregabilidade através de parcerias com empresas, contribuindo para a fixação de
jovens,quer pela abordagem prática,quer pela dinamização e colaboração em
empreendedorismo,contrariando o meio onde se insere.

Cursos Vocacionais

Ver alínea a) do ficheiro anexo

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO AVE, E.M. Cursos Vocacionais

A oferta formativa da EPAVE vai de encontro às necessidades sentidas pelo tecido social
e económico, correspondendo a áreas ainda com défices de qualificação. Procurando-se
reforçar a articulação entre a oferta de cursos e as necessidades do tecido produtivo,
esperando que as estratégias de qualificação possam apoiar as dinâmicas de
modernização da economia portuguesa.

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE CORUCHE LDA

Cursos Vocacionais

Com esta candidatura a EPC pretende promover e criar condições para o cumprimento
da escolaridade, reduzindo o abandono escolar precoce e a aquisição de conhecimentos
e capacidades, científicas, culturais e de natureza técnica, prática e profissional que
permitam uma melhor integração no mercado de trabalho e no prosseguimento de
estudos.

Cursos Vocacionais

O projeto destina-se à qualificação académica (12º ano) e profissional (de nível 4) dos
jovens. Visa ainda promover o emprego jovem e combater o insucesso e o abandono
escolar precoce. Releva-se a ligação ao tecido cultural, económico e social, com mais de
um milhar de parcerias com entidades empregadoras, nomeadamente empresas nas
áreas afins às dos cursos. O Projeto tem uma forte componente de apoio aos alunos
carenciados e jovens em risco.

Cursos Vocacionais

O objetivo da candidatura é a formação de jovens qualificados para a vida ativa. Visa
combater o desemprego jovem, apoiar jovens em risco, combater o insucesso e o
abandono escolar precoce.

Cursos Vocacionais

Esta candidatura de continuidade dos cursos vocacionais, visa responder às
necessidades sentidas a nível do Concelho de Vila Nova de Famalicão, para a criação de
condições para o cumprimento da escolaridade obrigatória, a redução do abandono
escolar precoce em 2 turmas, procurando o desenvolvimento de conhecimentos e
capacidades que permitam uma melhor integração dos jovens no mercado de trabalho
ou prosseguimento de estudos .

Cursos Vocacionais

Intervenções específicas inovadoras com vista à melhoria da qualidade do sistema de
educação e formação de jovens, visando o sucesso escolar. Desenvolver recursos
didáticos inovadores, reforço das competências nas TIC, implementação de plano de
ação para a empregabilidade

85%

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE ENSINO
PROFISSIONAL LDA

85%

SOCIEDADE PROMOTORA DE ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO LDA

85%

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA NOVA
FAMALICÃO, C.R.L.

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO PINTOR JOSÉ DE
BRITO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

117.448,97

154.584,46

68.207,34

110.015,94

92.003,56

1.424.854,35

69.456,17

79.641,36

177.542,73

182.810,11

136.591,74

74.239,18

122.819,99

684.084,96

75.178,86

64.611,58

78.062,56

78.074,47

77.235,15

322.869,56

425.158,58

157.162,72

150.304,74

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

99.831,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

131.396,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

57.976,24

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

93.513,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

78.203,03

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

1.211.126,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

59.037,74

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

67.695,16

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

150.911,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

155.388,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/05

2017/08/31

Portugal

116.102,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

63.103,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2017/08/31

Portugal

104.396,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/05

2017/08/31

Portugal

581.472,22

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2017/08/31

Portugal

63.902,03

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2017/07/31

Portugal

54.919,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/16

2017/08/31

Portugal

66.353,18

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

66.363,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2017/08/31

Portugal

65.649,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2017/08/31

Portugal

274.439,13

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2017/08/31

Portugal

361.384,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/08

2017/08/31

Portugal

133.588,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

127.759,03

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

500

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000722

POCH-01-5266-FSE-000723

POCH-01-5266-FSE-000724

POCH-01-5266-FSE-000725

POCH-01-5266-FSE-000727

POCH-01-5266-FSE-000728

POCH-01-5266-FSE-000729

POCH-01-5266-FSE-000730

POCH-01-5266-FSE-000731

POCH-01-5266-FSE-000732

POCH-01-5266-FSE-000733

POCH-01-5266-FSE-000734

POCH-01-5266-FSE-000735

POCH-01-5266-FSE-000736

POCH-01-5266-FSE-000738

POCH-01-5266-FSE-000739

POCH-01-5266-FSE-000740

POCH-01-5266-FSE-000741

POCH-01-5266-FSE-000742

POCH-01-5266-FSE-000743

POCH-01-5266-FSE-000744

POCH-01-5266-FSE-000745

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A abertura do Curso Vocacional de Animador Sociocultural permite que alguns jovens,
tendo frequentado o ensino regular e encontrando-se em situação de insucesso escolar,
não abandonem a escola, cumprindo a escolaridade obrigatória, e, ao mesmo tempo,
reorientem o percurso escolar e adquirão uma qualificação profissional mais técnica
tendo em vista a inserção no mercado de trabalho.

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA,
BRAGA

85%

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-COOPERATIVA
Cursos Vocacionais
DE ESTUDOS DE ECONOMIA SOCIAL CRL

Ver desenvolvimento na Memória Descritiva do Projeto anexa no separador
Documentos

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS DE VALLE
FLOR LDA

Cursos Vocacionais

RESUMO DO PROJECTOA Escola Profissional de Murça (EPM) tem como missão
proporcionar ofertas formativas qualificantes às populações da sua área de
intervenção, nomeadamente os municípios de Murça, Mirandela, Alijó, Valpaços, Vila
Pouca de Aguiar, Vila Flor, Macedo de Cavaleiros, entre outros; com particular destaque
para as ofertas de formação inicial. Criada em 29 de Julho de 1993, ao abrigo de um
contrato-programa entre o Ministério da Educ

Cursos Vocacionais

A Esc. Profissional de Cortegaça tem como missão formar jovens capazes de responder
às necessidades atuais e futuras do mercado de trabalho da região. O seu projeto visa
assegurar o prosseguimento de estudos, o desenvolvimento de conhecimentos,
capacidades técnicas, competências pessoais, sociais, laborais e escolares dos alunos
que frequentam os Cursos Vocacionais do Ensino Secundário.

Cursos Vocacionais

A Escola Profissional de Cuba apresenta-se como a única ao nível da formação
profissional do concelho de Cuba. Desde a sua conceção apostou numa oferta formativa
de qualidade, inovadora e em plena sintonia com as urgências do mercado de
trabalho.A Escola Profissional de Cuba tem como principal missão formar jovens que
possam dar resposta às necessidades económicas, sociais e culturais sentidas quer a
nível regional, quer a nível nacional.

Cursos Vocacionais

Os recursos humanos da nossa região são inadequados por terem deficit de
profissionais com formação em áreas técnicas específicas.Esta candidatura enquadra-se
nas orientações da política educativa do Governo, na rede da oferta formativa, tendo
como objetivos principais contribuir para a melhoria dos níveis de habilitação escolar e
de qualificação dos jovens, respondendo às necessidades do tecido empresarial.

Cursos Vocacionais

Intervenções específicas inovadoras com vista à melhoria da qualidade do sistema de
educação e formação de jovens, visando o sucesso escolar. Desenvolver recursos
didáticos inovadores, reforço das competências nas TIC, implementação de plano de
ação para a empregabilidade

Cursos Vocacionais

A Filosofia educativa e formativa do IAI assenta no ensino das artes em geral e das artes
audiovisuais e particular. Regista-se ainda que a ação e intervenção pedagógica e
formativa vincula a experimentação, o contacto com as realidades profissionais e/ou
académicas in loco, o acompanhamento pedagógico personalizado, o ensino de
proximidade e um ensino que visa a formação (integral) do aluno enquanto pessoa e
técnico.

Cursos Vocacionais

A missão da EPV consiste em contribuir para a qualificação dos jovens, contrariando o
abandono escolar e indo ao encontro da real vocação dos alunos, prestando serviços de
educação e formação de nível ISCED 2 em áreas diversas, como a hotelaria,
manutenção industrial, mecatrónica, entre outras. A Escola estabelece uma rede de
parcerias com várias entidades e com empresas, visando a prática simulada e o
prosseguimento de estudos dos seus alunos.

85%

85%

85%

85%

85%

85%

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , LDA

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DIOGO DIAS MELGAZ, UNIPESSOAL LDA

COLEGIO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDES

INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM - ENSINO,
INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA LDA

Cursos Vocacionais

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, LDA

85%

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, COOPERATIVA
DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
Cursos Vocacionais
LIMITADA

Este projeto visa o cumprimento da escolaridade obrigatória, a igualdade de
oportunidades, o combate à exclusão e o desenvolvimento de um ensino de qualidade,
de forma a garantir a inclusão de todos no percurso escolar. A nossa escola tem uma
larga experiência na interligação com o setor empresarial local e regional.

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO LDA

Cursos Vocacionais

Orientamos a formação para uma forte componente prática assente no
desenvolvimento de projetos pedagógicos que englobem as várias componentes
formativas, e não apenas as vocacionais, desenvolvendo as regras do trabalho em
equipa, espírito de iniciativa e sentido de responsabilidade.Desenvolvemos, também,
projetos que visem o desenvolvimento de competências para uma cidadania ativa e de
literacia financeira.

Cursos Vocacionais

Trata-se de formação de dupla certificação dirigida aos jovens que pretendem
frequentar um curso vocacional e que residem numa das regiões mais periféricas e
subdesenvolvidas económica e socialmente do país. A organização da formação centrase na pedagogia da individualização, na estrutura modular e visa aumentar o sucesso
educativo, reduzir o abandono escolar, reforçar a qualificação e empregabilidade e o
facilitar o prosseguimento de estudos.

Cursos Vocacionais

No âmbito das oportunidades de formação, entendeu esta Escola depois de ouvidas as
entidades locais (Câmara Municipal de Ponte de Lima, Instituto de Emprego e Formação
Profissional e Centro de Área Educativa de Viana do Castelo) em reunião com as Escolas
do Concelho, apresentar a candidatura ao novo curso Vocacional de nível II - AGRO
TURISMO E JARDINAGEM.

Cursos Vocacionais

Numa perspetiva de abertura e de ajustamento às solicitações do mercado de trabalho,
às necessidades reais do meio e aos interesses dos seus formandos, o projeto educativo
da FORAVE visa a formação de jovens através de Cursos Vocacionais e de Cursos
Profissionais; a formação de adultos ativos empregados e desempregados através de
FMC.

Cursos Vocacionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Vocacionais

O projeto dos cursos vocacionais propõe a execução de 1 curso de continuidade (2º ano
curricular). Pretendemos: 1. dar resposta às necessidades locais e regionais
encontradas, visíveis nas múltiplas solicitações que foram chegando de parceiros locais;
2. contribuir para a redução da taxa de abandono e para o aumento da taxa de
empregabilidade e de prosseguimento de estudos.

Cursos Vocacionais

Este projecto enquadra-se no plano estratégico da região e apoia-se num sistema de
parcerias estabelecidas entre os vários agentes de dinamização regional, adequando a
oferta formativa ás reais necessidades do mercado de trabalho. a inserção dos alunos
no mercado de trabalho , nas áreas da sua formação é um dos objectivos da instituição.
são pedro do sul insere-se numa região em desenvolvimento , cuja aposta se alicerça
numa crescente modernizaç

85%

85%

85%

85%

85%

85%

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE PONTE DE LIMA

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DO VALE DO AVE

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA QUINTA DA
LAGEOSA

COLÉGIO D. DUARTE - ENSINO LDA

85%

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

85%

NUCLISOL-JEAN PIAGET-ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA,A INTEGRAÇA E A Cursos Vocacionais
SOLIDARIEDADE

Cursos Vocacionais que pretendem contribuir para uma formação integral dos nossos
alunos, permitindo combater o abandono escolar salvaguardando a igualdade de
género e de oportunidades.

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS
DE BASTO E CELORICO DE BASTO

Cursos Vocacionais

A Escola Profissional de Fafe tem já 17 anos de existência, centenas de jovens já
diplomados e inseridos no mercado de trabalho. Pauta-se por ser uma escola que
contribuiu para ascensão da formação e qualificação profissional na região, dotando-a
de mão-de-obra qualificada, combatendo o abandono e insucesso escolar, melhorando
a qualidade de vida dos jovens. As prioridades são: “ Formar para a Qualidade…Formar
para a Excelência.

Cursos Vocacionais

O presente projeto insere-se na estratégia do Centro de Educação Integral de
proporcionar formação de qualidade a todos os jovens, permitindo-lhes construir um
projeto de vida sustentável. Os cursos ministrados no CEI tiveram parecer favorável da
Rede Municipal Escolar, uma vez que existem oportunidades de emprego para as 3
áreas de formação. Estes dados são confirmados pelos níveis de empregabilidade dos
alunos que terminaram estas formações.

Cursos Vocacionais

A ESPF propôs-se à lecionação para 2016/2018 de um curso vocacional secundário, com
este pretende-se que os formandos/alunos adquiram saberes e competências que os
preparem para o mundo do trabalho. Salienta-se que a ESPF tem desempenhado um
importante papel na articulação ESCOLA-EMPRESAS-COMUNIDADE e os formandos têm
um bom potencial de empregabilidade. (Consultar SIGO separador Projeto)

Cursos Vocacionais

O presente projeto dá continuidade ao projeto formativo iniciado em 2015/2016
através do qual a EPADRV, atendendo às suas condições, ao interesse de alunos/as e às
necessidades do mercado procura dar resposta a uma área específica como o Turismo
Ambiental Rural e Equestre.

85%

85%

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A.

85%

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE FERREIRA

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

150.946,74

130.953,84

110.176,23

219.855,01

59.951,32

199.658,99

189.640,18

193.945,26

155.434,04

77.888,08

138.658,76

72.187,78

66.539,58

148.212,39

97.342,41

72.146,40

93.852,88

99.066,46

71.868,00

57.488,00

104.881,09

72.560,56

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

128.304,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/13

2018/08/31

Portugal

111.310,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2017/08/31

Portugal

93.649,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

186.876,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/08

2017/08/31

Portugal

50.958,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

169.710,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2017/08/31

Portugal

161.194,15

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/10/03

2018/08/31

Portugal

164.853,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

132.118,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2017/08/31

Portugal

66.204,87

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

117.859,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

61.359,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

56.558,64

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

125.980,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2017/08/31

Portugal

82.741,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2017/08/31

Portugal

61.324,44

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/19

2017/07/31

Portugal

79.774,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

84.206,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

61.087,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

48.864,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

89.148,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

61.676,48

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2017/08/31

Portugal
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POCH-01-5266-FSE-000764

POCH-01-5266-FSE-000765

POCH-01-5266-FSE-000768

POCH-01-5266-FSE-000769

POCH-01-5266-FSE-000770

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO E SERVIÇOS
S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Vocacionais

A Escola de Comércio de Porto está mobilizada para o desenvolvimento e qualificação
dos jovens, apostando num ensino inovador, integrando uma forte componente prática
e interdisciplinar. Tem uma cultura empresarial com especial apetência para a
celebração de protocolos de parceria com empresas que constitui uma das mais valias
do projeto e é evidenciada pelo programa de patrocínio de salas contribuindo para a
dinamização da escola.

Cursos Vocacionais

O IPTA, desde a sua criação desenvolve cursos de nível IV, nas áreas dos
audiovisuais/produção dos media e das ciências informáticas.EP especialmente
vocacionada para as tecnologias de comunicação,som e imagem,com inúmeros prémios
a nível nacional.Como fator de inovação: “escola empreendedora”/PNEE. Salientam-se
os projetos IPTA Online (plataforma de E-learning) como reforço e enriquecimento da
(auto)-aprendizagem,bem como projetos complementare

Cursos Vocacionais

A EPTAMB tem como objectivos: assumir-se como uma escola que procura dotar os
alunos de meios para realizarem a sua vida profissional e contribuir para o seu
desenvolvimento pessoal para que tenham uma vida melhor e desempenhem uma
cidadania activa, de acordo com as necessidades da região em que está implementada.

Cursos Vocacionais

Aplicação de fundos europeus na qualificação e formação dos jovens em território de
baixa densidade.

85%

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS
PARA A FORMAÇÃO LDA

85%

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO E ENSINO
DE MOIMENTA DA BEIRA LDA

85%

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO
PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA

85%

CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS MISSIONARIAS DE
Cursos Vocacionais
S.DOMINGOS

Ver em anexo, no separador Documentos, informação de resposta a este item.

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
CARVALHAIS/MIRANDELA

Cursos Vocacionais

A criação de um curso vocacional, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

85%

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE ENSINO E
INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Cursos Vocacionais

Este projeto insere-se numa filosofia de prevenção do insucesso, do abandono escolar e
da exclusão, percetível pela existência de um grupo maioritariamente constituído por
alunos que apresentam um elevado número de retenções ao longo do seu percurso
escolar e/ou em situação de rejeição da escola, a par de acentuadas dificuldades de
ordem diversa, entre as quais as de integração e motivação para a realidade escolar.

Cursos Vocacionais

A Candidatura apresentada para o desenvolvimento de ações correspondentes a Cursos
Vocacionais de nível básico e secundário visa combater o abandono escolar e promover
o sucesso educativo, com vista à empregabilidade e/ou ao prosseguimento de
estudos.A qualificação dos jovens constitui um dos vetores do desenvolvimento, dado
que é uma condição básica para promover a capacidade empreendedora das pessoas e
das organizações.

Cursos Vocacionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Vocacionais

A criação de um curso vocacional, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

Cursos Vocacionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Vocacionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Vocacionais

A entrada no mercado de trabalho de jovens sem a escolaridade obrigatória é o aspeto
mais crítico e problemático da realidade atual do mercado de emprego e da posição
competitiva do nosso país. O desemprego, atualmente elevado, varia significativamente
em função do nível de escolaridade detido pelo empregado.Na região onde estamos
inseridos, constata-se que uma população entre os 15/20 anos, não se encontra a
frequentar qualquer grau de ensino.

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, COOPERATIVA DE
Cursos Vocacionais
ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

Na EPGE acreditamos que todos os jovens merecem aceder a projetos educativos de
qualidade, adaptados às suas características e ambições pessoais e que cumpram o seu
potencial de aprendizagem. Os Cursos Vocacionais surgem do compromisso de
diferentes parceiros do território e constituem-se como uma alternativa formativa
adequada para muitos destes jovens, contribuindo para a redução do abandono escolar
precoce e da taxa de insucesso e de retenção

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA

A candidatura ao Curso Vocacional de Nível Secundário - Técnico de Informática e
sistemas, surge para criar uma resposta formativa a alunos que concluíram o curso
vocacional básico, o 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente, ou que, tendo
frequentado o ensino secundário, pretendem reorientar o seu percurso escolar para
uma oferta educativa mais técnica, evitando o abandono e aumentando o sucesso
escolar.

85%

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos Vocacionais
CRL

A oferta formativa que pretendemos desenvolver através desta Candidatura resultou
das necessidades de qualificação identificadas no tecido empresarial da área geográfica
onde atuamos, nomeadamente a área Metropolitana do Porto.

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA
PROFISSIONAL DAS ROCHAS

Cursos Vocacionais

A EPCEP definiu a formação na área das pedras naturais como sector preferencial e o
design como vertente cientifica a explorar. Com uma aposta na procura tecnológica e
estética, com uma base pedagógica inovadora, é dada relevância a aspecto
experimentais e de pesquisa com a necessária reformulação e aproveitamento de
saberes tradicionais. Com vista criar técnicos capazes de intervir no processo de
salvaguarda do património cultural construído.

Cursos Vocacionais

Pretende-se que os alunos desenvolvam as suas capacidades, adquirindo
conhecimentos científicos e se envolvam em atividades escolares, assimilando regras de
trabalho coletivo, valorizando o trabalho e o espírito de iniciativa, o sentido de
responsabilidade, a capacidade de gerir situações imprevistas, assim como, a tomada
de decisões que permitam, mais tarde, facilitar a conclusão do ensino obrigatório e a
integração no mundo de trabalho.

Cursos Vocacionais

Esta é uma oferta formativa que responde à necessidade de combater algumas
dificuldades diagnosticadas nos alunos, as quais, apesar de nalguns casos, com a
aplicação de diversas estratégias, permitem algumas melhorias, não são suficientes
para alcançar o sucesso escolar desejado.

Cursos Vocacionais

A formação proposta enquadra-se nas necessidades regionais de formação
consideradas relevantes. As áreas de formação dos cursos têm captado o interesse dos
alunos para a sua frequência, o número tem mesmo aumentado nos últimos anos com
consequências favoráveis no envolvimento dos alunos no processo formativo.

Cursos Vocacionais

O Agrupamento de Escolas de Benavente pretende com esta formação dar uma
resposta clara em termos regionais, nomeadamente no insucesso e abandono
escolares, e na qualificação de jovens, de nível intermédio para o mundo do trabalho.
Pretendemos, pois, acompanhar o percurso de formação destes jovens criando
mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto.

Cursos Vocacionais

Esta operação tem em vista a a qualificação dos jovens, em idade escolar, em área
técnicas de importância e relevo para a sua inserção no mercado de trabalho
proporcionando a igualdade no acesso à educação e formação de jovens em risco de
abandono escolar, para uma melhor empregabilidade na região.

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

AMAR TERRA VERDE, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FIGUEIRA DE
CASTELO RODRIGO

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE ALTER DO CHÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE POMBAL

ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALPAÇOS

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ RELVAS

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA NASCENTE,
VILA NOVA DE GAIA

85%

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE

Cursos Vocacionais

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

112.582,36

180.705,46

88.711,24

71.811,83

158.688,24

80.845,14

64.678,32

201.426,90

127.884,18

62.006,00

210.730,42

180.122,28

75.076,73

269.168,20

212.615,27

579.718,82

57.921,38

106.645,33

108.919,80

202.223,46
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210.122,63
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95.695,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/13

2017/08/31

Portugal

153.599,64

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2017/08/31

Portugal

75.404,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

61.040,06

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

134.885,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

68.718,37

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

54.976,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/13

2017/08/31

Portugal

171.212,87

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

108.701,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

52.705,10

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

179.120,86

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/09

2018/08/31

Portugal

153.103,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

63.815,22

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/07/31

Portugal

228.792,97

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

180.722,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/07/31

Portugal

492.761,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

49.233,17

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/19

2017/08/31

Portugal

90.648,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

92.581,83

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

171.889,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

193.744,27

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

178.604,24

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

502
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POCH-01-5266-FSE-000771

POCH-01-5266-FSE-000773
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POCH-01-5266-FSE-000776
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POCH-01-5266-FSE-000791

POCH-01-5266-FSE-000794
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POCH-01-5266-FSE-000797

POCH-01-5266-FSE-000798

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
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para a empregabilidade
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reforço da qualificação dos jovens
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reforço da qualificação dos jovens
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1-Promoção do sucesso educativo, do
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reforço da qualificação dos jovens
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Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
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Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
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para a empregabilidade
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1-Promoção do sucesso educativo, do
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reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano
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para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, E.M., LDA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FERREIRA DA
SILVA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REGUENGOS DE
MONSARAZ

85%

85%

85%

85%

85%

CORREIA MONTEIRO & SANTOS LDA

CORREIA MONTEIRO & RUSSO LDA

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR DOUTOR
FLÁVIO F. PINTO RESENDE, CINFÃES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOUSEL

FUNDAÇÃO JOAQUIM DOS SANTOS

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS

85%

COMOIPREL - COOPERATIVA MOURENSE DE
INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Vocacionais

Desenvolver, com instituições locais, um projeto de formação, de dupla certificação,
que responda às necessidades do mercado de trabalho. Promover o desenvolvimento
dos jovens, oferecendo-lhes competências técnicas, humanas e relacionais, através de
formação que os qualifique para o exercício profissional / ingresso no ensino superior;
Contribuir, para a diminuição das taxas de abandono e insucesso escolar, promoção e
qualificação dos jovens.

Cursos Vocacionais

Resposta a necessidades fundamentais dos alunos; Permite a inclusão de todos num
percurso escolar, articulando os conhecimentos com o desenvolvimento de atividades
em contexto de trabalho; Facilitam, futuramente, escolhas no seu prosseguimento de
estudos e a sua integração no mercado de trabalho; Garantem uma efetiva igualdade de
oportunidades, consagrando alternativas adequadas que preparem os jovens para a
vida ativa;

Cursos Vocacionais

A criação destes Cursos Vocacionais tem, como primeiro objetivo, assegurar a
continuidade dos estudos e o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades
técnicas de natureza profissional dos alunos.

Cursos Vocacionais

Cerca de50% da CH curricular dos cursos será ministrada por temas comuns a
disciplinas/módulos, em espaços exteriores dos parceiros.O modelo de aprendizagem
centra-se na concatenação dos domínios estratégicos de cada área vocacional geral e
complementar,do apoio técnico da Equipa Acompanhamento Multidisciplinar,da
promoção do empowerment de alunos, visando a motivação e mudança necessária á
concretização do objectivo especifico 111, PI 10i Eixo

Cursos Vocacionais

Esta iniciativa contribuirá p/ redução dos níveis de abandono e insucesso escolar e
pretende-se que concorra p/ reduzir o desemprego jovem.Com forte aposta em áreas
profissionais emergentes, o projeto tem fomentado o convívio e intercâmbio c/ pop.
local p/ meio de iniciativas diversas e tem obtido um êxito significativo junto do tecido
empresarial local e até nacional. No caso da restauração, obtivemos convites de
unidades hoteleiras do Algarv

Cursos Vocacionais

O presente projeto encontra-se inserido na sequência do Decreto–Lei n.º 139/2012, de
5 de julho, que define, entre outros princípios, a diversidade da oferta formativa do
nível secundário de educação, na qual se incluem os cursos vocacionais. Assim, através
dos cursos vocacionais, regulamentados pela Portaria n.º 341/2015, de 9 de outubro,
pretende-se contribuir para a redução do abandono escolar precoce e para a promoção
do sucesso escolar.

Cursos Vocacionais

Os cursos propostos surgem da necessidade do Agrupamento de Escolas de Sousel dar
uma oportunidade acrescida de integração escolar e social, a alunos que manifestaram
constrangimentos com os estudos do ensino regular e que procuram, juntamente com
os seus encarregados de educação, uma alternativa credível e com futuro, conciliando a
formação em contexto escolar com a formação em contexto de trabalho.

Cursos Vocacionais

Os alunos que integram a turma de Instalações Elétricas participam em projetos da
região Centro, destinados a jovens do ensino secundário, como sejam os concursos:
Escolas Empreendedoras e Escolíadas, observando-se uma forte evolução dos alunos,
na relação com a escola e o saber.

Cursos Vocacionais

Os cursos vocacionais são uma alternativa ao ensino regular para este tipo de alunos
que apresentam um perfil que é condicionado por uma taxa de abandono, absentismo,
com mais do que três retenções no seu percurso escolar e que lhes permite deste modo
aumentar as possibilidades de sucesso destes alunos, através de um sistema de
formação modular mais rentável.

Cursos Vocacionais

A EPM aposta na formação, qualificação e certificação de jovens, desenvolvendo um
conjunto de cursos, ações de formação, projetos e atividades de certificação escolar.

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE LORDELO Cursos Vocacionais

A opção pelo curso vocacional Turismo e Lazer, de nível 4 , foram considerados os
seguintes aspectos: a inserção do AEL na área denominada “Rota do Românico”, a qual
se propõe, entre outros “Promover o ordenamento do território através da valorização
do património”, “Criar um novo setor produtivo capaz de gerar riqueza” e “Qualificar os
recursos humanos da região”. (Consultar SIGO separador Projeto)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA AZAMBUJA

Segundo as estatísticas do site da PORDATA, em Portugal, tem-se registado um
aumento de matrículas nos cursos profissionais ao longo dos últimos anos. Nesta
escola, essa tem sido também a realidade, pois cada vez mais os alunos procuram
cursos voltados para uma formação concreta para o mercado de trabalho e não para
prosseguimento de estudos.

Cursos Vocacionais

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULAR
Cursos Vocacionais
S.A.

A preocupação neste projeto é a promoção do desenvolvimento local e regional, tendo
como plataforma de sustentabilidade o Externato João Alberto Faria, como facilitador
de oportunidades, de coesão social, reforçando a posição da economia local,
abrangendo públicos-alvo provenientes de vários “núcleos” sociais. Acompanhar as
necessidades do mercado de trabalho, dando-lhes resposta, junto de empresas públicas
e privadas, é uma constante no EJAF.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAVIÃO

Cursos Vocacionais

O Ensino Vocacional, através dos cursos vocacionais, assume-se como um valor
acrescentado, uma via educativa que pretende complementar a resposta a
necessidades educativas fundamentais dos alunos, assim como permitir a inclusão de
todos no percurso escolar, baseado numa aquisição de conhecimentos e
desenvolvimento de capacidades em disciplinas das componentes geral, complementar
e vocacional.

Cursos Vocacionais

É nosso objectivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida activa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Vocacionais

O Ensino Vocacional, através dos cursos vocacionais, assume-se como um valor
acrescentado, uma via educativa que pretende complementar a resposta a
necessidades educativas fundamentais dos alunos, assim como permitir a inclusão de
todos no percurso escolar, baseado numa aquisição de conhecimentos e
desenvolvimento de capacidades em disciplinas das componentes geral, complementar
e vocacional.

Cursos Vocacionais

A EPCE desenvolve um Projeto Educativo que, partindo de fundamentos científicos
rigorosos, favorece o desenvolvimento pessoal e técnico dos seus formandos. Pioneira e
vanguardista da formação profissional, A EPCE adota uma metodologia didática
inovadora e criativa, dispondo de laboratórios de aprendizagem, e desenvolve projetos
interdisciplinares e integradores dando voz, ouvindo, implicando e envolvendo os
formandos como peças fundamentais.

Cursos Vocacionais

A Escola Profissional Mariana Seixas foi fundada em 1999 e, desde sempre, baseou a
construção do seu Projeto Educativo tendo em consideração as necessidades e
expectativas específicas da comunidade educativa e meio escolar que serve.A EPMS
tem uma missão a desempenhar: proporcionar um serviço público de educação de
qualidade, formando jovens autónomos, criativos e responsáveis, assente em valores
como o trabalho, o rigor, a justiça e a resp.Et

Cursos Vocacionais

A oferta formativa de nível básico e secundário para o ciclo de 2016/2018 procura de
forma articulada e complementar responder às necessidades da região e dos concelhos
limítrofes, no que respeita à procura e apetências dos alunos e na procura de qualificar
profissionalmente os nossos jovens. A nossa aposta nestes cursos está a consolidar
positivamente procedimentos neste domínio.

Cursos Vocacionais

O Agrupamento tem assimetrias do âmbito social e escolar. No sentido de identificar
todas as necessidades deste contexto e de conseguirmos continuar a manter as taxas
de abandono e absentismo residuais, uma das preocupações na construção do projeto
educativo é consolidar a intervenção planeada, garantindo uma resposta adequada ao
perfil vocacional dos alunos que frequentam o agrupamento e que não se enquadram
num percurso escolar regular.

Cursos Vocacionais

Com estes cursos pretende-se assegurar a criação de uma oferta no ensino básico que
privilegia tanto a aquisição de conhecimentos em disciplinas estruturantes, como o
português, a matemática e o inglês, como o primeiro contacto com diferentes
atividades vocacionais. Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por
módulos e assentam no envolvimento de empresas, entidades e instituições parceiras,
sediadas na área geográfica da escola.

Cursos Vocacionais

A aposta no Ensino Vocacional por parte do Colégio surge como resposta às
necessidades dos nossos alunos, tentando adequar o ensino às suas características.

AGRUPAMENTO VERTICAL DE PORTEL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 4 DE ÉVORA

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE COMÉRCIO
EXTERNO LDA

ESCOLA PROFISSIONAL FUNDAÇÃO D. MARIANA
SEIXAS, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SÔR

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE
RODRIGUES DE FREITAS

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO
LDA

INSTITUTO INÁCIO DE LOYOLA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

270.027,59

161.066,70

211.652,84

334.533,02

466.761,29

197.755,92

239.015,29

109.152,87

210.837,05

65.858,32

184.263,80

185.209,32

72.135,60

153.620,70

138.719,56

171.481,76

189.724,85

90.684,20

146.691,31

206.035,71

273.998,69

50.126,52

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

229.523,45

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

136.906,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

179.904,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2018/08/31

Portugal

284.353,07

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2017/08/31

Portugal

396.747,10

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/10/10

2017/08/31

Portugal

168.092,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

203.163,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/16

2018/08/31

Portugal

92.779,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

179.211,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

55.979,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

156.624,23

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

157.427,92

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

61.315,26

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

130.577,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

117.911,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

145.759,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

161.266,12

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

77.081,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

124.687,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

175.130,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2018/08/31

Portugal

232.898,89

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2017/08/31

Portugal

42.607,54

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2017/08/31

Portugal

503

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000800

POCH-01-5266-FSE-000802

POCH-01-5266-FSE-000803

POCH-01-5266-FSE-000804

POCH-01-5266-FSE-000805

POCH-01-5266-FSE-000806

POCH-01-5266-FSE-000807

POCH-01-5266-FSE-000809

POCH-01-5266-FSE-000810

POCH-01-5266-FSE-000811

POCH-01-5266-FSE-000812

POCH-01-5266-FSE-000813

POCH-01-5266-FSE-000814

POCH-01-5266-FSE-000815

POCH-01-5266-FSE-000816

POCH-01-5266-FSE-000819

POCH-01-5266-FSE-000820

POCH-01-5266-FSE-000821

POCH-01-5266-FSE-000822

POCH-01-5266-FSE-000823

POCH-01-5266-FSE-000828

POCH-01-5266-FSE-000831

POCH-01-5266-FSE-000833

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano
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1-Promoção do sucesso educativo, do
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reforço da qualificação dos jovens
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1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
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1-Promoção do sucesso educativo, do
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1-Promoção do sucesso educativo, do
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% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE SERVIÇOS
DE ENSINO S.A.

EPO - CENTRO ESCOLAR E EMPRESARIAL DO
SUDOESTE ALENTEJANO, S.A.

INSTICOOP - INSTITUTO INTERNACIONAL
COOPERATIVO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ,
SANTIAGO DO CACÉM

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS
ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Vocacionais

Os cursos vocacionais pretendem colmatar uma fragilidade que é comumente apontada
ao nosso sistema de ensino, mesmo nos cursos profissionais, aumentando a carga
horária prática simulada em contexto de trabalho (no básico) ou estágios formativos
(no secundário).Como consequência essa estreita ligação com as empresas, que
acolhem esses alunos, é facilitadora da sua integração no mercado de trabalho, bem
como a sua proximidade.

Cursos Vocacionais

Este projecto procura responder às necessidades de qualificação dos jovens no
Concelho de Odemira. A formação apresentada promove o desenvolvimento pessoal e
profissional dos jovens, pondo a tónica na dupla certificação e respondendo também
aos desafios de desenvolvimento da região. Esta formação permite a reintegração de
jovens no sistema de ensino formal e uma nova oportunidade de formação qualificada

Cursos Vocacionais

A EPALC – Escola Profissional António do Lago Cerqueira titulada pelo Insticoop –
Instituto Internacional Cooperativo de Formação Profissional, CRL, é uma instituição
que aposta na diversificação da oferta formativa, tendo por isso como objetivo a
implementação de iniciativas que enriqueçam a formação e a dinamização sociocultural
da escola no contexto da comunidade envolvente, numa visão regional e atenta às
necessidades do mundo laboral.

Cursos Vocacionais

Este projeto tem por objetivo dar resposta às necessidades dos alunos referidos e
assegurar a inclusão de todos no percurso escolar do 3º ciclo e secundário. Com estes
cursos, pretendemos ainda garantir a igualdade efetiva de oportunidades, consagrando
alternativas adequadas e flexíveis, que preparem os jovens para a vida, dotando-os de
ferramentas que lhes permitam vir a enfrentar no futuro os desafios do mercado de
trabalho.

Cursos Vocacionais

Os cursos vocacionais pretendem garantir uma igualdade efetiva de oportunidade
consagrando alternativas adequadas e flexíveis que preparam os jovens para a vida
dotando-os de ferramentas que permitam vir a enfrentar com sucesso, no futuro,
também, os desafios do mercado de trabalho. Pretende-se que os alunos desenvolvam
as suas capacidades adquirindo conhecimentos científicos e se envolvam em atividades
escolares.

Cursos Vocacionais

Despertar em cada aluno a consciência de si enquanto pessoa única, original,
irrepetível, livre, consciente e responsável e transformar essa consciência em
capacidades e competências que o potenciem e promovam enquanto ser humano em
todas as suas dimensões. A missão é promover a sua realização, as qualidades pessoais,
o gosto pela aprendizagem e o espírito de comunidade

85%

C.T.N. - COLÉGIO DE TORRES NOVAS, LDA

85%

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-COOPERATIVA
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)
DE ESTUDOS DE ECONOMIA SOCIAL CRL

A nossa proposta para aprovação deste Plano de Formação deve-se à necessidade de
dar resposta a um elevado nº de alunos/formandos com histórico de insucesso escolar,
situação que conduz à desmotivação, continuidade de retenções, e que indicia um
futuro de abandono escolar.

85%

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO
DOURO

A ASDOURO – Associação de Desenvolvimento do Ensino e Formação Profissional do
Alto Douro tem vindo, nos últimos 22 anos a assumir um papel de agente dinamizador e
incentivador de novas atividades na região, com vista ao cumprimento da sua missão de
qualificar os recursos humanos da região onde intervêm e com isso contribuir para o
crescimento socioeconómico da mesma.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL DO Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)
ALTO MINHO INTERIOR

A EPRAMI,resulta do compromisso de 3 Municípios (P.Coura, Monção e Melgaço) na
formação dos recursos humanos endógenos.Dotada com instalações próprias e
apetrechada com recursos tecnológicos e materiais de vanguarda,assume-se como
exemplo de reorientação escolar de jovens em risco de abandono,proporcionando uma
segunda oportunidade de formação centrada em boas práticas desenhadas a partir do
trabalho de projeto.

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA
PROFISSIONAL DAS ROCHAS

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A EPCEP associando objectivos, definiu a formação como área funcional, as pedras
naturais como sector preferencial e o design como vertente cientifica a explorar. Com
uma aposta na procura tecnológica e estética, com uma fundamentação de base
pedagógica inovadora, é dada relevância a aspectos experimentais e de pesquisa com a
necessária reformulação e aproveitamento de saberes tradicionais.

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)
SAÚDE

Este projeto utiliza uma metodologia integrada e centrada no formando, sendo uma
alternativa de educação e formação para jovens com percursos escolares irregulares,
com insucesso e/ou abandono. Proporciona as condições adequadas para a sua
formação profissional, social e, sobretudo, pessoal. As estratégias pedagógicas que
apelem ao envolvimento e à participação activa dos formandos serão a pedra de toque
do nosso projeto educativo.

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO AVE, E.M. Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A oferta formativa da EPAVE vai de encontro às necessidades sentidas pelo tecido social
e económico, correspondendo a áreas ainda com défices de qualificação. Procurando-se
reforçar a articulação entre a oferta de cursos e as necessidades do tecido produtivo,
esperando que as estratégias de qualificação possam apoiar as dinâmicas de
modernização da economia portuguesa.

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULAR
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)
S.A.

A preocupação neste projeto é a promoção do desenvolvimento local e regional, tendo
como plataforma de sustentabilidade o Externato João Alberto Faria, como facilitador
de oportunidades, de coesão social, reforçando a posição da economia local,
abrangendo públicos-alvo provenientes de vários “núcleos” sociais. Acompanhar as
necessidades do mercado de trabalho, dando-lhes resposta, junto de empresas públicas
e privadas, é uma constante no EJAF.

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FORNOS DE
ALGODRES

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Preparar os alunos para uma vida com qualidade, tornando-os construtores ativos do
seu próprio projeto de vida; Auxiliar os alunos no desenvolvimento de competências
que lhe permitam concretizar as suas aspirações para que se sintam satisfeitos com a
sua própria vida; Promover um conjunto articulado de atividades que os preparem para
a formação em contexto real de trabalho e posteriormente para a inserção na vida
ativa.

85%

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO E ENSINO
DE MOIMENTA DA BEIRA LDA

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A EPTAMB tem como objectivos: assumir-se como uma escola que procura dotar os
alunos de meios para realizarem a sua vida profissional e contribuir para o seu
desenvolvimento pessoal para que tenham uma vida melhor e desempenhem uma
cidadania activa, de acordo com as necessidades da região em que está implementada

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A entrada no mercado de trabalho de jovens sem a escolaridade obrigatória é o aspeto
mais crítico e problemático da realidade atual do mercado de emprego e da posição
competitiva do nosso paísO desenvolvimento do curso Op.Fotografia responde à
necessidade da escola de alargar o âmbito da sua formação, não se afastando da sua
génese inicial, criando novas oportunidades de crescimento, bem como responder ao
contexto sócio-económico do concelho.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O presente projeto dá continuidade a um modelo formativo que permite aos/às jovens
a concretização da escolaridade obrigatória por percursos diferenciados, com aquisição
de competências profissionais num modelo de dupla certificação. Atendendo às
condições da escola, ao interesse de alunos/as e às necessidades do mercado, é dada
resposta em áreas tão diversas c/o: agropecuária, gestão equina,
restauração/cozinha/pastelaria/m. industrial e jardi.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O Curso Educação e Formação de Empregado/a de Restaurante/Bar, assume-se como
uma vertente de interligação da escola e dos seus formandos com o meio que a rodeia.
Permite aos jovens alunos estabelecer contacto com uma atividade profissional. O
Curso aqui proposto visa dotar o mercado de técnicos capazes, e simultaneamente
despertar o interesse dos jovens pelo ensino e pela formação profissional.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Combater o abandono escolar e aumentar o sucesso escolar.Formar jovens tanto ao
nível do saber fazer, como do saber estar e ser, preparando-os para os desafios que a
sociedade actual se depara.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A candidatura visa responder às necessidades de formação inicial de jovens no Concelho
de VNF,criando condições para o cumprimento da escolaridade obrigatória e redução
do abandono escolar precoce, desenvolvendo simultaneamente competências que
permitam aos jovens uma melhor integração no mercado de trabalho ou
prosseguimento de estudos .

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO TEJO S.A.

85%

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
LDA

85%

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA NOVA
FAMALICÃO, C.R.L.

85%

ETEPA - ESCOLA TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL
ALBICASTRENSE, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A ETEPA elege como metas o sucesso escolar e educativo, bem como o reforço da
qualificação dos jovens para a empregabilidade. Na via da redução e prevenção do
abandono escolar precoce, assentando na criação de condições de aprendizagem,
formais e informais, adaptadas a este formato de educativo, a ETEPA empenhar-se-á da
melhor forma na reintegração dos jovens no ensino e na formação e na materialização
do prosseguimento dos seus estudos.

85%

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)
RESPONSABILIDADE, LIMITADA

O Ensino Profissional / Educação e Formação promovido pela EPRALIMA abrange a área
geográfica da NUT III Minho-Lima, com especial incidência no Alto-Lima, nos concelhos
de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

108.863,94

486.434,18

215.759,36

282.137,42

215.150,64

189.385,22

135.658,05

60.396,76

78.496,01

92.203,16

154.115,86

149.593,76

133.494,02

65.328,63

192.227,76

129.601,73

210.737,20

182.389,03

82.875,05

259.727,42

494.751,10

143.969,73

80.269,29

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

92.534,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

413.469,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

183.395,46

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/05

2017/08/31

Portugal

239.816,81

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2018/08/31

Portugal

182.878,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

160.977,44

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/22

2018/07/18

Portugal

115.309,34

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

51.337,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

66.721,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

78.372,69

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/26

2018/08/31

Portugal

130.998,48

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

127.154,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2018/08/31

Portugal

113.469,92

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

55.529,34

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

163.393,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

110.161,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

179.126,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

155.030,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

70.443,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

220.768,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

420.538,44

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

122.374,27

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

68.228,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

504

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000835

POCH-01-5266-FSE-000836

POCH-01-5266-FSE-000838

POCH-01-5266-FSE-000840

POCH-01-5266-FSE-000841

POCH-01-5266-FSE-000842

POCH-01-5266-FSE-000844

POCH-01-5266-FSE-000846

POCH-01-5266-FSE-000847
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POCH-01-5266-FSE-000851
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POCH-01-5266-FSE-000863

POCH-01-5266-FSE-000864

POCH-01-5266-FSE-000866

POCH-01-5266-FSE-000867

POCH-01-5266-FSE-000869

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade
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% cofinanciamento |
% EU funding
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85%

85%

85%
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA,
UNIPESSOAL LDA

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO DE JESUS
CARAÇA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GAFANHA DA
NAZARÉ

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A.

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS
DE BASTO E CELORICO DE BASTO

ESCOLA PROFISSIONAL FUNDAÇÃO D. MARIANA
SEIXAS, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-ONOVO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A escolha deve-se sobretudo à vontade de contribuir para colmatar o abandono escolar
neste concelho. Muitos dos jovens deste concelho, já têm no seu Processo Individual
várias reprovações, outros chegaram a abandonar a escola. Num quadro como este,
torna-se pertinente criar alternativas capazes de angariar jovens para a frequência da
escola. As áreas foram escolhidas de forma a abranger os interesses dos jovens deste
concelho.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O projeto visa proporcionar aos jovens com percurso escolar de insucesso uma resposta
alternativa para a conclusão do 3º Ciclo do Ensino Básico, através de metodologias e
estratégias de ensino diferenciadas ajustadas às suas particularidades e necessidades,
garantindo-lhes uma formação sólida que lhes abra caminho para o prosseguimento de
estudos ou a integração no mercado de trabalho.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O Agrupamento de Escolas da Gafanha visa a promoção do sucesso educativo para uma
cidadania ativa através de um percurso de Cursos Profissionais do nível básico de
educação, caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional, como tal,
valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em
articulação com o setor empresarial da Região de Aveiro, nomeadamente inserido no
Município de Ílhavo.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O presente projeto insere-se na estratégia do Centro de Educação Integral de
proporcionar formação de qualidade a todos os jovens, permitindo-lhes construir um
projeto de vida sustentável. O cursos ministrado no CEI tive parecer favorável da Rede
Municipal Escolar, uma vez que existem oportunidades de emprego para a área de
formação. Estes dados são confirmados pelos níveis de empregabilidade dos alunos que
terminaram estas formações.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A Escola Profissional de Fafe tem já 17 anos de existência, centenas de jovens já
diplomados e inseridos no mercado de trabalho. Pauta-se por ser uma escola que
contribuiu para ascensão da formação e qualificação profissional na região, dotando-a
de mão-de-obra qualificada, combatendo o abandono e insucesso escolar, melhorando
a qualidade de vida dos jovens. As prioridades são: “ Formar para a Qualidade…Formar
para a Excelência.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A Escola Profissional Mariana Seixas foi fundada em 1999 e, desde sempre, baseou a
construção do seu Projeto Educativo tendo em consideração as necessidades e
expectativas específicas da comunidade educativa e meio escolar que serve.A EPMS
tem uma missão a desempenhar: proporcionar um serviço público de educação de
qualidade, formando jovens autónomos, criativos e responsáveis, assente em valores
como o trabalho, o rigor, a justiça e a resp.Et

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Tendo em conta que a taxa de retenção verificada antes do 9º Ano de escolaridade, sem
qualquer tipo de formação profissional, é elevada e que as empresas/entidades da
região têm alguma dificuldades em encontrar profissionais com o perfil de saída que
estes cursos lhes conferem, pensamos, através deste projecto, contribuir para a
diminuição do abandono escolar antes do final do 9º Ano, e possibilitar uma
qualificação profissional especializada.

85%

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE ENSINO
PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Pretende contribuir para a melhoria da formação académica de menores de idade com
baixa escolaridade, com historial de retenções, de absentismo e de abandono escolar
precoce. Pretende também orientá-los vocacionalmente e dar-lhes uma acentuada
formação tecnológica e prática, incluindo em contexto real de empresas locais e
regionais de áreas potenciadoras de empregabilidade. Visa ainda a motivação para o
prosseguimento de estudos.

85%

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)
BARCELOS, E.M.

Este projeto visa promover a inclusão social e escolar dos jovens do concelho de
Barcelos, criar condições para o cumprimento da escolaridade obrigatória ao nível 12º
ano, em particular, a jovens com idade igual ou superior a 15 anos com o 8º ano de
escolaridade que procuram um ensino mais prático e ligado ao mundo das empresas.

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

No presente ano letivo a EPV desenvolveu 3 cursos CEFS, 2 de tipo II e 1 de tipo III.
Todas as turmas iniciaram com um n.º de alunos acima do mínimo estabelecido. As
taxas de conclusão e frequência são elevadas, tendo em conta as estratégias
pedagógicas. No curso CEF de tipo III concluíram 23 alunos e frequentam no curso de
tipo II (para o 2.º ano) 45 alunos. Temos obtido taxas de sucesso bastante satisfatórias.

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)
CRL

Decorrente da rede educativa existente em Matosinhos, nomeadamente com ADEIMACentro Qualifica, o sentimento dos destinatários das ações CEFs a nossa Candidatura
será um contributo não só para a diminuição da população sem a escolaridade
obrigatória, mas mais importante para a “Construção” de um “Ser” que presentemente
se encontra social e culturalmente “afastado” e venha a reconhecer a importância da
Escolarização e Qualificação Profissional.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BONFIM

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Esta formação resulta da necessidade de criar uma alternativa formativa a alunos, uns
com percurso reiterado de insucesso, outros com currículos específicos. Apostou-se em
áreas de formação ajustadas às necessidades do contexto e à especificidade dos alunos
numa perspetiva de prosseguimento de estudos em área similar. Procura-se fazer um
acompanhamento muito estreito com serviços NEE e SPO em articulação com as
famílias.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Desenvolver, com instituições locais, um projeto de formação, de dupla certificação,
que responda às necessidades do mercado de trabalho. Promover o desenvolvimento
dos jovens, oferecendo-lhes competências técnicas, humanas e relacionais, através de
formação que os qualifique para o exercício profissional / ingresso no ensino
secundário; Contribuir, para a diminuição das taxas de abandono e insucesso escolar,
promoção e qualificação dos jovens.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O combate ao insucesso e abandono escolar precoce é uma prioridade deste
Agrupamento, esta oferta educativa com percursos de aprendizagem mais direcionados
e adequados ao grupo alvo, permite aumentar o sucesso escolar e reduzir o abandono,
criando assim condições de igualdade no acesso à educação.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A taxa de empregabilidade em Hotelaria, Restauração na Região Oeste é elevada e tem
vindo a aumentar. Na sequência do estudo de antecipação das necessidades levado a
cabo pela OesteCIM, a área mantém-se com relevância muito elevada, e
nomeadamente Restaurante/Bar com relevância máxima (10). Paralelamente à
viabilização de uma qualificação nível 2, os cursos desta tipologia são ainda um
instrumento fulcral na prevenção do abandono escolar.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O Agrupamento de Escolas de Ílhavo visa a promoção do sucesso educativo para uma
cidadania ativa através de um percurso de Cursos de Educação e Formação de Jovens
do nível básico de educação, caracterizado por uma forte ligação com o mundo
profissional, como tal, valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de
uma profissão, em articulação com o setor empresarial da Região de Aveiro,
nomeadamente do Município de Ílhavo.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

É nosso objetivo, através da presente tipologia, criar uma oferta diversificada e com as
condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com estes
percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover a
continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O projecto pretende promover a educação/formação de jovens com vulnerabilidades
concretas(dificuldades de aprendizagem,instabilidade emocional e défice
motivacional)Pretendemos proporcionar iguais oportunidades de
ensino/aprendizagem,num contexto local e territorial caracterizado por forte abandono
demográfico e consequentemente frágil em termos de mecanismos de sociabilidade e
de ambientes aprendentes que fortaleçam a construção dos jovens.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Oferta curricular alternativa promotora do sucesso e preventiva do abandono escolar,
potenciadora dos recursos materiais e humanos da escola, que vai de encontro às
caraterísticas do tecido socioeconómico da economia da região e que teve em conta as
motivações dos alunos de acordo com processo desenvolvido pelos serviços de
psicologia e orientação.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O Agrupamento com os CEF's pretende dar alternativa aos alunos com historial escolar
de retenções indiciando abandono escolar. Estes sentem-se entusiasmados pela
realização de tarefas mais práticas, com interesse pelo exercício de uma profissão,
tendo por vezes problemas socioeconómicos a nível familiar, dificultando o sucesso no
ensino regular.Pretende-se proporcionar uma via profissionalizante que permita aos
jovens.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Desenvolver, através de modalidades alternativas ao ensino regular, os mecanismos de
aproximação entre a Escola e o Mundo do Trabalho:Contribuir para a realização pessoal
dos jovens, e para uma preparação adequada para a vida adulta, garantindo as
condições que permitam a clarificação de valores tão essenciais como a
responsabilidade, a criatividade, o espírito crítico, a solidariedade e a tolerância.

85%

85%

85%

85%

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, E.M., LDA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO DE ARAÚJO
CORREIA

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO DO PÓ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÍLHAVO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO
CORVO

COMOIPREL - COOPERATIVA MOURENSE DE
INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO NUNES,
BARCELOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CARREGADO

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO AGRARIA-AVA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

141.421,20

156.112,63

83.210,28

232.364,51

221.282,75

304.180,73

96.302,81

227.967,75

172.598,83

370.928,89

1.480.088,28

136.726,69

309.401,16

129.161,42

174.660,08

92.438,76

136.100,17

148.381,65

166.308,36

170.787,77

341.413,33

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

120.208,02

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

132.695,74

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

70.728,74

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

197.509,83

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

188.090,34

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

258.553,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

81.857,39

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/09

2018/08/31

Portugal

193.772,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2018/08/31

Portugal

146.709,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

315.289,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2018/08/31

Portugal

1.258.075,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/26

2018/08/31

Portugal

116.217,69

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

262.990,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

109.787,21

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

148.461,07

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

78.572,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

115.685,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

126.124,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

141.362,11

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2018/08/31

Portugal

145.169,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/07/25

Portugal

290.201,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

505

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000870

POCH-01-5266-FSE-000872

POCH-01-5266-FSE-000873

POCH-01-5266-FSE-000874

POCH-01-5266-FSE-000875

POCH-01-5266-FSE-000876

POCH-01-5266-FSE-000877

POCH-01-5266-FSE-000880

POCH-01-5266-FSE-000881

POCH-01-5266-FSE-000882

POCH-01-5266-FSE-000885

POCH-01-5266-FSE-000887

POCH-01-5266-FSE-000888

POCH-01-5266-FSE-000889

POCH-01-5266-FSE-000890

POCH-01-5266-FSE-000891

POCH-01-5266-FSE-000893

POCH-01-5266-FSE-000894

POCH-01-5266-FSE-000896

POCH-01-5266-FSE-000897

POCH-01-5266-FSE-000899

POCH-01-5266-FSE-000900

POCH-01-5266-FSE-000902

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Esta acção de formação, enquadra-se no projecto educativo da Escola que preconiza
uma escola com uma aposta clara na modernização, na inovação e na capacidade de
iniciativa, com uma ligação permanente à comunidade educativa como meio para
conseguir a inserção dos jovens na vida activa ou no prosseguimento de estudos, jovens
capazes de assumirem plenamente a sua cidadania.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A operação insere-se nas condições inclusas no aviso n.º POCH-66-2017-08. O plano
formativo previsto - intervenção na NUT III Grande Porto [c/incidência no concelho do
Porto], está vocacionado para responder de uma forma assertiva ao problema do
abandono escolar e, simultaneamente, resposta às necessidades do tecido empresarial
em RH com uma vertente de qualificação prática (saber fazer) decorrente da entrada na
via profissionalizante.

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL LDA Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O Projeto Educativo da EPAMG tem como principais objetivos contribuir para a
redução do abandono escolar e dotar as empresas/instituições de profissionais
qualificados. Para tal decidimos apostar nos percursos diferenciados de educação e
formação procurando responder às necessidades dos jovens que se encontram em risco
de abandono escolar sem conclusão do 9.º ano de escolaridade.

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS HORIZONTES LDA

A EPNH foi criada com o objectivo promover a qualificação profissional em diferentes
áreas dos jovens que após a conclusão 9º ano pretendem adquirir uma valência
educativa e profissional. Ao longo da sua existência tem vindo a diversificar a sua oferta
formativa quer ao nível de cursos nível IV e nível II. Assume-se como modalidade
alternativa de educação e formação, privilegiando a relação individual
ensino/aprendizagem, a avaliação continua

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI HEITOR PINTO

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO RODRIGUES
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)
SAMPAIO, ESPOSENDE

O projeto tem por objetivo a realização de 1 curso CEF Tipo 2, Nível 2, Operador/a de
Informática, visando criar condições para aumentar o sucesso escolar, reduzir o
abandono e desenvolver conhecimentos e capacidades, científicas, culturais e de
natureza técnica, prática e profissional que facilitem, futuramente, escolhas no
prosseguimento de estudos e a integração no mercado de trabalho dos alunos.

85%

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Curso CEF Nível 2 Tipo 2 - Assistente Administrativo/a - Aumentar o sucesso escolar e
reduzir o abandono, melhorando a qualidade e eficiência do sistema de educação e de
formação e das condições de aprendizagem ao nível da educação do ensino básico

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O acompanhamento da formação prevê a articulação entre a escola,a família e os
parceiros envolvidos,através de contactos informais e reuniões periódicas de avaliação
do desempenho dos formandos.Ao nível da formação em contexto trabalho a
articulação é feita entre o acompanhante e o monitor de estágio.No terminus da
formação é feita a articulação com as empresas no sentido de ser assegurada a inserção
efetiva dos formandos no mundo do trabalho.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Na sequência do entendimento do enquadramento legal e das metas educacionais
decorrentes da Lei de Bases do Sistema Educativo, o presente projeto, que vai ser
implementado no triénio 2016/2018, pretende desenvolver em benefício dos alunos
como prioridade, estando destinado preferencialmente a jovens com idade igual ou
superior a 15 anos, em risco de abandono escolar ou que já abandonaram a escola
antes da conclusão da escolaridade obrigatória.

85%

85%

85%

85%

85%

85%

AGRUPAMENTO GONÇALO SAMPAIO

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
CONSULTADORIA, LDA

SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)
LDA

Os grandes objectivos e linhas orientadoras do nosso Projecto direccionam-se para o
tema globalizante “Qualificar para o Futuro”. Pensar a escola enquanto lugar de decisão
é pensar a prática pedagógica enquanto actividade de investigação e de intervenção
para a mudança. Pensar a escola enquanto espaço de reflexão e de diálogo entre os
diferentes actores em presença e pensar que essa reflexão favorece a emergência de
uma nova cultura escola.

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE ENSINO DA
FIGUEIRA DA FOZ, LIMITADA

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Os grandes objetivos e linhas orientadoras do nosso Projeto direcionam-se para o tema
globalizante “Qualificar para o Futuro”. Pensar a escola enquanto lugar de decisão é
pensar a prática pedagógica enquanto atividade de investigação e de intervenção para a
mudança. Pensar a escola enquanto espaço de reflexão e de diálogo entre os diferentes
atores em presença e pensar que essa reflexão favorece a emergência de uma nova
cultura escola.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Esta candidatura reflete a grande procura por parte dos jovens por esta nova oferta
formativa, que numa área mais prática e já direcionada para o mercado de trabalho
tem sido uma mais valia para o combate ao abandono escolar. Estas ofertas permitem
ainda despertar junto dos jovens o interesse pela continuação dos estudos numa via
profissionalizante, pela sua vertente de dupla certificação.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A EPSM é uma escola pioneira na Educação e Formação Profissional. Há 26 anos que a
nossa missão é formar jovens técnicos e cidadãos ativos, que possam contribuir para o
desenvolvimento da economia. Trabalhamos em ligação com o tecido empresarial e
social. A EPSM possui excelentes condições técnicas e pedagógicas, como instalações
próprias, salas de aulas teóricas e laboratórios, equipamentos tecnológicos e uma
equipa experiente e motivada.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Os cursos de educação e formação de jovens, tem como principal objetivo dar resposta
aos jovens em risco de abandono escolar, dando-lhe a possibilidade de ter um curos de
formação numa área especifica .

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Os Cursos de Educação e Formação de Jovens vida apoiar os jovens , promovendo o
sucesso educativo, tentando minimizar ou mesmo eliminar o risco de abandono escolar
precoce.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A Escola tem vindo adoptar Cursos de Educação e Formação que são uma resposta para
os alunos em risco de abandono escolar. Pretendemos, deste modo, evitar o abandono
precoce da Escola e estimular os alunos para uma formação profissional e sensibilizá-los
da necessidade da criação de objectivos de vida.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Intervenções específicas inovadoras com vista à melhoria da qualidade do sistema de
educação e formação de jovens, visando o sucesso escolar. Desenvolver recursos
didáticos inovadores, reforço das competências nas TIC, implementação de plano de
ação para a empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE CORUCHE LDA

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO
SORRAIA, LDA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE BEJA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA,
BRAGA

85%

AGRUPAMENTO VIEIRA DE ARAÚJO

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DA
BEIRA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCANENA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.MÁRIO FONSECA,
LOUSADA

85%

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA, LEIRIA Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Integrando uma população escolar de aproximadamente 900 alunos, a ESALV,situada
no limite oeste/noroeste da zona urbana de Leiria,apresenta uma oferta educativa
diversificada.No entanto, tem vindo a sentir – tanto pelo lado da procura como pela
pressão das características do meio socioeconómico e empresarial em que se insere – a
necessidade de continuar a sua oferta nos percursos mais profissionalizante,tanto de
curta como de média duração.

85%

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ESTE DE
LOUSADA

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Intervenções específicas inovadoras com vista à melhoria da qualidade do sistema de
educação e formação de jovens, visando o sucesso escolar. Desenvolver recursos
didáticos inovadores, reforço das competências nas TIC, implementação de plano de
ação para a empregabilidade

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A promoção do sucesso escolar sempre foi o foco interventivo da Escola Profissional do
Fundão. O Projeto Educativo Local harmonizou as lógicas de intervenção de cada uma
das organizações educativas competindo à EPF a formação de dupla certificação de
jovens de Nível II. A aplicação dos fundos europeus está assim direcionada à necessária
qualificação e formação dos jovens, em território de baixa densidade, com resultados
de enorme dimensão.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Recuperação dos défices de qualificação, escolar e profissional de jovens da nossa
região, através da aquisição de competências escolares, técnicas, sociais e relacionais,
que lhes permitam ingressar num mercado de trabalho cada vez mais exigente e
competitivo.• Visa dar uma certificação profissional, para além da escolaridade básica 9.º ano, em apenas dois anos.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O projeto CEF propõe a execução de três novos cursos (dois T2 e um T3. ).
Pretendemos: 1. dar resposta às necessidades locais e regionais encontradas, visíveis
nas múltiplas solicitações que foram chegando de parceiros locais; 2. contribuir para a
redução da taxa de abandono e para o aumento da taxa de empregabilidade e de
prosseguimento de estudos.

85%

85%

85%

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO
PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO
BAIRRO

COLÉGIO D. DUARTE - ENSINO LDA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

77.917,58

375.992,45

88.263,71

482.818,63

194.672,13

135.291,52

141.327,85

461.556,79

74.578,81

147.007,50

135.610,72

150.214,04

111.412,75

132.191,90

122.988,42

107.962,53

154.527,27

199.921,84

146.730,23

162.399,68

240.704,19

164.530,64

298.392,33

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

66.229,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

319.593,58

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2018/08/31

Portugal

75.024,15

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

410.395,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

165.471,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/07/13

Portugal

114.997,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

120.128,67

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/07/31

Portugal

392.323,27

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/19

2018/08/31

Portugal

63.391,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

124.956,38

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

115.269,11

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

127.681,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

94.700,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

112.363,12

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

104.540,16

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/13

2018/08/31

Portugal

91.768,15

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/16

2018/07/31

Portugal

131.348,18

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/09

2018/08/31

Portugal

169.933,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

124.720,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/16

2018/08/31

Portugal

138.039,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

204.598,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

139.851,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

253.633,48

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/10/24

2018/07/27

Portugal

506

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000904

POCH-01-5266-FSE-000906

POCH-01-5266-FSE-000907

POCH-01-5266-FSE-000909

POCH-01-5266-FSE-000910

POCH-01-5266-FSE-000912

POCH-01-5266-FSE-000913

POCH-01-5266-FSE-000914

POCH-01-5266-FSE-000915

POCH-01-5266-FSE-000917

POCH-01-5266-FSE-000919

POCH-01-5266-FSE-000920

POCH-01-5266-FSE-000921

POCH-01-5266-FSE-000922

POCH-01-5266-FSE-000923

POCH-01-5266-FSE-000926

POCH-01-5266-FSE-000927

POCH-01-5266-FSE-000929

POCH-01-5266-FSE-000930

POCH-01-5266-FSE-000931

POCH-01-5266-FSE-000932

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

É uma proposta de oferta com qualidade coordenada com o setor empresarial da
região, que potencia a aquisição de competências específicas para entrar mais
facilmente no mundo do trabalho, além de uma formação geral sólida nas disciplinas
estruturantes.Importa ainda referir que este projeto tem também como objetivo
melhorar os níveis de qualificação escolar e profissional do agrupamento e por
conseguinte do concelho, diminuindo o abandono escolar

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A operação visa o financiamento de um curso de Operador de Informática tipo 2 (2
anos) de Nível II

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O AEB pretende dar uma resposta clara em termos regionais, nomeadamente no
insucesso e abandono escolares, e na qualificação de jovens, de nível intermédio para o
mundo do trabalho. Pretendemos, pois, acompanhar o percurso de formação destes
jovens criando mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto. O curso
apresentado adapta-se à população alvo e permite que os alunos cumpram a
escolaridade com uma vertente profissional.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A EPA, com 25 anos ao serviço da comunidade, tem um projeto educativo único em
Portugal, que se distingue no trabalho de educação e formação que presta a alunos,
famílias e empresas. É um trabalho sério, dedicado e reconhecido, que fazem da escola
uma das maiores e melhores escolas profissionais do país, certificada na qualidade com
a norma ISO9001:2008 e na responsabilidade social com a norma SA8000.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo é composto por um público muito
heterogéneo importando garantir uma igualdade efetiva de oportunidades com
alternativas adequadas aos vários perfis dos alunos.A oferta formativa do agrupamento
pretende garantir este pressuposto incluindo, além dos cursos regulares no ensino
básico e secundário, cursos de educação e formação e cursos profissionais.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O projeto possibilita à escola reduzir e prevenir o abandono escolar precoce e
estabelecer condições de igualdade no acesso à educação básica, incluindo percursos de
aprendizagem para a reintegração no ensino e formação e melhorando a qualidade e
eficiência do sistema de educação e de formação e das condições de aprendizagem.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A candidatura do AECC aos Cursos de Educação Formação, enquadrados no Despacho
Conjunto n.º 453/2004, de 27 de Julho, surge como resposta aos níveis de insucesso
escolar e à falta de qualificação profissional dos jovens que, por falta de interesse pelas
aprendizagens escolares e dificuldades em acompanhar o currículo estabelecido para o
seu ano de escolaridade, abandonam a Escola sem concluírem a escolaridade básica.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Projeto que visa a obtenção do 9.º ano de escolaridade no máximo em 2 anos. Este
Projeto tem por objetivo cativar os alunos para a escola oferecendo-lhe uma dupla
certificação, escolar e profissional. Nos cursos incluídos neste projeto são consideradas
horas em que os formandos têm contacto com o mundo do trabalho através da
realização da formação em contexto de trabalho, que é obrigatória para a obtenção da
componente profissional do curso.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A Escola de Comércio de Porto está mobilizada para o desenvolvimento e qualificação
dos jovens e adultos, apostando num ensino inovador, integrando uma forte
componente prática e interdisciplinar. Tem uma cultura empresarial com especial
apetência para a celebração de protocolos de parceria com empresas que constitui uma
das mais valias do projeto e é evidenciada pelo programa de patrocínio de salas
contribuindo para a dinamização da escola.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O projeto da Escola Secundária de Ermesinde abrange um curso do tipo 3 – Práticas
Técnico-Comerciais com um total de 15 alunos. O seu grande objetivo é diversificar os
percursos escolares por forma a satisfazer as expectativas dos alunos permitindo deste
modo promover o sucesso educativo contribuindo para a diminuição do abandono
escolar. Permitir, aos alunos desenvolver um conjunto de competências de natureza
profissional.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO PEDRO DO SUL Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Os Cursos de Educação e Formação de Operador de Informática, tipo 2, e Operador de
Distribuição, tipo 3, são dirigidos a alunos que evidenciaram grandes dificuldades no seu
percurso escolar durante a frequência do ensino regular. Integram estes cursos alunos
que foram avaliados pelos Serviços de Psicologia e Orientação do agrupamento de
escolas, depois de devidamente sinalizados pelos respetivos Diretores de Turma. Após
análise do perfil destes

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS DE VALLE
FLOR LDA

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

- Cooperação institucional;- Recuperação de situações de insucesso e/ou abandono
escolar precoce;- Implementação de estratégias personalizadas e individualizadas de
ensino;- Integração da dimensão da igualdade, nomeadamente, de género, de cidadãos
portadores de deficiência ou necessidades educativas especiais;- Participação em redes
de cooperação / projectos locais, regionais e nacionais;- Parceria com escolas superiores
de educação e

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Trata-se de formação de dupla certificação dirigida aos jovens que pretendem
frequentar um curso de educação e formação de jovens e que residem numa das
regiões mais periféricas e subdesenvolvidas económica e socialmente do país. A
organização da formação centra-se na pedagogia da individualização, na estrutura
modular e visa aumentar o sucesso educativo, reduzir o abandono escolar, reforçar a
qualificação e empregabilidade e o facilitar o pross

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A escola, conhecedora das potencialidades que o Concelho oferece e da crescente
necessidade de mão de obra qualificada em determinados setores, desenvolve um
ensino centrado na aprendizagem do formando, conferindo-lhe autonomia e sentido de
responsabilidade, respeitando o ritmo de cada um. Pretende-se uma formação
orientada para o saber-fazer, que assegure um leque de competências e atitudes que
permitam aos jovens a inserção no mercado trabalho

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A Candidatura apresentada para o desenvolvimento de ações correspondentes a Cursos
de Educação Formação de nível básico visa combater o abandono escolar e promover o
sucesso educativo, com vista à empregabilidade e/ou ao prosseguimento de estudos.A
qualificação dos jovens constitui um dos vetores do desenvolvimento, dado que é uma
condição básica para promover a capacidade empreendedora das pessoas e das
organizações.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A candidatura do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo pretende ser
uma proposta de formação diversificada que continue a corresponder às necessidades
do tecido empresarial e económico local com percursos de aprendizagem adequados
aos destinatários. Estamos à partida a tentar melhorar não só o perfil académico de
jovens, mas também as suas hipóteses de ingressarem num mercado de trabalho cada
vez mais competitivo e exigente.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Este agrupamento situa-se numa região fortemente atingida pela crise económica, com
consequências a nível do desemprego bem como baixas espectativas futuras. Esta
escola vem implementando, há 15 anos, projetos de turmas de Percursos Curriculares
Alternativos, CEF e C.VOC. que têm proporcionado uma aprendizagem e uma
experiência que seria importante ver repetida, pois tem permitido atingir os objetivos
definidos no PE, nomeadamente a valorizaçã

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A EPT tem assumido, nestes 24 anos de existência, um papel fundamental na
qualificação de um número significativo de jovens que ingressam no mercado de
trabalho. São as seguintes, as características que constituem a sua mais-valia e
sobretudo a sua “imagem de marca”: -Excelente apetrechamento técnico quer nas
instalações da escola (nos diversos laboratórios), quer no Pavilhão Oficinal
(metalomecânica e mec. automóvel), situado a 350m do edifício

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFENA

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE ELVAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FONTES PEREIRA
DE MELO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CORONADO E
CASTRO, TROFA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO E SERVIÇOS
S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE,
VALONGO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO
CASTELO

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO LDA

AMAR TERRA VERDE, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARCELINO
MESQUITA DO CARTAXO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE
POENTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FRAZÃO

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA (EPT) COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

130.918,14

164.339,11

71.673,08

166.814,61

730.508,04

357.236,25

170.047,48

182.692,69

284.160,50

75.641,59

60.024,38

58.980,00

151.432,14

83.501,33

317.750,62

248.377,15

293.090,93

221.067,36

137.274,83

131.839,53

253.646,70

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

111.280,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

139.688,24

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

60.922,12

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

141.792,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2018/08/31

Portugal

620.931,83

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

303.650,81

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/07/31

Portugal

144.540,36

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

155.288,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

241.536,43

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

64.295,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/19

2017/08/31

Portugal

51.020,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/19

2017/08/03

Portugal

50.133,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/16

2017/08/31

Portugal

128.717,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

70.976,13

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

270.088,03

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

211.120,58

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

249.127,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

187.907,26

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/07/31

Portugal

116.683,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/09

2018/08/31

Portugal

112.063,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/07/15

Portugal

215.599,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

507

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000933

POCH-01-5266-FSE-000934

POCH-01-5266-FSE-000936

POCH-01-5266-FSE-000937

POCH-01-5266-FSE-000938

POCH-01-5266-FSE-000939

POCH-01-5266-FSE-000941

POCH-01-5266-FSE-000942

POCH-01-5266-FSE-000943

POCH-01-5266-FSE-000945

POCH-01-5266-FSE-000946

POCH-01-5266-FSE-000948

POCH-01-5266-FSE-000949

POCH-01-5266-FSE-000950

POCH-01-5266-FSE-000951

POCH-01-5266-FSE-000952

POCH-01-5266-FSE-000953

POCH-01-5266-FSE-000954

POCH-01-5266-FSE-000955

POCH-01-5266-FSE-000956

POCH-01-5266-FSE-000957

POCH-01-5266-FSE-000958

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A opção desta resposta formativa – CEF de Assistente Administrativo/a, Tipo 2, nível 2 assenta em dois motivos fundamentais: o levantamento das necessidades e interesses
individuais dos alunos e a preocupação que essas questões acarretam para o
Agrupamento de Escolas de Mirandela; e, na pertinência, ao nível das instituições, que
compõem o tecido empresarial local que podem ver e ser uma mais valia na existência
deste curso.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Intervenções específicas inovadoras com vista à melhoria da qualidade do sistema de
educação e formação de jovens, visando o sucesso escolar. Desenvolver recursos
didáticos inovadores, reforço das competências nas TIC, implementação de plano de
ação para a empregabilidade

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Os objectivos deste projeto são: a redução e a prevenção do abandono escolar, a
igualdade no acesso à educação, aumentando o sucesso escolar melhorando a
qualidade e eficiência do sistema de Educação e de formação.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Nos últimos anos, a Escola investiu em condições físicas adequadas para o
funcionamento de cursos na área da Hotelaria e Restauração e ou Indústrias
Alimentares, requalificando um espaço para o efeito (CREPPE – Cozinha, Restaurante e
Padaria Pedagógica), constituindo uma referência consolidada na comunidade; Desde
2007, tem funcionado na EB de Argoncilhe o curso de Educação e Formação (CEF). Este
curso conferiu à Escola um conhecimento acumulado

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Visa desenvolvimento de cursos de educação e formação jovens cujas características
diferenciadoras são: preparação dos formandos para o exercício profissional
qualificado; existência de protocolos com empresas/instituições que permitem uma
experiência de estágio enriquecedora; princípio de partilha de experiências com
empresas ligadas à área de formação dos cursos ministrados; rede de parcerias com
entidades do tecido económico local e regional.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Este curso permite corresponder às necessidades jovens alcançarem com sucesso o
9.ºAno e satisfazer a procura profissional nesta área. Corresponde, igualmente, ao
objetivo de integrar socialmente os jovens com mais de 15 anos, através do contacto
com o mundo do trabalho, incutindo-lhes responsabilidade profissional,
simultaneamente possibilitar aprendizagens nas principais áreas disciplinares e ainda
destrezas e competências sociais.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A Esc. Profissional de Cortegaça tem como missão formar jovens capazes de responder
às necessidades atuais e futuras do mercado de trabalho da região. O seu projeto visa
assegurar o prosseguimento de estudos, desenvolver conhecimentos, capacidades
técnicas, competências pessoais, sociais, laborais e escolares dos alunos que
frequentam Cursos CEF, prevenindo o abandono e insucesso escolares através da
diversificação da oferta formativa.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Numa região com graves problemas sociais e económicos é importante encontrar
soluções que contribuam para a valorização da escola e das aprendizagens. Os
problemas de natureza social refletem-se de forma muito acentuada e imediata na
escola. A criação de percursos motivadores para este tipo de alunos é a garantia do
cumprimento da escolaridade obrigatória e, mais do que isso, uma abertura de janela
de oportunidade em termos profissionais.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Esta formação visa a integração de jovens cujo percurso tem sido marcado pelo
confronto com as instâncias formais de controlo. A formação visa a aquisição de
competências de valores e princípios que permitam o exercício de uma cidadania plena
onde os direitos e os deveres se conjuguem de forma harmoniosa e responsável.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Através do CEF, assume-se uma via educativa que pretende complementar a resposta a
necessidades fundamentais dos alunos e, desta forma, permitir a inclusão de todos no
percurso escolar baseado numa aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de
capacidades em disciplinas das componentes sociocultural, científico e tecnológica.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Este projecto procura responder às necessidades de qualificação dos jovens no
Concelho de Odemira. A formação apresentada promove o desenvolvimento pessoal e
profissional dos jovens, pondo a tónica na dupla certificação e respondendo também
aos desafios de desenvolvimento da região. Esta formação permite a reintegração de
jovens no sistema de ensino formal e uma nova oportunidade de formação qualificada.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Grupo constituído por elementos com fraco desempenho escolar e fragilidades
relevantes em áreas chave do conhecimento, apresentando retenções repetidas no
mesmo ciclo e correndo o risco de abandono escolar precoce. O projecto visa oferecer a
oportunidade ao grupo de jovens que o constitui de concluírem a escolaridade
obrigatória num percurso flexível e ajustado aos seus interesses e ter a possibilidade de
ingressar no mercado de trabalho com m

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O Agrupamento tem vindo a estimular uma cultura de escolaridade prolongada,
diversificando as ofertas formativas, que respondam às expectativas da sociedade
educativa.A oferta de CEF's surge como resposta às necessidades formativas de jovens
que não encontram nas outras ofertas existentes um compromisso necessário à sua
qualificação.O presente projeto foi construído atendendo ao perfil dos jovens e às áreas
prioritárias.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A criação de um curso CEF, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A criação de um curso CEF, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A criação de um curso CEF, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O projeto para este curso CEF surgiu a partir da avaliação psicopedagógica de alunos
que frequentam esta escola sem obter o sucesso esperado e para os quais é urgente
encontrar uma alternativa motivadora, de qualidade, com continuidade a nível do
ensino secundário ou da formação profissional e que lhes permita ser bem sucedidos na
escola e no mundo do trabalho.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A criação de um curso CEF, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A criação de um curso CEF, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. PEDRO IV, VILA DO
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)
CONDE

A criação de um curso CEF, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
CARVALHAIS/MIRANDELA

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A criação de um curso CEF, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

No âmbito das oportunidades de formação, entendeu esta Escola depois de ouvidas as
entidades locais (Câmara Municipal de Ponte de Lima, Instituto de Emprego e Formação
Profissional e Centro de Área Educativa de Viana do Castelo) em reunião com as Escolas
do Concelho, apresentar a candidatura ao novo curso CEF Tipo 2 - Operador de
Jardinagem

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONÇÃO

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. RAMIRO
SALGADO, TORRE DE MONCORVO

85%

85%

85%

85%

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARGONCILHE

D. SANCHO - ENSINO LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.SANCHO I

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL SERPA
PINTO, CINFÃES

85%

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE D.HENRIQUE

85%

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR DOUTOR
FLÁVIO F. PINTO RESENDE, CINFÃES

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

EPO - CENTRO ESCOLAR E EMPRESARIAL DO
SUDOESTE ALENTEJANO, S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOGADOURO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE ALTER DO CHÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CABECEIRAS DE
BASTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DE
BASTO

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE FELGUEIRAS

85%

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ÍNFIAS

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARCO DE
CANAVESES

85%

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE PONTE DE LIMA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

206.009,30

163.693,86

153.277,87

178.942,89

710.651,38

101.421,52

228.118,15

155.260,68

159.882,16

74.895,10

184.016,93

162.775,86

338.867,62

151.701,84

166.754,93

295.010,69

200.599,97

198.301,75

241.221,67

353.335,85

276.488,17

233.866,21

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

175.107,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/07/31

Portugal

139.139,78

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

130.286,19

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

152.101,46

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2018/08/31

Portugal

604.053,67

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

86.208,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/07/31

Portugal

193.900,43

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2018/08/31

Portugal

131.971,58

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

135.899,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/10/10

2018/08/31

Portugal

63.660,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2017/08/31

Portugal

156.414,39

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

138.359,48

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/07/27

Portugal

288.037,48

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/13

2018/08/31

Portugal

128.946,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

141.741,69

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

250.759,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

170.509,97

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

168.556,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

205.038,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

300.335,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

235.014,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

198.786,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

508
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Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000959

POCH-01-5266-FSE-000960

POCH-01-5266-FSE-000963

POCH-01-5266-FSE-000966

POCH-01-5266-FSE-000968

POCH-01-5266-FSE-000969

POCH-01-5266-FSE-000970

POCH-01-5266-FSE-000972

POCH-01-5266-FSE-000973

POCH-01-5266-FSE-000975

POCH-01-5266-FSE-000976

POCH-01-5266-FSE-000977

POCH-01-5266-FSE-000978

POCH-01-5266-FSE-000979

POCH-01-5266-FSE-000981

POCH-01-5266-FSE-000983

POCH-01-5266-FSE-000986

POCH-01-5266-FSE-000988

POCH-01-5266-FSE-000989

POCH-01-5266-FSE-000990

POCH-01-5266-FSE-000991

POCH-01-5266-FSE-000992

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA CONDE DE S.
BENTO

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE ABRANTES

C.T.N. - COLÉGIO DE TORRES NOVAS, LDA

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO II, ALIJÓ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, FELGUEIRAS

85%

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Despertar em cada aluno a consciência de si enquanto pessoa única, original,
irrepetível, livre, consciente e responsável e transformar essa consciência em
capacidades e competências que o potenciem e promovam enquanto ser humano em
todas as suas dimensões. A missão é promover a sua realização, as qualidades pessoais,
o gosto pela aprendizagem e o espírito de comunidade

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A EPADRC, em Alcobaça, oferece em 2016-2018 CEF para Jovens idade igual ou superior
15 anos, certificação N2, Tip.2 e 3,nas áreas de Cozinheiro/a, Empregado/a de
Restaurante/Bar e Operador/a de Máquinas Agrícolas.Estes cursos incentivam os/as
jovens ao prosseguimento de estudos/formação e permitem que adquiram
competências profissionais, através de soluções flexíveis, de acordo com os seus
interesses e as necessidades do mercado de trabalho loca

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Integrada no Projeto Educativo da entidade, e com a envolvência do meio escolar e da
comunidade, esta oferta formativa visa combater o abandono e o insucesso escolar,
melhorando as qualificações académicas dos jovens e facultando-lhes o acesso a uma
profissão que permita intervir ativamente na região. Pretende-se que esta formação
seja adequada às expectativas dos formandos e às necessidades do mercado laboral da
região em que a mesma se insere.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Integrada no Projeto Educativo da entidade, e com a envolvência do meio escolar e da
comunidade, esta oferta formativa visa combater o abandono e o insucesso escolar,
melhorando as qualificações académicas dos jovens e facultando-lhes o acesso a uma
profissão que permita intervir ativamente na região. Pretende-se que esta formação
seja adequada às expectativas dos formandos e às necessidades do mercado laboral da
região em que a mesma se insere.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AVER-O-MAR

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO DO PORTO,
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)
PORTO

O Agrupamento está inserido num meio sócio-cultural de envolvência pobre, sendo que
menos de 25% dos pais dos alunos têm habilitação secundária ou superior e por
conseguinte apenas numa percentagem idêntica são profissionais de nível superior ou
intermédio. Visa-se garantir a igualdade de oportunidades, tornando efetiva a sua
preparação para a vida ativa, ou seja, aptos a enfrentar no futuro um mercado de
trabalho.

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE GRÂNDOLA

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Sob o lema Melhor qualificação, mais emprego, mais desenvolvimento este projeto,
resultante da auscultação dos parceiros socioeconómicos, pretende elevar o nível de
escolarização, formação/qualificação profissional dos jovens em áreas emergentes
cruciais para o desenvolvimento da região que tem carência de mão de obra
qualificada.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Este projeto visa dar resposta à necessidade de formação de jovens, que no curso
básico regular não obtiveram as competências necessárias ao aumento do seu nível de
escolaridade e que pretendem adquirir competências na área profissional d carpintaria.
Assim, estamos perante um projeto que contempla uma oferta formativa ajustada às
necessidades da população do concelho de Tomar.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Esta operação tem em vista a a qualificação dos jovens, em idade escolar, em área
técnicas de importância e relevo para a sua inserção no mercado de trabalho
proporcionando a igualdade no acesso à educação e formação de jovens por forma a
reduzir o abandono escolar precoce e criar melhores condições de igualdade no acesso
de jovens com carências à educação.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A nova Escola Profissional de Barcelos,da Entidade Formadora ACIB, foi aprovada e
autorizada para iniciar funções, com o inicio do ano escolar 2015/2016, através de
Despacho do Senhor Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário de
16/07/2015, sendo implementada pela ACIB, entidade com mais de 25 anos de
experiência de formação profissional. Funcionará em total articulação com as
necessidade do setor empresarial, visando o emprego.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Com estes cursos pretende-se assegurar a criação de uma oferta no ensino básico que
privilegia tanto a aquisição de conhecimentos em disciplinas estruturantes, como o
português, a matemática e o inglês, assim como uma qualificação profissional de nível
II. Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por módulos e assentam no
envolvimento de empresas, entidades e instituições parceiras, sediadas na área
geográfica da escola.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Um das ideias fortes do Projeto Educativo do Agrupamento é criar uma escola inclusiva,
capaz de integrar uma grande diversidade de alunos, reflexo do mosaico cultural da
sociedade, através da disponibilização de propostas formativas flexíveis e adaptadas ao
público-alvo; os Cursos CEF afiguram-se como uma possibilidade de conclusão desta
etapa de estudos e ao mesmo tempo ter uma ferramenta atualizada para ingressarem
no mundo laboral.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O projecto tem como objectivo a redução e a prevenção do abandono escolar e
melhorar a qualidade e eficiência do sistema de educação e de formação.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O projeto corporiza a melhoria contínua da qualidade do serviço educativo,
desenvolvendo um trabalho que proporcione aos alunos um percurso educativo de
sucesso, através de soluções flexíveis, para que os jovens adquiram competências, de
acordo com os seus interesses e necessidades do mercado de trabalho.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Curso de Educação e Formação de Jovens de Operador de Distribuição que permite dar
a alunos a oportunidade de uma formação abrangente e em contacto com o mercado
de trabalho.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O CEF T3 de Instalador(a) Reparador(a) de Computadores, foi desenvolvido no sentido
de promover o sucesso educativo em jovens com idade igual ou superior aos 15 anos,
em risco de abandono escolar ou efetivo abandono, reforçando da qualificação dos
jovens para a empregabilidade. Trata-se de uma formação nas áreas da informática,
computadores e electricidade, bastante apelativas aos jovens, que manifestam apenas
interesse no ensino mais prático.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A taxa de empregabilidade em Hotelaria e Serviços Informáticos é elevada e tem vindo
a aumentar na nossa região, tornando-se uma mais valia a existência de Cursos nestas
vertentes.Paralelamente à viabilização de uma qualificação nível 2, os cursos desta
tipologia são ainda um instrumento fulcral na prevenção do abandono escolar, que na
nossa região atinge a média de 20% e na nossa Escolas atinge a média de 18%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TEMPLÁRIOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
BARCELOS

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO
LDA

85%

85%

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A oferta formativa disponibilizada pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de
Abrantes, adequasse às necessidades formativas evidenciadas pelo tecido
empresarial.A Escola está dotada de todas as infraestruturas e equipamentos
necessários à lecionação dos cursos ministrados tendo em vista a capacitação efetiva
dos formandos.

Intervenções especificas inovadoras com vista à melhoria da qualidade do sistema de
educação e formação de jovens, visando o sucesso escolar. Desenvolver recursos
didático inovadores, reforço das competências nas TIC, implementação de plano de
acção para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO
HOSPITAL

85%

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A criação de um curso CEF, pretendem recuperar para a escolaridade mínima
obrigatória um grupo de formandos, que apresentava dificuldades no seu percurso
escolar. Associadas à vertente profissional, estas formações visam responder aos
interesses dos alunos e proporcionar-lhes uma vivência mais integrada da escola e
saídas profissionais aliciantes, no intuito de motivar o grupo de formandos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

85%

85%

Resumo | Summary

A candidatura apresentada reúne os requisitos mínimos exigidos pelo Despacho
Conjunto nº 453/2004, de 27 de julho, com as retificações introduzidas pelo Despacho
nº 12568/2010, de 4 de agosto e pelo Despacho nº 9752-A/2012, de 18 de julho,
pretendendo dar resposta a um grupo de alunos com percurso escolar e expectativas de
vida muito específicas, em grave risco de abandono escolar.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ, OVAR
NORTE

85%

Nome da Operação | Operation Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 4 DE ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PERAFITA

ENTEC - ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL LDA

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS Nº2 DE
ELVAS

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

103.749,91

186.044,22

231.260,31

491.940,39

146.618,71

181.002,96

86.321,84

102.207,10

176.106,30

386.236,67

76.400,91

146.265,01

204.185,77

160.202,65

412.769,03

96.733,33

424.343,46

165.527,71

95.247,66

112.705,65

83.786,09

192.384,50

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

88.187,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2017/08/31

Portugal

158.137,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

196.571,26

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/08

2018/08/31

Portugal

418.149,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/06/28

Portugal

124.625,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

153.852,52

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

73.373,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2018/07/31

Portugal

86.876,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

149.690,36

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

328.301,17

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

64.940,77

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2017/08/31

Portugal

124.325,26

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

173.557,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

136.172,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/21

2018/08/31

Portugal

350.853,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2018/08/31

Portugal

82.223,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/07/31

Portugal

360.691,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/07/14

Portugal

140.698,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

80.960,51

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2018/08/31

Portugal

95.799,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

71.218,18

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/19

2017/08/31

Portugal

163.526,83

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/16

2018/08/31

Portugal

509
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Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5266-FSE-000993

POCH-01-5266-FSE-000997

POCH-01-5266-FSE-001000

POCH-01-5266-FSE-001002

POCH-01-5266-FSE-001003

POCH-01-5266-FSE-001004

POCH-01-5266-FSE-001005

POCH-01-5266-FSE-001006

POCH-01-5266-FSE-001007

POCH-01-5266-FSE-001008

POCH-01-5266-FSE-001009

POCH-01-5266-FSE-001010

POCH-01-5266-FSE-001012

POCH-01-5266-FSE-001013

POCH-01-5266-FSE-001015

POCH-01-5266-FSE-001016

POCH-01-5266-FSE-001018

POCH-01-5266-FSE-001019

POCH-01-5571-FSE-000001

POCH-01-5571-FSE-000002

POCH-01-5571-FSE-000003

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADEO DE SOUZACARDOSO

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DO VALE DO AVE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE BEJA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇOS DE
BRANDÃO

85%

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS MELO

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TONDELA TOMAZ
RIBEIRO

85%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
GUIMARÃES

85%

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE ENSINO E
INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE MARCO DE
CANAVESES

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E
ENSINO PROFISSIONAL, S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MADALENA

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BÚZIO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARVALHOS, VILA
NOVA DE GAIA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Em boa hora a escola apostou nesta formação. Com efeito, a maioria dos alunos que
optam por estes cursos estão vocacionados para a atividade laboral e é na componente
técnica onde eles revelam maiores e melhores aptidões. Por outro lado, não tem sido
difícil à escola protocolar com as empresas a Formação em Contexto de Trabalho,
permitindo após o Unificado ingressar no secundário ingressar em C. Profis. com maior
e mais fácil empregabilidade.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A presente candidatura enquadra-se no âmbito do regulamento específico da Tipologia
de intervenção 66 - Redução do abandono escolar Tipologia de Operação 1.3- Cursos
Educação e formação de jovensA FORAVE é uma escola profissional com um projeto
educativo direcionado para as empresas e sectores industriais de grande
desenvolvimento ao nível territorial e de forte expressão na economia nacional.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A diversificação da oferta formativa é um objetivo do Projeto Educativo do
Agrupamento e inclui atualmente o curso de educação e formação de Operador de
Informática Tipo 2. O projeto tem como objetivo prevenir o abandono escolar de alunos
em risco devido ao contexto sócio familiar e/ou em situações de insucesso escolar,
proporcionando-lhes um percurso escolar alternativo adaptado às suas aspirações e
conducente à formação educativa.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Os desafios que se colocam à Escola do século XXI, enquanto epicentro da formação de
base dos jovens e da aprendizagem ao longo da vida, exigem a adoção de posturas
educativas dinâmicas e inovadoras, que conduzam a formas de atuação mais ativas,
adequadas ao contexto da comunidade e à especificidade do seu público. É
fundamental criar alternativas adaptadas aos jovens que procuram um ensino mais
prático, técnico e ligado ao mundo empresarial.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A ACIG/EPCISAVE aposta na formação inicial, contínua e da qualificação/especialização
das pessoas de forma a incutir-lhes um interesse na criação de hábitos de trabalho,
responsabilidade profissional, no reforço da capacidade competitiva empresarial dos
seus Associados e comunidade em geral. O objetivo primordial baseia-se em dar
respostas às carências formativas através de um plano de Formação com oferta
diversificada de Tipologias e Ações.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Este projecto insere-se numa filosofia de prevenção do insucesso,do abandono escolar e
da exclusão, perceptível pela existência de um grupo maioritariamente constituído por
alunos que apresentam um elevado número de retenções ao longo do seu percurso
escolar e/ou em situação de abandono, a par de acentuadas dificuldades de ordem
diversa, entre as quais as de integração e motivação para a realidade escolar.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Esta oferta formativa pretende ser um percurso de sucesso para os alunos que
necessitam de um ensino diferenciado, mais prático. Para além disso, corresponde às
expectativas dos alunos em termos de área de formação.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Esta candidatura enquadra-se no definido para a tipologia de Cursos de Educação e
Formação (CEF), Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens para a empregabilidade.O Projeto possibilitará a
realização de cursos contemplando as turmas de CEF Tipo 2– 2 anos letivos e CEF Tipo 3
- 1 ano que iniciaram o ciclo de formação em 2016/2017, que terminará em agosto de
2018.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O presente projeto procura promover a inclusão escolar e social de uma franja da
população inadaptada ao currículo nacional, mediante a diversificação de percursos
escolares a integrar a oferta formativa do ensino básico do agrupamento que
privilegiem a componente prática do saber em diferentes áreas de formação, o que,
face ao perfil do público-alvo, constitui uma mais-valia para o desenvolvimento pessoal
desses mesmos alunos.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A missão da EPV consiste em contribuir para a qualificação dos jovens, contrariando o
abandono escolar e indo ao encontro da real vocação dos alunos, prestando serviços de
educação e formação de nível ISCED 2 em áreas diversas, como a hotelaria,
manutenção industrial, mecatrónica, entre outras. A Escola estabelece uma rede de
parcerias com várias entidades e com empresas, visando a prática simulada e o
prosseguimento de estudos dos seus alunos.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

Os Cursos Educação e Formação de Jovens desenvolvem atividades de motivação,
apresentação e contacto com a comunidade local ao longo do ano, previstas no Plano
Anual Atividades, são de diversas ordem: exposições, workshops, feiras temáticas,
palestras, etc. poderão consultar o projeto de divulgação semanal na internet Escola TV.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

No ano de 2016, o AESB deparou-se com um grupo de alunos, na sua maioria com idade
>= a 15 anos, cujo percurso escolar está marcado por retenções, algumas vezes
repetidas, com absentismo e em risco de abandono escolar. Tendo sido acompanhados
pelo SPO verificou-se que face às dificuldades apresentadas seria necessário orientá-los
para uma oferta de carácter mais prático e com a qual se identificassem no seu
contexto socioeconómico.

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

A intenção de incluir na oferta formativa de Escola um Curso de Educação e Formação
surge da necessidade de encontrar uma resposta alternativa para os alunos do ensino
básico com repetidos insucessos escolares e notória desmotivação para a tarefa
escolar. Nesta situação encontravam-se vários alunos do 8º de escolaridade com 15
anos ou do curso vocacional do 2º ciclo, correndo risco de integração no mercado de
trabalho sem uma qualificação inicia

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ABAÇÃO Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

CEF - Promoção do Sucesso Educativo

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, COOPERATIVA DE
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)
ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

Na EPGE acreditamos que todos os jovens merecem aceder a projetos formativos de
qualidade, adaptados às suas características e ambições pessoais e que cumpram o seu
potencial de aprendizagem. Os Cursos CEF constituem uma importante medida de
promoção do sucesso escolar, prevenindo o abandono escolar e promovendo a
empregabilidade futura dos jovens. Este projeto surge do compromisso com os nossos
parceiros e conta com o seu reconhecimento social

AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS

Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF)

O principal objetivo é qualificar o formando como Operador de Informática que, de
forma autónoma de acordo com as orientações técnicas, instala, configura e opera
software de escritório, redes locais, Internet e outras aplicações informáticas, bem
como efetua a manutenção de microcomputadores, periféricos e redes locais.Pretendese proporcionar uma aquisição profissional que lhes permita a inserção no mundo de
trabalho.

Cursos Profissionais

O crescimento a que assistiu a escola em tão pouco tempo deve-se acima de tudo a três
pilares fundamentais. Em primeiro lugar ao Projecto Educativo da Escola fundamentado
no rigor, na disciplina e numa estratégia de ensino-aprendizagem que vai muito além
das estratégias mais convencionais, comummente aplicadas na maioria das nossas
Escolas. Outro dos pilares fundamentais do crescimento da Escola Profissional da
Guarda tem sido a sua opção no que

ENSIGUARDA - ESCOLA PROFISSIONAL LDA

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO AVE, E.M. Cursos Profissionais

A EPAVE está em sintonia com a “Estratégia Europa 2020” nomeadamente o
crescimento inteligente, o crescimento sustentável e o crescimento inclusivo, no
sentido de para atingir as metas estabelecidas pela Comissão Europeia.Assim, a
diversificação das ofertas formativas de nível secundários vai de encontro às directivas
anunciadas pela DGEstE, seguindo uma iniciativa e oportunidade de combate ao
insucesso e ao abandono, como oportunidade de respos

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
LDA

Promover a inserção no mercado de trabalho de mão-de-obra qualificada e
especializada.Combater o abandono escolar, permitindo, ao mesmo tempo, a dupla
certificação.Dar uma resposta a novas necessidades do tecido empresarial do
concelho.Formar jovens ao tanto ao nível do saber fazer, como do saber estar e ser,
preparando-os para os desafios que a sociedade actual se depara.

Cursos Profissionais

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

70.902,74

279.247,86

203.484,00

145.949,52

131.571,68

234.744,94

92.423,40

216.092,73

143.735,85

245.794,40

107.129,95

228.675,93

74.915,71

125.923,92

179.945,84

81.272,00

416.241,04

167.397,14

3.729.443,81

1.801.401,09

1.535.416,68

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

60.267,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

237.360,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/14

2018/08/31

Portugal

172.961,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

124.057,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/09

2018/08/31

Portugal

111.835,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

199.533,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

78.559,89

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

183.678,82

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

122.175,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

208.925,24

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

91.060,46

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2018/08/31

Portugal

194.374,54

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/12

2018/08/31

Portugal

63.678,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

107.035,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

152.953,96

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/07/31

Portugal

69.081,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

353.804,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

142.287,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/09/15

2018/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

3.170.027,24

1.531.190,93

1.305.104,18
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POCH-01-5571-FSE-000008

POCH-01-5571-FSE-000009

POCH-01-5571-FSE-000010

POCH-01-5571-FSE-000011

POCH-01-5571-FSE-000012

POCH-01-5571-FSE-000013

POCH-01-5571-FSE-000014

POCH-01-5571-FSE-000015

POCH-01-5571-FSE-000016

POCH-01-5571-FSE-000017

POCH-01-5571-FSE-000018

POCH-01-5571-FSE-000019

POCH-01-5571-FSE-000020

POCH-01-5571-FSE-000021

POCH-01-5571-FSE-000022

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

BALLET TEATRO CONTEMPORÂNEO DO PORTO CRL Cursos Profissionais

O Balleteatro Escola Profissional (BTEP) criado em 1989 foi a primeira escola no Porto
de teatro e ainda hoje única de dança. Uma das particularidades do BTEP foi ter nascido
no seio de um projecto criativo nas áreas das artes performativas, o Ballet Teatro
Contemporâneo do Porto (1983), uma estrutura única no país pelas suas características
de formato e missão que se foi estruturando até se apresentar hoje como uma forma
múltipla interdisciplin

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE ENSINO DA
FIGUEIRA DA FOZ, LIMITADA

Os grandes objetivos e linhas orientadoras do nosso Projecto direcionam-se para o tema
globalizante “Qualificar para o Futuro”. Pensar a escola enquanto lugar de decisão é
pensar a prática pedagógica enquanto atividade de investigação e de intervenção para a
mudança. Isto é, pensar a escola enquanto espaço de reflexão e de diálogo entre os
diferentes atores em presença e pensar que essa reflexão favorece a emergência de
uma nova cultura escola

DELFINOPOLIS - ENSINO, TECNICA E EDUCAÇÃO,
LIMITADA

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Dar a oportunidade a jovens de realizarem uma formação muma área especifica de
Artes do Espectaculo, na sua região.

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
Cursos Profissionais
SAÚDE

Este projecto educativo sustenta-se numa metodologia integrada e centrada nas várias
dimensões de vida do formando. Pretende-se, com efeito, proporcionar-lhes as
condições adequadas para a sua formação profissional, mas também social e,
sobretudo, pessoal. Com esse objectivo, serão implementadas estratégias pedagógicas
que apelem ao envolvimento e à participação activa dos formandos no seu percurso
formativo, associadas às parcerias activas com

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO
SORRAIA, LDA

Cursos Profissionais

A EPSM é uma das escolas pioneiras no ensino profissional em Portugal. Há 24 anos que
trabalhamos arduamente na formação e qualificação dos recursos humanos, apostando
numa oferta formativa adequada às necessidades da região. A EPSM é hoje um pólo de
desenvolvimento da região, trabalhando em estreita ligação com o tecido empresarial,
económico e social. Candidatamos-nos a cinco cursos profissionais, por considerar que
são os que melhor respondem

Cursos Profissionais

Com um projecto de formação nascido do meio teatral, dinamizado pelos seus agentes
mais destacados e alicerçado nas práticas profissionais, a ACE tem sido, desde a sua
fundação, o “berço” de uma dinâmica contínua de renovação do tecido teatral, sendo
certo que poucos projectos educativos podem verificar no terreno, de forma tão
palpável, os resultados da sua acção pedagógica. Os formandos da ACE estão na origem
de praticamente todas as novas com

Cursos Profissionais

A EPVT surgiu em 2000 para responder às necessidades formativas identificadas na
região de Santarém. Há 14 anos que trabalhamos na formação e qualificação dos
recursos humanos, apostando numa oferta formativa diversificada e adequada às
especificidades da região. A EPVT é hoje um importante pólo de desenvolvimento,
trabalhando em estreita ligação com o tecido empresarial, económico e social.
Candidatamo-nos a 4 cursos profissionais, por consider

Cursos Profissionais

Este projeto destina-se a dar continuidade ao Curso Profissional de Técnico de Receção,
com uma turma que transitou para o terceiro ano do ciclo de formação 2012/2015,
bem como para apoiar a abertura de uma nova turma do mesmo curso (ciclo de
formação 2014/2017). Pretende-se com este curso formar profissionais qualificados
aptos a executar o serviço de receção e acolhimento em estabelecimentos hoteleiros,
meios complementares de alojamento turís

Cursos Profissionais

Pensamos que a inserção do ensino profissional nas escolas secundárias irá dar resposta
a muitas situações de insucesso e abandono escolar. O nosso Agrupamento tem
atualmente, para continuação, os Cursos Profissionais de Técnico de Eletrónica,
Automação e Instrumentação, Técnico de Multimédia, Técnico de Gestão de
Equipamentos Informáticos. Para o ano letivo de 2014/2015, temos como abertura o
Curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas

Cursos Profissionais

Esta candidatura visa elevar os níveis de escolaridade e qualificação profissional dos
jovens do distrito de Viana do Castelo, respondendo aos diagnósticos de necessidades
de formação evidenciadas nos estudos efetuados pela Escola, ANESPO e Ministério da
Educação.As ofertas formativas apresentadas tiveram subjacente o parecer do
Conselho Consultivo da Escola do qual fazem parte representantes ao tecido económico
e social da região. O parecer i

Cursos Profissionais

Tendo em conta os níveis de abandono e insucesso escolar verificados neste
estabelecimento de ensino, a diversificação da oferta educativa e o investimento em
formações de carácter profissionalizante, assumem-se opções e alternativas válidas a
seguir , no sentido de combater as taxas de insucesso, bem como de reencaminhar os
alunos que se encontram em situação de risco ou de abandono escolar desqualificado,
motivando assim, a frequência da Escol

Cursos Profissionais

Dado que os alunos deverão cumprir a escolaridade obrigatória até aos 18 anos ou até
12º ano, e atendendo à necessidade de diversidicar as ofertas formativas da escola,
consideramos que os cursos profissionais constituem uma excelente oportunidade para
os jovens que pretendem continuar a sua escolaridade e simultameamente integrar
uma vertente profissionalizante que lhes permita, no final do 12º ano, a plena
integração na vida ativa como profiss

Cursos Profissionais

Permitir aos jovens a conclusão do ensino secundário com dupla certificação;-Facultar
aos jovens contactados com o mundo do trabalho e experiência profissional;Desenvolver mecanismos de aproximação entre escola e outras instituições sociais;permitir aos jovens com dificuldades a possibilidade de prosseguirem estudos a nível
secundário.

Cursos Profissionais

Os alunos matriculados integram-se no grupo de potenciais casos de abandono escolar,
já que, pelo seu contexto sociocultural, nível etário e situação económica se encontram,
no momento, mais vocacionados para a “procura de trabalho”. Estes discentes, na sua
grande maioria, são advindos dos Cursos de Educação e Formação anteriormente
ministrados neste estabelecimento de ensino, e já no momento de entrada para os
mesmos se encontravam enquadrados

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva tem vindo a registar, nos últimos anos
letivos, uma percentagem elevada de retenções no ensino secundário, designadamente
no 10º ano de escolaridade nos cursos científico-humanísticos. A grande maioria destes
alunos abandona o ser percurso escolar ou transfere-se para concelhos vizinhos,
contribuindo para a desertificação da região. A aposta nesta tipologia de formação
insere-se numa política de man

Cursos Profissionais

O Compromisso Educativo da Escola visa fazer despontar todo um conjunto de
situações diferenciadas, cuja dinâmica assenta no processo formativo, sendo
articuladas entre a educação escolar e extra - escolar. Queremos evitar que a ETEPA
seja um local de passagem, sem alma/ motivação, um tem- de- ser. Evitar a todo o
custo a questão: “ para que é que isto serve? ”Queremos como Escola participar na
aprendizagem ao longo da vida e na aposta num ensi

Cursos Profissionais

Com o objetivo de contribuir para a formação e qualificação dos recursos humanos, a
EPC surgiu com a aposta numa oferta formativa adequada às necessidades da região.
Temos cumprido todos os objetivos a que nos temos proposto, contribuindo para que a
EPC seja hoje um Pólo de Desenvolvimento, trabalhando em estreita ligação com o
tecido empresarial, económico e social. Candidatamo-nos a três cursos profissionais,
por considerar que são os que melh

Cursos Profissionais

A Fundação Alentejo, através da Escola Profissional da Região Alentejo de que é
entidade proprietária, tem vindo a desenvolver, desde 1990, uma atividade consolidada
de valorização e elevação das qualificações escolares e profissionais dos recursos
humanos regionais (jovens), suportada por um Projeto Educativo sólido assente numa
forte relação com os contextos locais e regionais e numa rede estável de parcerias. Esta
atividade consubstancia-se n

ACADEMIA CONTEMPORÂNEA DO ESPECTÁCULO
CRL

ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO TEJO S.A.

INSTITUTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GOUVEIA

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOSÉ LEITE DE
VASCONCELOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMPO ABERTO,
BEIRIZ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO II, ALIJÓ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE
PAIVA

ETEPA - ESCOLA TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL
ALBICASTRENSE, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE CORUCHE LDA

FUNDAÇÃO ALENTEJO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.290.639,08

1.701.241,54

362.755,93

1.208.106,59

2.983.052,20

1.885.267,41

2.729.711,39

349.992,32

287.621,80

4.611.486,87

141.343,15

427.312,40

32.893,93

434.035,88

168.765,99

861.310,29

1.558.728,66

5.294.355,52

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.097.043,22

1.446.055,31

308.342,54

1.026.890,60

2.535.594,37

1.602.477,30

2.320.254,68

297.493,47

244.478,53

3.919.763,84

120.141,68

363.215,54

27.959,84

368.930,50

143.451,09

732.113,75

1.324.919,36

4.500.202,19

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/11/20

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2015/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/18

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/04

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2015/07/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000023

POCH-01-5571-FSE-000024

POCH-01-5571-FSE-000025

POCH-01-5571-FSE-000026

POCH-01-5571-FSE-000027

POCH-01-5571-FSE-000028

POCH-01-5571-FSE-000029

POCH-01-5571-FSE-000030

POCH-01-5571-FSE-000031

POCH-01-5571-FSE-000032

POCH-01-5571-FSE-000033

POCH-01-5571-FSE-000034

POCH-01-5571-FSE-000035

POCH-01-5571-FSE-000036

POCH-01-5571-FSE-000037

POCH-01-5571-FSE-000038

POCH-01-5571-FSE-000039

POCH-01-5571-FSE-000040

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Os cursos profissionais constituem uma das modalidades do ensino secundário, de
dupla certificação, que confere certificação escolar de 12.º ano e qualificação
profissional. Este projeto insere-se numa filosofia de prevenção do insucesso e da saída
precoce do sistema de ensino, percetível pela existência de um grupo de alunos que
apresentam retenções e situações de abandono, quer no nível básico, quer no
secundário, a par de dificuldades de orde

Cursos Profissionais

O Projeto de Formação iniciado em 2005 tem continuidade com a presente candidatura,
em virtude da problemática do insucesso e abandono escolar ser uma realidade que
merece ser combatida pelo sistema de ensino em geral, do qual o particular também
poderá dar um forte contributo nessa ação. O Externato Senhora do Carmo tem obtido
no terreno forte adesão e procura nos seus cursos de formação, estando a especializarse na área de Hotelaria e Turismo

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia com sede na Escola Secundária
Vouzela é uma escola de referência na região face às suas ofertas formativas que têm
tido uma boa aceitação na comunidade em geral. Existem já um número significativo de
alunos provenientes de cursos via profissionalizante, que têm ingressado no mercado
de trabalho ou no ensino superior, salientando-se o seu sucesso profissional. No
presente ano letivo a Escola tem 1 Cu

Cursos Profissionais

A formação profissional é um dos eixos prioritários de desenvolvimento dos recursos
humanos do município. O Curso Profissional de Técnico de Restaurante/Bar, variante
Restaurante/Bar, com prioridade nacional e regional 2, possibilita a adequação da
oferta formativa às caraterísticas específicas da população escolar, permitindo ir ao
encontro das necessidades do concelho e dos concelhos limítrofes. Pretende-se, deste
modo, combater o insucesso e

Cursos Profissionais

A EPC tenta ajudar ao desenvolvimento local contribuindo para a formação dos jovens e
permitindo-lhes experiências laborais em contexto real e em empresas de renome
(frequentemente, no âmbito do Programa Leonardo Da Vinci, os alunos realizam a sua
PCT no estrangeiro). A EPC trabalha em tendo em consideração o tecido empresarial
regional, bem como, as necessidades profissionais do mercado. Estabelece pontes vitais
com a comunidade educativa, perm

Cursos Profissionais

O curso de Formação Profissional corresponde, em muitos aspectos, às características
de uma via mais prática que, ao mesmo tempo, liga os alunos mais rapidamente ao
mundo do trabalho. Perspectiva-se ainda como uma medida de combate ao insucesso e
ao abandono escolar, tal como preconiza a introdução do Despacho Conjunto nº
453/2005 de 27 de Julho. Compete à escola desenvolver as metodologias e a as
estratégias necessárias para dotar os alunos des

Cursos Profissionais

Este projeto está programado tendo por base as seguintes características:a) Total
interdisciplinaridade de todas as disciplinas que constituem o plano curricular dos
cursos;b) Alcançar um equilíbrio entre os êxitos pessoais e académicos de cada aluno;c)
Uma Educação personalizada;d) O projeto baseia-se numa prática profissional efetiva,
em estreita correlação com o mundo do trabalho;e) O projeto caracteriza-se por
promover a formação p

Cursos Profissionais

A relevância do projeto fundamenta-se nos seguintes aspetos: 1) ter em conta o perfil
pessoal de cada jovem; 2) dar continuidade à implementação e sustentação de vias de
formação predominantemente práticas e com forte pendor profissionalizante enquanto
instrumento de combate ao abandono e insucesso escolares, de forma elevar o nível de
qualificação dos jovens;3) estabelecer uma forte ligação ao mundo profissional, através
da valorização e

Cursos Profissionais

Este projeto insere-se no do Projeto Educativo do CRDL, que visa contribuir para o
desenvolvimento integral do indivíduo. Os grandes objetivos e linhas orientadoras do
nosso Projeto Educativo direcionam-se para a criação de uma identidade de escola
própria pronta a dar resposta aos novos desafios resultantes da emergente sociedade. A
aposta na formação Profissional reveste-se de um profundo interesse para a
comunidade que anseia por técnicos mai

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARREGAL DO SAL Cursos Profissionais

Projeto adequa-se à satisfação das necessidades de recursos humanos qualificados a
nível local, regional e nacional, pelas perspetivas de empregabilidade e tendência de
procura social dos cursos, nomeadamente, pela diversificação da oferta formativa
deveras importante numa região do interior.O Agrupamento de Escolas de Carregal do
Sal está envolvido no tecido económico, social e cultural e integra períodos de formação
em contexto de trabalho d

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA S.A.

Cursos Profissionais

O projeto educativo do colégio está centrado na formação integral dos alunos,
proporcionando-lhes a aquisição e o desenvolvimento de competências pessoais e
profissionais para o exercício de uma profissão. A criação de cursos profissionais nas
áreas de audiovisuais e administração, é uma ação de aproximação entre o colégio e as
instituições económicas, profissionais, associativas, sociais e culturais da sua área de
influência. Para os alunos que

Cursos Profissionais

Este projeto insere-se no contexto global do Proj. Educativo do Inst. D. João V, que visa
contribuir para o desenvolvimento integral do indivíduo, promovendo um
melhoramento simultâneo do meio social em que se insere. A aposta nos Cursos
Profissionais reveste-se de um profundo interesse para os jovens que muito valorizam a
sua dimensão prática, bem como para a comunidade que anseia por técnicos
qualificados. O IDJV pretende lutar contra o abando

Cursos Profissionais

A oferta dos Cursos foi pensada tendo em conta o perfil dos formandos a quem se
destina. Os Cursos formam profissionais que, de forma autónoma e de acordo com as
orientações técnicas, instalam, configuram e operam software de escritório, redes
locais, internet e outras aplicações informáticas; A oferta do Curso Profissional de
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva ajusta-se naturalmente ao facto de a existência
de instalações e equipamentos de

Cursos Profissionais

O IVS é uma escola situada em Cernache do Bonjardim, Sertã, na região do Pinhal
Interior, uma das regiões mais deprimidas do país, onde os desafios da educação e
formação se colocam com maior premência. O IVS tem leccionado o Ensino Regular do
5º ano ao 12º ano, CEF´s, Cursos Profissionais e UFCD´s. A escola detém uma
experiência profunda e variada nas mais diversas áreas do ensino, sendo, por isso, uma
entidade capacitada a desenvolver activi

Cursos Profissionais

Atenta às necessidades de formação mais sentidas no contexto local e regional, esta
escola perspetiva a sua oferta formativa segundo os índices de empregabilidade, com
base nos indicadores que marcam o desenvolvimento local e a sua inserção no plano
regional. Procura igualmente ir ao encontro das aspirações dos jovens, oferecendo-lhes
oportunidades de formação diversificada, simultaneamente dirigidas e de espetro
abrangente para o ramos de ativi

Cursos Profissionais

Tem sido evidente o esforço desenvolvido pela autarquia de S. João da Madeira, na
tentativa de uma melhoria da vida sócio-cultural da sua população e são vários os
campos em que se procuram conjugar esforços. Encontra-se na cidade, uma oferta
variada de espaços sócio-culturais abertos à comunidade onde se promovem
actividades de carácter cultural como exposições, workshops, concertos, espectáculos
de música e teatro. A oferta educativa da E

Cursos Profissionais

O Distrito de Aveiro tem características diferenciadoras das demais regiões para o
desenvolvimento do turismo. Este tem efeitos positivos a nível local, regional e
nacional, afirmando-se como um setor gerador de atividade e promotor de
desenvolvimento. A educação e formação são, neste contexto, fundamentais para a
qualificação de pessoas e a consequente satisfação do cliente. O projeto da EFTA Escola de Formação Profissional em Turismo de Avei

Cursos Profissionais

A EPABI – Escola Profissional de Artes da Covilhã, em atividade há 22 anos na cidade da
Covilhã, constitui a única escola profissional de música da região Centro do país,
promovendo cursos de formação de nível II e IV. Assume-se como instituição de
referência no contexto do ensino da música, atraindo jovens de todo o país. Tem por
missão a prestação de um serviço educativo e de formação profissional de excelência,
promotor do sucesso académico e

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE ENSINO E
INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

EXTERNATO SENHORA DO CARMO LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA E
CAMPIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAJÕES

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DIOGO DIAS MELGAZ, UNIPESSOAL LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SANCHES E S.
VICENTE DA BEIRA

Privado

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA AZAMBUJA

COLÉGIO RAINHA D. LEONOR S.A.

INSTITUTO D. JOÃO V, S.A.

EXTERNATO DOM FUAS ROUPINHO LDA

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE
ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DA SILVA
CORREIA

EFTA - ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM
TURISMO DE AVEIRO, LDA

ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE
ARTES DA BEIRA INTERIOR

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.023.673,38

1.376.305,68

714.242,39

316.295,85

984.636,33

115.521,42

1.963.471,43

646.442,48

628.079,68

463.149,93

615.463,69

1.204.077,99

556.802,31

686.294,15

1.408.971,68

1.204.184,50

2.304.336,26

2.224.379,40

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.720.122,37

1.169.859,83

607.106,03

268.851,47

836.940,88

98.193,21

1.668.950,72

549.476,11

533.867,73

393.677,44

523.144,14

1.023.466,29

473.281,96

583.350,03

1.197.625,93

1.023.556,83

1.958.685,82

1.890.722,49

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/21

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000041

POCH-01-5571-FSE-000042

POCH-01-5571-FSE-000043

POCH-01-5571-FSE-000044

POCH-01-5571-FSE-000045

POCH-01-5571-FSE-000046

POCH-01-5571-FSE-000047

POCH-01-5571-FSE-000048

POCH-01-5571-FSE-000049

POCH-01-5571-FSE-000050

POCH-01-5571-FSE-000051

POCH-01-5571-FSE-000052

POCH-01-5571-FSE-000053

POCH-01-5571-FSE-000054

POCH-01-5571-FSE-000055

POCH-01-5571-FSE-000056

POCH-01-5571-FSE-000057

POCH-01-5571-FSE-000058

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL LDA Cursos Profissionais

Os grandes objetivos e linhas orientadoras do nosso Projeto direcionam-se para o tema
globalizante “Qualificar para o Futuro”. Este projeto tem como objetivo promover a
formação escolar, profissional de jovens, a sua empregabilidade e adequação das suas
qualificações às necessidades das empresas/instituições desta região. É nossa filosofia
educativa dar aos alunos uma formação sociocultural, científica e técnica que os
prepare para a vida ativa.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A.

Cursos Profissionais

O CEI é uma escola privada com todas as valências, do pré-escolar ao secundário. Esta
candidatura pretende dar resposta à procura crescente de técnicos qualificados de nível
intermédio, das empresas, e à procura de qualificação profissional, por parte dos
jovens.Pretendemos que os Cursos Profissionais aqui ministrados sejam uma referência
de formação profissional com fortes contributos para o desenvolvimento pessoal e
profissional de todos os fo

Cursos Profissionais

Os grandes objectivos e linhas orientadoras do nosso Projecto direccionam-se para o
tema globalizante “Qualificar para o Futuro”. Pensar a escola enquanto lugar de decisão
é pensar a prática pedagógica enquanto actividade de investigação e de intervenção
para a mudança. Isto é, pensar a escola enquanto espaço de reflexão e de diálogo entre
os diferentes actores em presença e pensar que essa reflexão favorece a emergência de
uma nova cultura esco

Cursos Profissionais

De uma forma integrada a escola tem implementado melhorias respeitantes à sua
organização, funcionamento, infraestruturas e equipamentos, o que contribuiu para
consolidar junto do tecido empresarial e parceiros sociais uma Identidade própria e uma
Imagem sólida sustentada na qualidade do Projeto Educativo, da formação escolar e de
contexto de trabalho, como na adaptação contínua aos desafios constantes. O sentido
de dever e serviço público prest

Cursos Profissionais

Na região NUT III – Tâmega existe um elevado número de população sem um nível
mínimo de instrução, pelos padrões actuais. Em particular grande parte da população
adulta adquiriu apenas o nível do ensino básico.De acordo com o que acima se disse
este Centro pretende contribuir para o aumento da qualificação da população activa da
região NUTIII-Tâmega. As áreas de qualificação que pretendemos são, em nosso
entender, as mais pertinentes, de modo

Cursos Profissionais

A candidatura nasce de uma crescente tomada de consciência da urgência de se
encontrarem respostas alternativas e complementares a necessidades específicas e
diferenças ao nível social e escolar, existentes .A tomada de consciência destes
problemas/realidade, que a todos afeta, e perante os quais não podemos nem devemos
ficar indiferentes, obriga-nos a procurar soluções para fazer face ao número de casos de
abandono escolar, desmotivação face às

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DO
RIBATEJO, S.A.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
GUIMARÃES

INSTICOOP - INSTITUTO INTERNACIONAL
COOPERATIVO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRA DO
ALENTEJO

CENATEX III - ESCOLA PROFISSIONAL, LDA

Cursos Profissionais

Ver anexo

Cursos Profissionais

Tem sido preocupação da Associação/Escola Raul Dória integrar-se no tecido económicosocial do concelho e da região, criando protocolos com diversas instituições públicas e
privadas, dinamizando projetos essencialmente em questões estruturantes,
contribuindo para o aumento dos níveis de qualificação dos profissionais do sector dos
serviços, muito particularmente no comércio, organização de eventos, secretariado e
turismo da Área Metropolitana do

Cursos Profissionais

Trata-se de dar resposta ao segmento da procura de jovens por percursos de dupla
certificação, no âmbito dos cursos profissionais.Esta é uma medida que permite
alcançar os objetivos da politica educativa nacional, nomeadamente o cumprimento da
escolaridade obrigatória e elevar a qualificação dos portugueses.A seleção das ofertas
tem por base documentos produzidos pela ANQEP e IEFP bem como pelas as
orientações emanadas pela Dgeste.

Cursos Profissionais

Muito embora a valorização do ensino profissional seja uma matéria em discussão
desde a Declaração de Copenhaga (2002) nunca, como hoje, foi tão premente garantir a
sua efetivação, face à crise financeira que atravessamos e que tornou evidente aos
olhos de todos a necessidade de conjugarmos as políticas de educação, formação e
emprego, tendo em vista a empregabilidade, o crescimento económico, a
sustentabilidade financeira e a coesão social. C

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos Profissionais
CRL

A oferta formativa que pretendemos desenvolver através deste candidatura resultou
ainda (e principalmente) das necessidades de qualificação identificadas no tecido
empresarial da área geográfica onde atuamos, nomeadamente a Área Metropolitana do
Porto (AMP). Tentamos ainda privilegiar (de entre as áreas de competência
identificadas como necessárias pelas empresas) áreas de formação mais carenciadas no
que diz respeito à sua oferta na AMP em espe

S. E. F. O. - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Cursos Profissionais
DO OESTE, LIMITADA

O projeto destina-se a jovens que concluíram o 9º ano de escolaridade e que pretendam
aprender uma profissão para ingressar no mundo do trabalho. Com duração de 3 anos
confere um diploma de equivalência ao Ensino Secundário e um certificado de
qualificação profissional de nível IV. Pretende desenvolver competências pessoais e
profissionais nos jovens, contribuindo para o desenvolvimento dos seus saberes e das
suas qualificações para o exercício

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ÁGUAS
SANTAS

T.de Gestão Progr. de Sist.Informáticos–efetua a instalação e manutenção de sistemas
informáticos de apoio às diferentes áreas das empresasT.de Gestão-colabora nos
aspetos organizativos,dos diversos departamentos de uma unidade económica;T.de
Informática de Gestão-apoia a coordenação de departamentos de informática e
procede ao desenvolvimento,instalação e utilização de aplicações informáticas;T.de
Turismo-executa serviços de informação,an

ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA

SEMINARIO LICEAL DE PENAFIRME

ESCOLA SECUNDARIA DE SOARES REIS

Cursos Profissionais

SEMINFOR - ESCOLA PROFISSIONAL DE PENAFIRME,
Cursos Profissionais
LIMITADA

Trata-se de dar resposta ao segmento da procura de jovens por percursos de dupla
certificação, no âmbito dos cursos profissionais.Esta é uma medida que permite
alcançar os objetivos da politica educativa nacional, nomeadamente o cumprimento da
escolaridade obrigatória e elevar a qualificação dos portugueses.A seleção das ofertas
tem por base documentos produzidos pela ANQEP e IEFP bem como pelas as
orientações emanadas pela Dgeste.

IMULTIMÉDIA - ASSOCIAÇÃO PORTUENSE

Cursos Profissionais

Pioneiro de multimédia em Portugal e com o know-how acumulado, o IM pretende
contribuir para responder às exigências da produção de conteúdos audiovisuais e
interactivos. A localização privilegiada da escola, em plena zona Património Mundial
reforça a pertinência deste projecto, servindo para revitalizar o tecido urbano da zona,
ainda muito “deprimida” e parcialmente em restauro. O projeto pretende: Formar
técnicos para inovar na competitivi

Cursos Profissionais

As linhas gerais da Escola são pautadas pelo investimento em ações inovadoras,
contribuindo para o desenvolvimento de competências dos jovens, sempre em
articulação com os interesses e necessidade do tecido social e empresarial
local/regional/nacional. A Escola proporciona uma educação e formação de qualidade,
permitindo, ao seu público-alvo, a aquisição de aptidões ajustadas às exigências do
tecido empresarial local/regional/nacional e europeu,

Cursos Profissionais

A ESSL tem como linhas orientadoras oferecer formações diversificadas, indo ao
encontro das necessidades da comunidade em que se insere, bem como aos interesses
de formação dos alunos. Os cursos profissionais apresentam-se como uma solução
alternativa de formação para jovens que pretendem uma formação com uma forte
componente prática e tecnológica.

Cursos Profissionais

Criada com o objetivo de promover a qualificação profissional dos jovens que após a
conclusão do 9º ano pretendem adquirir uma valência educativa e profissional,baseia as
raízes da sua identidade no perfil sócio-profissional dos seus promotores definindo-se,
essencialmente, como uma escola de qualificação profissional inicial dos quadros
intermédios das empresas. Os cursos ministrados são o conciliar dos interesses de
formandos e entidades que p

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LIMITADA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.SERAFIM LEITE

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS HORIZONTES LDA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.988.253,45

2.037.191,83

3.563.150,19

2.370.679,27

980.052,88

34.625,52

2.431.141,46

2.677.984,24

678.567,06

479.841,23

1.798.151,27

3.497.009,32

1.198.555,10

2.064.669,96

1.312.923,54

1.862.269,78

2.477.375,20

1.372.441,87

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

2.540.015,43

1.731.613,06

3.028.677,66

2.015.077,38

833.044,95

29.431,69

2.066.470,24

2.276.286,60

576.782,00

407.865,05

1.528.428,58

2.972.457,92

1.018.771,84

1.754.969,47

1.115.985,01

1.582.929,31

2.105.768,92

1.166.575,59

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/25

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/25

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/26

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000059

POCH-01-5571-FSE-000060

POCH-01-5571-FSE-000061

POCH-01-5571-FSE-000062

POCH-01-5571-FSE-000063

POCH-01-5571-FSE-000064

POCH-01-5571-FSE-000065

POCH-01-5571-FSE-000066

POCH-01-5571-FSE-000067

POCH-01-5571-FSE-000068

POCH-01-5571-FSE-000069

POCH-01-5571-FSE-000070

POCH-01-5571-FSE-000071

POCH-01-5571-FSE-000072

POCH-01-5571-FSE-000073

POCH-01-5571-FSE-000074

POCH-01-5571-FSE-000075

POCH-01-5571-FSE-000076

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

A proposta formativa é adequada à satisfação das necessidades da Escola e enquadrase em objectivos estratégicos, nomeadamente, assegurar a continuidade de estudos de
nível secundário, nesta tipologia de formação, a alunos que já frequentaram os CEF de
tipo 2 - nível 2, Vocacional 3º Ciclo, bem como, garantir e manter muitos dos alunos no
sistema, representando uma outra possibilidade mais aliciante e adequada ao perfil
destes alunos e paralelam

Cursos Profissionais

A construção deste plano partiu da análise reflexiva da oferta formativa, proporcionada
pelo Agrupamento de Escolas Abel Salazar, em anos anteriores, pelo balanço das
atividades até à data realizadas, passando pela ponderação dos interesses e
necessidades do público-alvo. Pretende-se incentivar o desenvolvimento de percursos
profissionalizantes e qualificantes, especialmente destinados a jovens para os quais, no
seu percurso de aprendizagem sent

SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL
Cursos Profissionais
LDA

Os grandes objetivos e linhas orientadoras do nosso Projeto direcionam-se para o tema
globalizante “Qualificar para o Futuro”. Pensar a escola enquanto lugar de decisão é
pensar a prática pedagógica enquanto atividade de investigação e de intervenção para a
mudança. Isto é, pensar a escola enquanto espaço de reflexão e de diálogo entre os
diferentes actores em presença e pensar que essa reflexão favorece a emergência de
uma nova cultura escola

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OURÉM

Cursos Profissionais

A Escola insere-se num concelho de média dimensão, com cerca de 50.000 habitantes,
divididos por 18 freguesias, caracterizado por um elevado nível de empreendedorismo,
com mais de 2.000 empresas instaladas, a grande maioria associadas na ACISO –
Associação Empresarial do Concelho de Ourém, que vem evidenciando um elevado
dinamismo e uma estreita colaboração com a Escola nos domínios da formação. O
projeto foi elaborado tendo em conta as carência

Cursos Profissionais

O presente projeto enquadra-se no âmbito do Projeto Educativo deste Agrupamento de
Escolas e das estratégias aí consignadas que visam proporcionar uma oferta integrada
de educação e formação destinada a alunos cuja “escola tradicional e padronizada” e a
escolarização obrigatória, por razões de ordem económica, social, cultural, familiar ou
mesmo psicomotora não tem correspondido e não tem sabido satisfazer as
necessidades, as expectativas e os i

AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL SALAZAR, SÃO
MAMEDE DE INFESTA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DE
BASTO

CENTRO DE ESTUDOS DE FATIMA-CEF

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO

SIC - SOCIEDADE DE INCREMENTO CULTURAL, S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO ÁLVARES
CABRAL

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE PONTE DE LIMA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DA
BEIRA

E.P.R.M. - ESCOLA PROFISSIONAL DE RIO MAIOR,
LDA, EM

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MEALHADA

PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL LDA

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS
DE BASTO E CELORICO DE BASTO

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO E SERVIÇOS
S.A.

ESCOLA PROFISSIONAL DE SANTO TIRSO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE BARCELINHOS, BARCELOS

Cursos Profissionais

Com este projeto pretende-se formar profissionais qualificados e com fortes
competências para terem sucesso no exigente e competitivo mundo do trabalho. Dadas
as carateristicas da escola também no âmbito da formação humana os formandos no
final do curso terão fortes bases de cidadania.

Cursos Profissionais

A EPA, com 22 anos ao serviço da comunidade, tem um projeto educativo único em
Portugal, que se distingue no trabalho de educação e formação que presta a alunos,
famílias e empresas. É um trabalho sério, dedicado e reconhecido, que fazem da escola
uma das maiores e melhores escolas profissionais do país, certificada na qualidade com
a norma ISO9001:2008 e na responsabilidade social com a norma SA8000. Sem deixar
de estar atenta aos desígnios pre

Cursos Profissionais

O IA privilegia a relação de abertura ao meio pelo estabelecimento de parcerias com
empresas e organismos oficiais, locais e nacionais, diretamente relacionadas com
atividades de proteção de pessoas e bens, aliando-as a atividades de índole sócioculturais, que proporcionem a inserção no contexto laboral. Atende à inovação
científica e tecnológica, ao empreendedorismo, ao avanço em todos os campos do
saber e à cidadania globalizante, através de

Cursos Profissionais

Os principais objetivos da abertura de um curso profissional são: motivar os alunos com
algumas dificuldades de aprendizagem e/ou em risco de abandono escolar a
permanecerem na escola, frequentando um percurso formativo adequado; responder
em termos de oferta educativa aos alunos que optam por cursos mais práticos e
permitir a continuidade de estudos aos alunos que finalizam os cursos de educação e
formação (CEF's). O curso profissional de técni

Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima, foi
criada especificamente para ministrar cursos profissionais. Dotada de uma exploração
agrícola de 16ha com construções e equipamentos específicos de empresa agrícola, é
um exemplo para as empresas locais às quais presta apoio e coopera sempre que
solicitado.Numa política de desenvolvimento local, diversificou a oferta formativa
respondendo às solicitações do merc

Cursos Profissionais

Evitar o abandono precoce da Escola e estimular os alunos para uma formação
profissional.

Cursos Profissionais

O Projeto Educativo da EPRM apresenta como META PRINCIPAL – A FORMAÇÃO E A
QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O INGRESSO NA VIDA ATIVA. O Projeto Educativo da
Escola foca o desenvolvimento da organização escolar no seu todo, tendo
necessariamente reflexos na criação de motivações e condições de aprendizagem dos
alunos. Concentra-se nos processos de gestão e organização, expressando a sua
identidade como instituição, as finalidades que a caracterizam, a

Cursos Profissionais

Fornecer uma resposta educativa e formativa de acordo com as directrizes e objectivos
do programa nacional – Aprender Compensa” e do Projecto Educativo da
Escola;Disponibilizar oportunidade formativa e qualificação profissional a jovens que
pretendem ingressar a breve trecho no mundo do trabalho;Dar resposta aos interesses
dos alunos por uma qualificação profissional;•Prevenir o abandono escolar precoce sem
conclusão do 12º ano;Possibilit

Cursos Profissionais

Quatro profissionais ligados ao ensino criaram, há 25 anos, a Escola Profissional de Gaia
definindo como grandes metas: Facultar um novo modelo de Educação e Formação;
oferecer aos jovens uma preparação eficaz para a vida activa; Proporcionar uma
formação que possibilitasse uma melhor entrada no mundo do trabalho; Dar resposta à
procura de recursos humanos qualificados; Dotar o país de técnicos especializados;
Possibilitar a progressão nos estud

Cursos Profissionais

Pretendemos proporcionar um ensino/formação profissional de qualidade e qualificante
que vise o reconhecimento por parte do tecido empresarial local e regional. Neste
âmbito, investimos numa sólida formação inicial que contempla a aquisição, o
aprofundamento e o domínio de conhecimentos, competências, capacidades e atitudes,
para que os jovens venham a atingir no desempenho da sua atividade profissional,
níveis de excelência, quer como cidadãos,

Cursos Profissionais

A Escola de Comércio de Porto, está mobilizada para o desenvolvimento e a qualificação
profissional do sector do Comércio e Serviços, apostando num ensino inovador,
integrando uma forte componente prática e interdisciplinar. Apresenta uma forte
centralização de atividade numa clara especialização na área do comércio e dos serviços
em quatro áreas principais: comércio, eventos, marketing e contabilidade. Tem uma
cultura empresarial com especial

Cursos Profissionais

O projeto visa a qualificação de jovens do Vale do Ave, que foi muito afetado pelo
desemprego, na área dos têxteis. Encontrámo-nos em “contra-ciclo”, pois surgem
inúmeras solicitações à nossa EP, sobretudo quadros técnicos intermédios nas áreas do
comércio e serviços. Os cursos propostos possuem elevada taxa de empregabilidade,
uma válida estrutura da oferta e dinamismo no mercado de trabalho. Somos a mais
antiga entidade, no concelho, que ofere

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.130.914,43

679.177,78

1.170.324,98

1.442.605,33

439.323,65

923.570,19

6.491.079,87

418.982,48

79.152,61

2.828.940,33

309.797,21

2.637.578,05

132.511,14

6.435.347,58

1.994.199,10

1.826.521,80

1.208.993,47

1.150.396,35

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

961.277,27

577.301,11

994.776,23

1.226.214,53

373.425,10

785.034,66

5.517.417,89

356.135,11

67.279,72

2.404.599,28

263.327,63

2.241.941,34

112.634,47

5.470.045,44

1.695.069,24

1.552.543,53

1.027.644,45

977.836,90

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/09/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/13

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/10

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/08

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

514

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000077

POCH-01-5571-FSE-000078

POCH-01-5571-FSE-000079

POCH-01-5571-FSE-000080

POCH-01-5571-FSE-000081

POCH-01-5571-FSE-000082

POCH-01-5571-FSE-000083

POCH-01-5571-FSE-000084

POCH-01-5571-FSE-000085

POCH-01-5571-FSE-000086

POCH-01-5571-FSE-000087

POCH-01-5571-FSE-000088

POCH-01-5571-FSE-000089

POCH-01-5571-FSE-000090

POCH-01-5571-FSE-000091

POCH-01-5571-FSE-000092

POCH-01-5571-FSE-000093

POCH-01-5571-FSE-000094

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Candidatura aos cursos em questão prendem-se com razões de carácter pedagógico,
bem como lhe subjazem as orientações emanadas pelo Ministério da Educação para a
oferta curricular alternativa que as escolas devem oferecer a um público estudantil cada
vez mais diversificado, com objetivos profissionais e educativos diferentes. A Escola
optou por cursos que promovessem o desenvolvimento pessoal e social dos alunos,
permitindo-lhes a obtenção de hab

Cursos Profissionais

Projeto orienta-se para as áreas prioritárias que são de área de gestão desportista,
informática e de hotelaria. A gestão desportiva orientada para o sector que colabora na
manutenção de instalações e de equipamentos desportivos e que participa na conceção
e avaliação de programas, atividades e eventos desportivos. O técnico de restauração,
planifica e dirige os trabalhos de cozinha, bem como, prepara e confeciona refeições de
gastronomia region

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULAR
Cursos Profissionais
S.A.

O meio envolvente do concelho de Arruda dos Vinhos tem caraterísticas rurais,
apresentando um tecido económico em forte crescimento ligado à indústria e serviços,
restauração e turismo, estando a vila inserida em rotas turísticas, como a “Rota dos
Vinhos”, a “Rota dos Moinhos”, “Rota Cultural Pan-Europeia”, entre outras o EJAF
procurou dar resposta a esta nova realidade social e cultural com a oferta destes cursos
profissionais. Esta oferta vem

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES

Cursos Profissionais

A oferta formativa profissionalizante de nível secundário é constituída pelo Curso
Profissional de Técnico de Restauração – Variante de Restaurante-Bar. Considera-se que
esta opção de formação poderá contribuir, em termos futuros, para uma fácil
integração na vida ativa e, inclusivamente, para a possibilidade de criação de novos
postos de trabalho.Além disso, a aposta em Cursos Profissionais tem pleno cabimento
num contexto e numa época em que

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas.

Cursos Profissionais

Oferta de três Cursos Profissionais de nível 3, (Técnico de Higiene e Segurança no
Trabalho e Ambiente, Técnico de Gestão do Ambiente e Técnico de Turismo Ambiental e
Rural), com o objetivo de oferecer alternativas para alunos do Ensino Secundário que
têm vindo a demonstrar dificuldade de integração no sistema de ensino regular,
abandonando a escola, anulando matrículas ou obtendo resultados escolares
insatisfatórios.

Cursos Profissionais

Perspectiva-se no próximo ano a manutenção de uma forte oferta formativa ao nível do
ensino profissional, com a abertura de seis novos cursos, de modo a responder às
necessidades locais de escolarização, de valorização pessoal e profissional, bem como
dar respostas às necessidades do tecido empresarial. Cumulativamente, pretende-se
combater o abandono escolar precoce, conjugando uma certificação escolar com uma
qualificação profissional (de níve

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas.

Cursos Profissionais

A ESAG tem procurado combinar um perfil de Escola orientada para o prosseguimento
de estudos com uma oferta diversificada, promovendo percursos de
educação/formação de nível IV. A oferta formativa tem vindo a ser desenvolvida a
partir das necessidades das empresas ou de grupos de empresas, reforçando o
potencial estratégico dessas mesmas formações

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVEIRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÍLHAVO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO
CORVO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJUSTREL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ PELAYO,
SANTO TIRSO

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO PORTELA, ÁGUEDA

ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO GOMES,
MATOSINHOS

ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO TECNOLOGICA NO
Cursos Profissionais
LITORAL ALENTEJANO

Formação Inicial de nível IV e de dupla certificação, na área das Novas Tecnologias para
a Indústria.

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA (EPT) COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais

A EPT tem assumido, nestes 20 anos de existência, um papel fundamental na
qualificação de um número significativo de jovens que ingressam no mercado de
trabalho. São as seguintes, as características que constituem a sua mais-valia e
sobretudo a sua “imagem de marca”: -Excelente apetrechamento técnico quer nas
instalações da escola (nos diversos laboratórios), quer no Pavilhão Oficinal
(metalomecânica e mec. automóvel), situado a 350m do edifício

Cursos Profissionais

A Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL) enquanto instituição de formação
Profissional orienta a sua ação de formação de acordo com os seguintes
princípios:•Formação global e integrada das diferentes componentes do
saber;•Formação centrada nas necessidades locais e regionais;•Uma formação para a
mudança e inovação;•Formação para a competência e para o desenvolvimento.

Cursos Profissionais

Desenvolver, através de modalidades alternativas ao ensino regular, os mecanismos de
aproximação entre a Escola e o Mundo do Trabalho;Contribuir para a realização pessoal
dos jovens, e para uma preparação adequada para a vida adulta, garantindo as
condições que permitam a clarificação de valores tão essenciais como a
responsabilidade, a criatividade, o espírito crítico, a solidariedade e a tolerância;Criar na
comunidade Educativa, o desejo d

Cursos Profissionais

Face à realidade da região centro a Fundação Bissaya Barreto - Colégio Bissaya Barreto,
considera existir grande necessidade de criação de cursos de Formação Profissional,
perspetivando um desempenho consciente e eficiente dos jovens enquanto
trabalhadores e da sua aprendizagem pretende promover o curso na área de Técnico de
Termalismo. Esta área permitirá aos jovens integrarem o mercado de trabalho no
âmbito do turismo, lazer e bem-estar, bem c

Cursos Profissionais

A ESP encontra-se situada na região do Vale do Sousa, a qual apresenta um baixo índice
de desenvolvimento social e uma elevada taxa de abandono escolar.A Escola, em
colaboração com a CMP, o CNO de Paredes e a A.E. de Paredes identificou as áreas de
formação com relevância, apresentando candidatura aos CP de Téc. de Cont. e Téc. de
Apoio à Inf.. Registe-se que estes Cursos atrás referidos dão continuidade a CP já a
decorrer. A avaliação, feit

Cursos Profissionais

escolha dos Cursos Profissionais de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos e
Técnico Análise Laboratorial foi motivada maioritariamente pelo facto de haver uma
grande procura pelos jovens e seus encarregados de educação de cursos na área da
Informática e Industria Química, cuja procura de profissionais pelo mercado de trabalho
é positiva. Outro fator que também contribuiu para esta escolha, foi o facto de a Escola
se encontrar localizad

Cursos Profissionais

Os alunos da escola procuram fora do concelho alternativas para a sua formação pelo
pelo que compete à escola diversificar uma oferta educativa capaz de dar resposta às
suas necessidades. Cerca de 40%dos alunos do ensino secundário abandonam ou têm
insucesso escolar no ensino regular; na região não há em funcionamento nenhum curso
semelhante, sendo este o único agrupamento do Concelho, o financiamento é
fundamental para a execução dos cursos.

ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA LDA

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO AGRARIA-AVA

FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO

ESCOLA SECUNDARIA DE PAREDES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TONDELA TOMAZ
RIBEIRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
LDA

Cursos Profissionais

Ver anexo.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

891.521,94

693.966,29

1.076.776,08

263.402,03

747.859,83

374.970,27

2.984.512,27

1.655.782,91

1.042.073,15

2.567.124,79

3.782.029,87

2.298.314,22

2.743.887,45

653.708,82

542.966,80

654.966,04

699.883,10

8.545.190,12

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

757.793,65

589.871,35

915.259,67

223.891,73

635.680,86

318.724,73

2.536.835,43

1.407.415,47

885.762,18

2.182.056,07

3.214.725,39

1.953.567,09

2.332.304,33

555.652,50

461.521,78

556.721,13

594.900,64

7.263.411,60

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

515

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000095

POCH-01-5571-FSE-000096

POCH-01-5571-FSE-000097

POCH-01-5571-FSE-000098

POCH-01-5571-FSE-000099

POCH-01-5571-FSE-000100

POCH-01-5571-FSE-000101

POCH-01-5571-FSE-000102

POCH-01-5571-FSE-000103

POCH-01-5571-FSE-000104

POCH-01-5571-FSE-000105

POCH-01-5571-FSE-000106

POCH-01-5571-FSE-000107

POCH-01-5571-FSE-000108

POCH-01-5571-FSE-000109

POCH-01-5571-FSE-000110

POCH-01-5571-FSE-000111

POCH-01-5571-FSE-000112

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
LDA

RUIZ,COSTA & FILHOS LDA

EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ

APEPO - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO
PROFISSIONAL DO OESTE

NAZARÉ FORMA - ENSINO, FORMAÇAO E
CERTIFICAÇAO PROFISSIONAL, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Resumo | Summary

Ver anexo

Ver Anexo

Cursos Profissionais

Ver anexo

Cursos Profissionais

Sabendo-se que as diferentes Organizações Internacionais: Organização de Cooperação
e Desenvolvimento Económico (OCDE), Organização Internacional do Trabalho (OIT),
United Nations Educacional, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) têm
pressionado Portugal para a institucionalização das vias profissionalizantes de modo
que permitam a satisfação das necessidades do país em mão de obra qualificada, bem
como a prossecução de uma política de

Cursos Profissionais

Qualificação inicial dos jovens, de dupla certificação, facilitadora da sua integração
socioprofissional e de estímulo ao desenvolvimento sustentado do País.

Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Nazaré existe para dar resposta às necessidades de formação
dos jovens, em atividades económicas em expansão na região da Nazaré e envolvente.
Esta Escola ministra cursos nas áreas do Turismo, Hotelaria e Restauração, Eventos e
Comunicação e Marketing. Através de um contacto muito próximo com a comunidade e
o tecido empresarial, a Escola atua de modo a detetar as necessidades de formação.
Deste forma, são selecionados cr

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
Cursos Profissionais
RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Se os vários estudos existentes apontam como dificuldade primeira do processo de
modernização global o baixo nível de qualificação dos recursos humanos do país, só
através de um sistema de formação profissional que complete o sistema educativo na
aquisição de qualificações profissionais específicas se atingirá o nível qualitativo
necessário às exigências do mundo moderno, onde imperam as pesadas leis da
competitividade. O Alto Minho, continua a

COLÉGIO CIDADE RODA, LDA

Cursos Profissionais

Este projeto visa minimizar o problema do insucesso/abandono escolar de alunos, a
quem a escola nada lhes diz ao nível do ensino regular.De facto, os alunos que irão
integrar estes projetos apresentam índices de insucesso elevado, sem hábitos de
trabalho e organização e com algumas dificuldades em interiorizar regras. A maioria
destes alunos, a permanecerem no ensino regular, acabariam por abandonar a escola
sem concluírem o ensino secundário

Cursos Profissionais

Este projecto tem como grandes metas a qualificação escolar e profissional dos jovens
do concelho de Amares e o combate ao abandono escolar ao nível do ensino
secundário.As áreas de formação visadas neste projecto (Comércio, Eletrónica e
Telecomunicações do 1º ano, Turismo, Gestão de Equipamentos Informáticos, Gestão,
Apoio Psicossocial do 2º e 3º ano) vão de encontro às maiores necessidades resultantes
dos investimentos previstos no concelho

Cursos Profissionais

A oferta consta do Projeto Educativo da escola e é constituída pelo curso profissional
Téc.Gest.Progr.Sist.Informáticos. Numa época em que a empregabilidade no nosso país
é o maior problema que afeta a nossa sociedade, os dados que temos da
empregabilidade dos formandos deste curso parecem-nos razoáveis. Quer a
comunidade local, quer o tecido económico e institucional continuam a concordar com
esta oferta, face às necessidades sentidas pelas

Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Murça (EPM) tem como missão proporcionar ofertas formativas
qualificantes às populações da sua área de intervenção, nomeadamente os municípios
de Murça, Mirandela, Alijó, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Vila Flor, Macedo de
Cavaleiros, entre outros; com particular destaque para as ofertas de formação inicial.
Criada em 29 de Julho de 1993, ao abrigo de um contrato-programa entre o Ministério
da Educação e os promotores

Cursos Profissionais

O projeto é constituído por três cursos profissionais de Técnico de Turismo Ambiental e
Rural, um iniciado no presente ano letivo, outro que se encontra no segundo ano do
plano curricular e outro que termina este ano. Estes cursos constam do Projeto
Educativo da escola. Considera-se que esta opção de formação poderá contribuir, em
termos futuros, para uma fácil integração na vida activa e, inclusivamente, para a
possibilidade de criação de aut

Cursos Profissionais

Integrado no objetivo estratégico de garantir a todos os alunos que frequentam a Escola
uma Educação de base que sirva como ponto de partida para um processo de educação
e formação ao longo da vida , o presente projeto pretende atingir os seguintes objetivos
específicos:Garantir o sucesso educativo a alunos que se encontram em risco de
abandono escolar,Proporcionar a esses jovens a possibilidade de frequentarem um
curso de formação profissi

Cursos Profissionais

A Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa está localizada numa zona rural. É a
única da Beira Interior com as tipologias no âmbito do desenvolvimento rural. Para
2014/2015 propõe os mesmos cursos: Produção Agrária/Gestão Equina. Numa região
com forte implantação na área agricultura, pecuária, floresta e turismo, este curso vem
dar a resposta desejada.

Cursos Profissionais

A escola, conhecedora das potencialidades que o Concelho oferece e da crescente
necessidade de mão-de-obra qualificada em determinados setores, concebeu um
projeto que prima por um ensino “personalizado”, centrando a aprendizagem no
formando, conferindo-lhe autonomia e sentido de responsabilidade e ao mesmo tempo
respeitando o ritmo de cada um.Pretende-se uma formação, orientada para o saberfazer, que assegure um leque de competências e ati

Cursos Profissionais

Com base nos estudos da (ANQEP) existem oportunidades no mercado das instalações
elétricas na região Minho e Lima. O AEMM partilha as preocupações relativas à
necessidade de mão-de-obra especializada, adequando a oferta formativa às
especificidades locais e regionais. Num espaço geográfico em que escasseia a dotação
de especialistas em instalações eléctricas no mercado laboral assiste-se ao aumento
dos investimentos privados. Também na área do t

Cursos Profissionais

Procurando concretizar os objetivos a que nos propomos, a opção da Escola são os
cursos profissionais que conferem uma dupla certificação e orientados
predominantemente para a vida ativa, visando a aquisição se saberes e competências
ajustados às necessidades das empresas. É preocupação da Escola, para além da
transmissão de saberes e a aquisição do “saber-fazer”, o desenvolvimento das
capacidades requeridas pelo profissional em causa, para assi

Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Leiria, foi criada em Outubro de 1989, sendo membros
fundadores a Câmara Municipal de Leiria e ACILIS. Possui ainda um Conselho Geral com
várias e significativas Empresas e Instituições da região.A EPL (www.epl.pt) está
directamente associada a projectos de desenvolvimento local através de cursos
profissionais, alguns dos quais com planos de estudo concebidos pela Escola em
conjunto com empresas da região, ou pela real

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMARES

ESCOLA SECUNDARIA FILIPA DE VILHENA

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS DE VALLE
FLOR LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE CORONEL
ADÃO CARRAPATOSO, VILA NOVA DE FOZ CÔA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE
ALBUQUERQUE, GUARDA

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA QUINTA DA
LAGEOSA

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MURALHAS DO
MINHO

D.E.F.P. - DESENVOLVIMENTO, ENSINO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.894.670,61

1.989.693,30

5.475.851,08

751.452,05

3.216.455,07

1.454.655,24

4.857.525,49

675.847,84

732.684,89

422.849,43

1.246.578,39

228.642,15

1.027.729,67

883.060,26

1.406.710,79

355.015,20

1.250.547,43

2.831.757,74

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

2.460.470,02

1.691.239,31

4.654.473,42

638.734,24

2.733.986,81

1.236.456,95

4.128.896,67

574.470,66

622.782,16

359.422,02

1.059.591,63

194.345,83

873.570,22

750.601,22

1.195.704,17

301.762,92

1.062.965,32

2.406.994,08

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/16

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/13

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

516

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000113

POCH-01-5571-FSE-000114

POCH-01-5571-FSE-000115

POCH-01-5571-FSE-000116

POCH-01-5571-FSE-000117

POCH-01-5571-FSE-000118

POCH-01-5571-FSE-000119

POCH-01-5571-FSE-000120

POCH-01-5571-FSE-000121

POCH-01-5571-FSE-000122

POCH-01-5571-FSE-000123

POCH-01-5571-FSE-000124

POCH-01-5571-FSE-000125

POCH-01-5571-FSE-000126

POCH-01-5571-FSE-000127

POCH-01-5571-FSE-000128

POCH-01-5571-FSE-000130

POCH-01-5571-FSE-000131

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA

EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS LDA

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AQUILES
ESTAÇO, UNIPESSOAL, LDA

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS
PARA A FORMAÇÃO LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA CENTRO

ESCOLA SECUNDARIA DE AVELAR BROTERO

ESCOLA SECUNDARIA DA RAINHA SANTA
ISABEL,ESTREMOZ

ENTEC - ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL LDA

ENSINANSIÃES - ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais proporcionam a aquisição de conhecimentos diversificados a
nível teórico e prático, de acordo com os objetivos curriculares definidos em cada uma
das componentes: a sócio cultural, a cientifica, a técnica e a Formação em Contexto de
Trabalho. Elas permitem concluir a escolaridade obrigatória e em simultâneo aprender
uma profissão, promover a transição para a vida ativa, indo ao encontro da necessidade
de pensar na educaçã

Cursos Profissionais

Trata-se de um projeto de Educação/Formação Profissional que visa dotar o públicoalvo de competências académicas e profissionais de nível IV. É um percurso formativo
profissionalizante para indivíduos com percursos escolares e académicos irregulares,
pautados na maioria dos casos por insucesso escolar, num contexto socioeconómico
desfavorecido e num contexto familiar muitas vezes, desestruturado. O projeto
pretende dotar os formandos de compet

Cursos Profissionais

Combater o abandono/insucesso escolar; Formação de recursos humanos qualificados;
Adequação a perfis profissionais emergentes; Garantir um ensino centrado no aluno,
onde a capacidade de inovação, gestão e espírito crítico são o garante da realização
pessoal; Integração em projetos nacionais/internacionais, de intercâmbio escolar e de
inserção profissional; Promoção de projetos de investigação e intervenção em parceria
com a comunidade e o tecido

Cursos Profissionais

O IPTA, desde a sua criação desenvolve cursos de nível IV, nas áreas dos
audiovisuais/produção dos media e das ciências informáticas. EP especialmente
vocacionada para as tecnologias de comunicação, som e imagem, com inúmeros
prémios a nível nacional. Como fator de inovação: “escola empreendedora”/PNEE.
Salientam-se os projetos IPTA Online (plataforma de E-learning) como reforço e
enriquecimento da (auto)-aprendizagem, bem como outros projetos c

Cursos Profissionais

Numa altura de crise profunda, é urgente apostar na produção, o q/exige empresas
q/garantam maior produtividade, c/ recurso a trabalhadores cientificamente bem
preparados, empreendedores, responsáveis e c/ consciência cívica e socialO
alargamento do EP é fundamental p/a modernização da sociedade e p/a formação de
recursos humanosConsciente do valor destes cursos a ESJC integrou-os desde o início na
s/ oferta formativa em paralelo c/o ens Reg

Cursos Profissionais

A Escola Secundária de Avelar Brotero continua a manter um grande prestígio na
comunidade educativa e no tecido empresarial envolvente, fruto de muitas décadas de
bons serviços prestados. Uma das suas imagens de marca é uma oferta formativa
variada, nomeadamente em cursos de caráter científico-humanístico, profissional e de
educação e formação de adultos, a par de um bom ambiente entre os elementos que
compõem a comunidade educativa. Assim, esta

Cursos Profissionais

O projeto reúne as características que lhes possibilitam a entrada qualificada no
mercado de trabalho. Destacamos:- uma formação geral que lhes permite desenvolver
competências necessárias aos ambientes reais de trabalho - uma formação científica
direcionada para as áreas de especialização - uma formação técnica com que alia o
saber ser com o saber fazer. A ênfase é dada, desde cedo, à prática e ao contacto com
os profissionais das áreas

Cursos Profissionais

Os aspectos mais relevantes do projecto da ESTEL são a formação de técnicos
intermédios altamente qualificados numa das áreas mais carenciadas de recursos
humanos do nosso tecido económico que é o da Electrónica ligada aos sectores da
Automação Industrial, dos Microcomputadores, da Gestão de Equipamentos e Redes
Informáticas, dos Sistemas Áudio, Vídeo e TV e das Energias Renováveis. Esta formação
é caracterizada por uma forte interacção com o te

Cursos Profissionais

Ensinansiães-Ensino Téc. Profissional-Coop.Interesse Público Resp. Lda, criada em
17/09/1999, formada pelo Município Carrazeda de Ansiães, Stª Casa Misericórdia
Carrazeda de Ansiães e Caixa Crédito Agricola Mútuo da Terra Quente CRL, Associação
Industrial e Comercial de Carrazeda e Junta de Freguesia de Carrazeda.A sua missão
consiste em facultar aos jovens do concelho e da região uma alternativa ao ensino
regular, tendo em vista a obtenção de

SÃO TEOTONIO-SOCIEDADE DE ENSINO,CULTURA E
Cursos Profissionais
EDUCAÇÃO CRISTÃ S.A.

O Colégio de São Teotónio é uma instituição de Ensino Básico e Secundário (cursos
científico-humanísticos e profissionais) que conta com 50 anos de história, revelando-se
uma escola preocupada em acompanhar os melhores paradigmas da educação. Com
este projeto pretendemos alargar a oferta educativa existente, nomeadamente no que
respeita ao ensino das artes do espetáculo. Tem como objetivo dotar os formandos de
conhecimento teóricos e práticos es

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FORNOS DE
ALGODRES

Preparar os formandos para uma vida com qualidade, tornando-os construtores ativos
do seu próprio projeto de vida;Permitir aos formandos, a partir das suas características
pessoais e experiências subjetivas de vida, moldar e dar conteúdo à própria vida;Auxiliar
os formandos no desenvolvimento de competências que lhe permitam concretizar as
suas aspirações para que se sintam satisfeitos com a sua própria vida;Promover um
conjunto articulado

ESCOLA SECUNDARIA DE BOA NOVA, LEÇA DA
PALMEIRA, MATOSINHOS

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Contempla metodologias de inclusão

DECEL-DESENVOLVIMENTO DE ESTABELECIMENTOS
Cursos Profissionais
DE ENSINO LDA

A intervenção da DECEL no âmbito da oferta formativa da região em que se insere
destina-se a proporcionar aos jovens um ensino de qualidade, desenvolvido num clima
de escola familiar, suportado num apoio individualizado e direcionado para os
interesses dos seus utentes. Assim, a nossa oferta formativa proporciona uma formação
de dupla certificação dirigida a alunos cujos objetivos não se enquadram, nesta fase do
seu percurso escolar, vocacionado

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CADAVAL

Cursos Profissionais

A melhoria da produtividade e da competitividade impõe a necessidade de promoção
acelerada da qualificação dos activos, baseados em processos de reconhecimento,
validação e certificação de competências adquiridas em contextos escolares e
profissionais, que lhe possibilitem consolidar os conhecimentos adquiridos numa
perspectiva de evolução adaptativa das carreiras profissionais.A educação formal
constitui condição fundamental de partida para a

Cursos Profissionais

Destinatários: Jovens com o 9ºanoou equivalente, com menos de 20 anosObtenção de
qualificação Profissional de Nível IV e Equivalência ao 12ºano de escolaridadePrepara os
jovens para o mercado de trabalho através da componente técnica e uma forte
incidência na Formação em Contexto de Trabalho (estágio).Possibilita o prosseguimento
de estudos.

Cursos Profissionais

Vila das Aves e freguesias limítrofes foram, até há bem pouco, favorecidas pela
indústria têxtil e pela emigração, causas do seu desenvolvimento semiurbano, a par de
um centro aglutinador com comércio, habitações e serviços. A indústria dos plásticos,
das energias e ramos afins e os serviços sociais apareceram como alternativa ao
momento crítico vivido pelos têxteis e confeções que empregava uma boa percentagem
da população ativa. Assim, atenden

Cursos Profissionais

Os Cursos Secund. C/ dupla certificação propostos pelo CSM contribuem p/ o desenvolv.
das empresas, formando pessoal qualificado p/ diferentes áreas. As T.I.C. são essenciais
p/o desenvolv. e indispensáveis na comunicação empresarial e nas dinâmicas
organizacionais e de gestão.Este Colégio foi pioneiro, na região, oferecendo formação
na Área das Ciências Informáticas e utilizando tecnologia CISCO p/a
aprendizagem.Surgiu assim o Curso Tecnológico

Cursos Profissionais

O projecto integra a execução de cursos profissionais, podendo-se destacar nesta
entidade como principais características:- Forte ligação ao tecido empresarial com a
realização de formação em contexto real de trabalho e realização de estágios;- Aposta
clara nas Novas tecnologias em especial das TIC;- Estabelecimento de uma rede
alargada de parcerias, que vão para além de dezenas de empresas, a escolas superiores
e institutos politécnicos e

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO
HENRIQUES, AVES, SANTO TIRSO

SEMINARIO DIOCESANO DE LEIRIA

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE ENSINO
PROFISSIONAL S.A.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

617.464,19

406.620,45

1.322.807,93

2.180.160,12

939.752,37

4.181.840,01

494.686,40

1.038.931,12

567.809,54

412.841,65

488.980,15

881.035,30

575.147,25

233.081,58

635.232,16

838.246,32

262.788,98

3.612.239,69

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

524.844,56

345.627,38

1.124.386,74

1.853.136,10

798.789,51

3.554.564,01

420.483,44

883.091,45

482.638,11

350.915,40

415.633,13

748.880,01

488.875,16

198.119,34

539.947,34

712.509,37

223.370,63

3.070.403,74

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/15

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

517

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000132

POCH-01-5571-FSE-000133

POCH-01-5571-FSE-000134

POCH-01-5571-FSE-000135

POCH-01-5571-FSE-000136

POCH-01-5571-FSE-000137

POCH-01-5571-FSE-000138

POCH-01-5571-FSE-000139

POCH-01-5571-FSE-000140

POCH-01-5571-FSE-000141

POCH-01-5571-FSE-000142

POCH-01-5571-FSE-000143

POCH-01-5571-FSE-000144

POCH-01-5571-FSE-000145

POCH-01-5571-FSE-000146

POCH-01-5571-FSE-000147

POCH-01-5571-FSE-000148

POCH-01-5571-FSE-000149

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MÉRTOLA

EPO - CENTRO ESCOLAR E EMPRESARIAL DO
SUDOESTE ALENTEJANO, S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BATALHA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALVAIÁZERE

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO ÁLVARES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SERTÃ

ESPROSER - ESCOLA PROFISSIONAL S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALPENDURADA

ESCOLA SECUNDARIA EMIDIO NAVARRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REGUENGOS DE
MONSARAZ

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO DE JESUS
CARAÇA

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO CONDE,
UNIPESSOAL LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS

E. M. P. - ESCOLA DE MODA DO PORTO, LDA

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO DE JESUS
CARAÇA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Possibilidade de oferecer uma forte componente profissional que motive os alunos pelo
saber fazer e pela rápida integração no mercado de trabalho.

Cursos Profissionais

Este projecto procura responder às necessidades de qualificação dos jovens no
Concelho de Odemira. A formação apresentada promove o desenvolvimento pessoal e
profissional dos jovens, pondo a tónica na dupla certificação e respondendo também
aos desafios de desenvolvimento da região. Esta formação permite a reintegração de
jovens no sistema de ensino formal e uma nova oportunidade de formação qualificada

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

- Motivar para novas aprendizagens;- Proporcionar uma formação adequada ao perfil e
expectativas dos alunos;- Dotar os formandos de competências mobilizáveis em
contexto de trabalho;- Desenvolver o sentido de responsabilidade e o profissionalismo;Criar um clima favorável à boa integração escolar dos formandos;- Promover uma boa
articulação entre a escola e o mundo do trabalho.

Cursos Profissionais

A missão da EPV consiste em contribuir para o desenvolvimento e incremento da
qualificação dos recursos humanos, prestando serviços de ensino e formação
profissional. Ministra cursos de ensino profissional (nível IV) em áreas diversas. Para o
próximo ano letivo propõe-se ministrar cursos nas áreas de Restauração, de
Manutenção Industrial, de Mecatrónica e de Comércio. A Escola estabelece uma rede
de parcerias/protocolos de colaboração com um vas

Cursos Profissionais

O projeto pretende assegurar a continuidade da oferta educativa: Curso Profissional de
Técnico de Gestão e do Curso de Técnico de Banca e Seguros. Os pareceres referentes a
estes Cursos foram considerados pertinentes por diferentes entidades do Concelho.

Cursos Profissionais

Continuidade dos cursos profissionais:-1 curso iniciado 2012/2013Curso profissional a
iniciar:-1 cursoTratam-se de cursos Profissionais, nível 4, pelo cariz prático, trazem os
alunos à escola evitando o seu abandono. Assim, face às necessidades da região em
formar técnicos, tal como atestado por documento emando da DGEstE, em que a
prioridade Regional é 2 (numa escala de 0 a 3), a Escola candidata-se a lecionar:-Técnico
Auxiliar de S

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

A ESPROSER possui instalações modernas que possibilitam uma formação empenhada e
interessada pelos alunos, nas aulas. Para atingirmos a excelência na formação dos
nossos alunos, a ESPROSER está neste momento a implementar o Sistema de Gestão de
Qualidade ISO9001, tendo por finalidade a certificação pela qualidade, assumindo dessa
forma a obrigatoriedade de melhoria contínua de todos os processos, Administrativos,
Financeiros e Pedagógicos.Poss

Cursos Profissionais

Tendo por objetivo contribuir para o desenvolvimento formativo e socioeconómico do
concelho, a escola decidiu criar cursos de natureza mais práticas tendo em linha de
conta a motivação e os interesses dos alunos, assim como a politica camarária para o
baixo concelho, não esquecendo a perspetivação dos pareceres das diferentes
instituições públicas e privadas.

Cursos Profissionais

Esta oferta formativa fundamenta-se essencialmente na necessidade de orientar os
alunos que concluíram o ensino básico mas que, neste momento, não têm fortes
expetativas e interesse em continuar os estudos no ensino superior. Estes alunos
beneficiarão de um percurso formativo - com qualificação escolar e profissional de nível
4 - que proporcionará uma mais fácil integração na vida ativa.

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

O presente projecto pretende adequar a nossa oferta formativa às necessidades do
mercado no contexto muito específico da nossa região. Desta forma potenciamos, por
um lado, a oferta de mão-de-obra qualificada incrementando os níveis de produtividade
da economia da nossa região e por outro lado, combater os diferentes tipos de
abandono escolar.

Cursos Profissionais

O projeto visa proporcionar aos jovens formação com dupla certificação, que lhes
permita elevar os níveis de qualificação escolar e profissional, preparando-os para uma
integração qualificada na vida ativa, ao mesmo tempo que lhes permite o
prosseguimento de estudos. Os Cursos Profissionais têm dado um forte contributo para
a elevação dos níveis de qualificação da população. Por um lado têm recuperado para a
escola muitos jovens desmotivados e c

Cursos Profissionais

A oferta formativa da EPVC de cursos profissionais – Tec. Gestão Equip. Informaticos,
Tec. Electrónica, Aut. Comando, Téc. Apoio à Infância e Tec.Turismo - assenta no
pressuposto de que a melhoria da qualificação dos portugueses deve passar pela
escolarização de nível secundário, como referencial mínimo para a sua qualificação, e
que se deve fazer uma aposta clara na expansão das formações técnicas e
profissionalizantes, tendo em conta as asp

Cursos Profissionais

A Escola, conhecedora das potencialidades do Concelho da Maia, e da evidente
necessidade da mão de obra no setor do apoio a saúde, concebeu um projeto para além
do exposto tem uma preocupação com o abandono escolar e a falta de interesse de
muitos jovens pelo ensino regular instituído.Com este projeto pretendesse uma
formação orientada para o saber fazer e que assegure aos jovens competência e atitude
que apresenta a sua inserção no mercado do

Cursos Profissionais

A missão principal da EMP é a formação inicial e especialização de técnicos
empresariais em áreas de relevância para o desenvolvimento e progresso das empresas
e pessoas, através da consolidação de uma estrutura educativa vocacionada para a
formação e especialização nas áreas têxteis, de moda e confeção de vestuário. Uma
preocupação essencial que está na base do seu projeto, insere-se numa perspetiva
vasta de formação contínua e, em particular,

Cursos Profissionais

O projeto visa proporcionar aos jovens formação com dupla certificação, que lhes
permita elevar os níveis de qualificação escolar e profissional, preparando-os para uma
integração qualificada na vida ativa, ao mesmo tempo que lhes permite o
prosseguimento de estudos. Os Cursos Profissionais têm dado um forte contributo para
a elevação dos níveis de qualificação da população. Por um lado têm recuperado para a
escola muitos jovens desmotivados e c

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

50.084,00

2.241.398,90

912.430,78

75.186,18

2.249.714,62

456.578,28

280.865,50

960.866,34

2.181.944,21

794.037,86

2.225.023,92

784.187,93

600.615,91

2.704.062,12

2.424.834,63

154.902,83

1.339.955,72

989.002,87

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

42.571,40

1.905.189,06

775.566,16

63.908,25

1.912.257,43

388.091,54

238.735,67

816.736,39

1.854.652,58

674.932,18

1.891.270,33

666.559,74

510.523,52

2.298.452,80

2.061.109,44

131.667,41

1.138.962,36

840.652,44

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2015/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2015/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/22

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/02

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

518

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000150

POCH-01-5571-FSE-000151

POCH-01-5571-FSE-000152

POCH-01-5571-FSE-000153

POCH-01-5571-FSE-000154

POCH-01-5571-FSE-000155

POCH-01-5571-FSE-000156

POCH-01-5571-FSE-000157

POCH-01-5571-FSE-000158

POCH-01-5571-FSE-000159

POCH-01-5571-FSE-000160

POCH-01-5571-FSE-000161

POCH-01-5571-FSE-000162

POCH-01-5571-FSE-000163

POCH-01-5571-FSE-000164

POCH-01-5571-FSE-000165

POCH-01-5571-FSE-000166

POCH-01-5571-FSE-000167

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova encontra-se pela sétima vez a elaborar
a candidatura a cursos profissionais. É objetivo desta candidatura dotar os nossos
jovens de uma formação escolar e profissional capaz de os preparar para a inserção no
mercado de trabalho, possibilitando também o prosseguimento da sua formação, e
assim promover o seu sucesso escolar, social e profissional.

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE COMÉRCIO
EXTERNO LDA

Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Comércio Externo, desenvolve um Projeto Educativo que,
partindo de fundamentos científicos rigorosos, favorece o desenvolvimento pessoal e
técnico do ser humano.Pioneira e vanguardista da formação profissional, a EPCE está
voltada para as áreas das Ciências Empresariais e dos Audiovisuais e Produção dos
Media. Cedo adotou uma metodologia didática inovadora e criativa, dispondo de
laboratórios de aprendizagem, numa meto

Cursos Profissionais

Esta candidatura tem dois grandes objetivos, pretende-se por um lado que com esta
candidatura, os alunos, no final do Curso Profissional, estejam preparados pedagógica,
pessoal e profissionalmente a iniciar uma profissão que alavanque as suas vidas ativas,
e, que complementem a falta da continuação de estudos. Porém, dá-se ainda a
possibilidade dos mesmos alunos com a vivência adquirida no curso, fiquem
sensibilizados de forma mais adulta e dec

Cursos Profissionais

Este projecto decorre de duas vertentes que se articulam e que atendem aos objectivos
definidos no Plano Estratégico desta Escola: A centralidade no contexto da comunidade
e a inserção regional que os cursos materializam, no âmbito mais geral do Plano
Nacional de Emprego e de outros estudos de natureza superestrutural. O cariz
profissional dos Cursos constitui-se como resposta da maior importância na formação
de recursos humanos. Alargam a expan

Cursos Profissionais

O projecto possibilita à escola diversificar a sua oferta formativa no ensino secundário.
Além dos percursos formativos virados para o prosseguimento de estudos, o projecto
permite à escola oferecer cursos que se caracterizam por uma forte ligação com o
mundo profissional e com o desenvolvimento da região. Esta região tem vindo cada vez
mais a revelar um dinamismo ao nível da oferta turística. Daí que a escola tenha
incluído na oferta formativa

Cursos Profissionais

A oferta formativa profissionalizante consta do Projeto Educativo da escola e é
constituída pelos cursos profissionais de, Gestão e Programação de Sitemas
Informáticos , Turismo, Auxiliar de Saúde,Audiovisuais e Comércio . Considera-se que
estas opções de formação poderão contribuir, para uma fácil integração na vida ativa e,
inclusivamente, para a possibilidade de criação de auto emprego e de novos postos de
trabalho. Prevê-se uma aceitabilida

Cursos Profissionais

O Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas recebe alunos no Ensino Secundário,
provenientes de um meio socioeconómico e cultural de estrato baixo, médio-baixo.É
nossa preocupação proporcionar uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no
acesso e sucesso escolar, pelo que procuramos a implementação de soluções
diversificadas de oferta curricular, atendendo às necessidades e motivações de todos os
alunos. A criação de Cursos Profissionais que

Cursos Profissionais

Esta candidatura surge na sequência do plano de ação proposto pelo AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE MURÇA – ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MURÇA, para a
organização do ano letivo 2014/2015, perspetivando um conjunto de ofertas
formativas, cuja proposta, fundamentada, surge na sequência do diagnóstico efetuado
com os parceiros com responsabilidade na área da formação.A oferta formativa
apresentada pelo Agrupamento tem em conta os desafios que atualment

Cursos Profissionais

O abandono escolar prematuro é encarado como um problema com impactos negativos
tanto no plano individual como no plano social. Com efeito, verifica-se uma necessidade
cada vez maior de se estar melhor preparado para enfrentar a complexidade crescente
das sociedades mais evoluídas. A saída precoce da escola constitui, na maioria dos
casos, um fator de inadaptação social e, ao mesmo tempo, um entrave ao
desenvolvimento económico e social do país.

Cursos Profissionais

A entrada no mercado de trabalho de jovens sem a escolaridade obrigatória, ou sem o
secundário completo é o aspeto mais crítico e problemático da realidade atual e futura
do mercado de emprego e da posição competitiva do nosso país.Também a severidade
do desemprego, atualmente muito elevada, varia significativamente em função do nível
de escolaridade detido pelo desempregado.A melhoria da produtividade e da
competitividade impõe a necessidad

Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa é possuidora de um know-how
ao nível da formação profissional de nível secundário, nomeadamente nos setores da
agricultura e pecuária, agroindústrias, turismo e lazer e equinicultura, que garantem o
sucesso das formações a propor. Acresce o facto de a escola ser possuidora de uma
estrutura física com todas as condições para um ensino prático de qualidade e uma
carteira de empresas que colab

Cursos Profissionais

O projecto da Cooperativa de Ensino de V. N. de Famalicão pretende apostar cada vez
mais na formação, qualificação e requalificação de jovens da região onde está sedeada.
Desta forma, pretendemos: - fomentar nos membros da comunidade educativa uma
cultura e prática de diferentes e inovadoras aprendizagens/metodologias e estratégias
conducentes ao sucesso pessoal, formativo e profissional dos alunos, evitando o
abandono escolar precoce, e contrib

Cursos Profissionais

O projeto integra cursos de áreas diversificadas, nomeadamente Turismo, Turismo
Ambiental e Rural, Processamento de Controlo de Qualidade Alimentar e Gestão
Desportiva. Graças aos cursos profissionais os formandos conseguem uma formação
com grande componente prática que possibilita uma melhor integração no mundo do
trabalho.

Cursos Profissionais

Sendo o Externato de S. Miguel de Refojos a única escola secundária do concelho,
muitos dos nossos alunos provêm de contextos sociais, económicos e culturais
relativamente desfavorecidos. Uma vez que acolhe a quase totalidade de alunos do
concelho, seria importante aumentar o leque de ofertas formativas no sentido de dar
resposta às expectativas e necessidades de todos os envolvidos (alunos e entidades
empregadoras da região). Neste sentido, par

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO QUINTA DAS PALMEIRAS, COVILHÃ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA,
ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA
MAIOR, VIANA DO CASTELO

CASA DO POVO DE SANTA MARIA DE LAMAS

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAUL PROENÇA

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE SERPA

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA NOVA
FAMALICÃO, C.R.L.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE
CAMPO MAIOR

SEMINARIO CONCILIAR DE BRAGA

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CASTELO
Cursos Profissionais
DE PAIVA

A criação destes cursos profissionais irá permitir a concretização de um projeto pessoal
e profissional, desmistificando a descrença na importância da formação e da
certificação para uma maior empregabilidade. Relativamente a este tipo de oferta
formativa, procurar-se-á, por um lado, a promoção do sucesso educativo e a diminuição
do abandono escolar e, por outro lado, chegar à qualificação técnica e profissional dos
jovens e sua posterior inse

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DE OVIL

Cursos Profissionais

A oferta formativa profissionalizante consta do Projecto Educativo da escola e é
constituída pelos cursos de Turismo , Ótica Ocular, Comércio e Hotelaria e Restauração,
e Eletrónica. Considera-se que estas opções de formação poderão contribuir, em termos
futuros, para uma fácil integração na vida activa e, inclusivamente, para a possibilidade
de criação de auto emprego e de novos postos de trabalho. Tem os seguintes objectivos
principais: - R

Cursos Profissionais

Dando seguimento à formação disponibilizada aos alunos, o Colégio da Imaculada
Conceição continua a apostar em cursos na área da Hotelaria/Restauração. Tendo em
conta a procura por parte dos alunos e à necessidade do país em ter profissionais
devidamente certificados, consideramos bastante pertinente a formação ministrada na
nossa escola.

Cursos Profissionais

A Escola desde 2005/2006 tem vindo a diversificar a sua oferta com vista a dar resposta
às preferências dos alunos, oferecendo cada vez mais nos cursos de dupla certificação,
nomeadamente, CEF, Cursos Profissionais, EFA, integrando um CQEP nas
instalações.Cada curso é oferecido mediante diagnóstico prévio tendo considerando as
preferências dos alunos, os recursos físicos e humanos, as necessidades locais e a
articulação com as outras entidades

INSTITUTO INÁCIO DE LOYOLA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VENDAS NOVAS

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

411.598,37

2.430.566,44

1.007.632,84

760.138,84

616.360,48

1.365.493,88

2.288.165,46

148.469,18

698.523,67

474.807,97

1.679.658,46

3.186.715,84

255.932,29

668.198,21

913.926,75

1.161.505,00

856.827,65

534.651,73

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

349.858,61

2.065.981,47

856.487,91

646.118,01

523.906,41

1.160.669,80

1.944.940,64

126.198,80

593.745,12

403.586,77

1.427.709,69

2.708.708,46

217.542,45

567.968,48

776.837,74

987.279,25

728.303,50

454.453,97

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/22

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000168

POCH-01-5571-FSE-000169

POCH-01-5571-FSE-000170

POCH-01-5571-FSE-000171

POCH-01-5571-FSE-000172

POCH-01-5571-FSE-000173

POCH-01-5571-FSE-000174

POCH-01-5571-FSE-000175

POCH-01-5571-FSE-000176

POCH-01-5571-FSE-000177

POCH-01-5571-FSE-000178

POCH-01-5571-FSE-000179

POCH-01-5571-FSE-000180

POCH-01-5571-FSE-000181

POCH-01-5571-FSE-000182

POCH-01-5571-FSE-000183

POCH-01-5571-FSE-000184

POCH-01-5571-FSE-000185

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE
Cursos Profissionais
BARCELOS, E.M.

Com vista à melhoria contínua da qualidade do ensino, a ETG promove inúmeras
iniciativas tornando mais próxima a sua relação com os diversos agentes do mercado,
através da realização de palestras, workshops, etc. A ligação à comunidade e às
empresas passa pela realização de diversas atividades, designadamente a apresentação
das tendências de moda para o sector do têxtil e vestuário, a realização do desfile de
Moda.Potenciando os recursos da ET

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MAXIMINOS

Cursos Profissionais

Esta oferta enquadra-se na adesão da Escola à iniciativa “Novas Oportunidades”, ditada
pela compreensão do papel da escola no combate ao insucesso e abandono
escolares.Está definida como uma prioridade no Projeto Educativo da Escola,
devidamente regulamentada no Regulamento Interno da Escola e faz parte do Projeto
Curricular de Escola.As áreas de formação oferecidas têm por base um diagnóstico de
necessidades realizado com a colaboração do C

Cursos Profissionais

Desde a implantação dos cursos Profissionais, através do DL nº 74/2004 de 26 de
Março e nos termos nele estabelecidos através da Portaria nº 550-C/04 de 21 de Maio,
que a escola apostou nesta oferta educativa/formativa de ensino
profissionalizante.Todavia, no presente, os cursos profissionais têm um suporte legal
assente na portaria 74 - A/2013 que reforça o compromisso de ajustar a oferta de
formação às necessidades e prioridades dos diferentes

Cursos Profissionais

A Escola de Formação Social e Rural, leciona atualmente o curso de nível 3 de Educação
Social. Esta instituição foi fundada por Monsenhor Ilídio Fernandes, em 1964, iniciativa
inovadora numa época em que a promoção social e rural era uma urgência no meio
social envolvente. A Escola surgiu dentro deste contexto e com a preocupação de
formar agentes sociais para Portugal. Ao longo das últimas cinco décadas esteve
sempre ao serviço das populações l

Cursos Profissionais

O Projeto Educativo da Escola assenta numa estratégia definida por um Órgão
Consultivo composto por empresários e personalidades da região e pelas reuniões de
rede nas quais participam o poder local e as escolas da região. Num Grupo de
Recrutamento, num Conselho Pedagógico e num SPO que interagem no recrutamento
dos professores e que selecionam os alunos com base nos princípios da igualdade de
oportunidades. Num ensino prático, com acompanhament

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, CRL

ESCOLA DE FORMAÇÃO SOCIAL RURAL

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE ENSINO
PROFISSIONAL LDA

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA

IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA

AGRUPAMENTO VERTICAL DE REDONDO

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA

ESCOLA PROFISSIONAL FUNDAÇÃO D. MARIANA
SEIXAS, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE
SENHORIM

E. T. P. M. M. - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL
MARQUÊS DE MARIALVA, S.A.

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO LOURENÇO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-ONOVO

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA,
GONDOMAR

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE SERVIÇOS
DE ENSINO S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER DO VOUGA

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO
DOURO

Cursos Profissionais

Curso Profissional de nível IV com equivalência ao 12.º ano de escolaridade.Técnico de
MultimédiaTécnico de GestãoTécnica de Informática de Gestão

Cursos Profissionais

O incremento das Instituições de carácter social, não tem qualquer correspondência na
qualidade e quantidade dos Animadores Socioculturais necessários para dar apoio às
instituições referidas. Muitas Empresas e entidades debatem-se com dificuldades na
passagem de procedimentos rotineiros de gestão informatizada, quase sempre
inadequados quer à modernização e expansão, a quer a objetivos concorrenciais, para
uma gestão moderna adequada às transfo

Cursos Profissionais

(Conforme anexo)

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais de nível IV com equivalência ao 12. º ano de escolaridade.Técnico
Auxiliar de SaúdeTécnico de Turismo/ Turismo Ambiental e RuralTécnico Turismo

Cursos Profissionais

O projeto visa a formação profissional de dupla certificação, de nível IV U.E com
equivalência ao 12º ano de escolaridade, por frequência de Cursos Profissionais criados
por Portarias do Ministério da Educação, de 380 jovens dos dois sexos de idades
compreendidas entre os 15 anos e os 24 anos, distribuídos por 20 turmas dos Cursos
Profissionais de Técnicos de Restauração, de Gestão de Equipamentos Informáticos, de
Informática de Gestão, de Multi

Cursos Profissionais

Inserindo-se no âmbito do projecto Novas Oportunidades, a criação de cursos
profissionais de dupla certificação nesta entidade representa um acréscimo de
alternativas para os jovens e a possibilidade de uma integração no mundo do trabalho
de forma mais consistente e com maior preparação e experiência profissionalA selecção
das componentes de formação técnica, teve em atenção as necessidades do mercado
da nossa região, a opinião dos alunos vi

Cursos Profissionais

A ETPC privilegia a relação de abertura ao meio pelo estabelecimento de parcerias com
empresas e instituições locais, nacionais e internacionais em atividades de índole
cultural e de inserção no contexto de trabalho. Atende à inovação científica e
tecnológica, ao empreendedorismo, ao avanço em todos os campos do saber e à
cidadania globalizante, através iniciativas e projetos, nomeadamente: Parlamento
Jovem, Primeiros Passos na Informática; proj

Cursos Profissionais

A Escola Secundária de s. Lourenço em Portalegre, consciente de que as políticas actuais
se encaminham para uma crescente frequência dos cursos profissionais, procura
diversificar a oferta dos cursos profissionalizantes de modo a que, a médio prazo, se
consiga aumentar, de forma sustentada, a percentagem de alunos nestas vias de
formação, de acordo com as tendências e preferências dos jovens e tendo em conta as
perspectivas de emprego local.

Cursos Profissionais

Este projeto caracteriza-se pela diversificação da oferta formativa do Ensino Secundário
com vista a possibilitar aos alunos vias formativas alternativas aos Cursos CientíficoHumanísticos, evitando o insucesso e abandono escolares.Foram propostos Cursos
profissionais em várias áreas, atendendo, por um lado, aos recursos materiais e
humanos disponíveis na escola e, por outro, aos interesses manifestados pelos
alunos.Os Cursos Profissionais p

Cursos Profissionais

O território em que a Esc. Sec. de S. Pedro da Cova está integrada conta com o maior
número de fogos de habitação social, no concelho de Gondomar.A partir do diagnóstico
efetuado pelo Programa Operacional de Respostas Integradas, nos dois grandes Bairros
Sociais - Mineiro e Gandra – foi possível sistematizar um conjunto de problemas
associadas aos diferentes contextos identificados e elaborar um projeto para colmatar
os problemas que afetam a

Cursos Profissionais

Na Região Centro, e mais concretamente nesta região da Serra da Estrela, onde se irá
desenvolver a acção, reflectem-se as vicissitudes típicas de uma região de interior, na
qual a Escola deverá assumir um papel preponderante no alavancar de novas
oportunidades e fortalecer o ânimo, algo debilitado, que entorpece negativamente as
novas e renovadas vias que urge traçar para estas regiões. A fórmula para, por um lado,
contrariar o despovoamento e p

Cursos Profissionais

Os princípios e valores orientadores constantes no Projecto Educativo deste
estabelecimento de ensino, apontam para uma abertura à comunidade favorecendo a
ligação às dinâmicas sociais envolventes bem como a cooperação com outras
instituições, com uma cultura de aprendizagem, estimulando a criatividade na
aprendizagem ao longo da vida.

Cursos Profissionais

A qualificação nasce de necessidades específicas que as organizações e os indivíduos
desejam ver satisfeitas, ligadas ao seu contexto social e situação geográfica. Dando
resposta ao Plano de Desenvolvimento Turístico do Douro, verificou-se o nascimento de
várias estruturas hoteleiras com necessidades específicas de contratação às quais este
projecto pretende responder promovendo empregabilidade e adequação das
qualificações dos jovens às necessi

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.979.105,27

414.603,39

6.616.980,70

507.002,68

2.720.698,49

640.969,02

2.043.297,16

431.426,63

1.008.920,22

4.620.774,23

484.946,65

1.903.929,54

356.111,31

655.100,77

1.044.971,14

1.856.248,61

496.421,03

823.811,46

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

2.532.239,48

352.412,88

5.624.433,60

430.952,28

2.312.593,72

544.823,67

1.736.802,59

366.712,64

857.582,19

3.927.658,10

412.204,65

1.618.340,11

302.694,61

556.835,65

888.225,47

1.577.811,32

421.957,88

700.239,74

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/10

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

520

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000186

POCH-01-5571-FSE-000187

POCH-01-5571-FSE-000188

POCH-01-5571-FSE-000189

POCH-01-5571-FSE-000190

POCH-01-5571-FSE-000191

POCH-01-5571-FSE-000192

POCH-01-5571-FSE-000193

POCH-01-5571-FSE-000194

POCH-01-5571-FSE-000195

POCH-01-5571-FSE-000196

POCH-01-5571-FSE-000197

POCH-01-5571-FSE-000198

POCH-01-5571-FSE-000199

POCH-01-5571-FSE-000200

POCH-01-5571-FSE-000201

POCH-01-5571-FSE-000202

POCH-01-5571-FSE-000203

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, COOPERATIVA
DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
Cursos Profissionais
LIMITADA

O principal objetivo do projeto é formar profissionais aptos a ingressar no mercado de
trabalho. Daí o grande empenho na componente técnica, tecnológica e prática da ação.
Outra vertente a realçar é que toda a formação decorre em parceria e protocolo com
empresas da região afins ao projeto.

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS

Cursos Profissionais

No seguimento das orientações da tutela ao nível da gestão da oferta da rede escolar, a
EPADRV tendo em conta a sua missão e projeto educativo tenta dar resposta à carência
de oferta ao nível de cursos profissionais, em diversas áreas: produção agrícola e
animal, hotelaria e restauração, metalúrgica e metalomecânica, turismo e lazer, na
região centro do país e à crescente procura dos mesmos, decidiu promover a abertura
de 5 cursos no 1.º ano cur

Cursos Profissionais

O Projeto Educativo da Escola assenta numa estratégia definida por um Órgão
Consultivo composto por empresários e personalidades da região e pelas reuniões de
rede nas quais participam o poder local e as escolas da região. Num Grupo de
Recrutamento, num Conselho Pedagógico e num SPO que interagem no recrutamento
dos professores e que selecionam os alunos com base nos princípios da igualdade de
oportunidades. Num ensino prático, com acompanhament

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro (AERBP) tem uma grande tradição
no ensino profissional e tecnológico: foi das primeiras a nível nacional a lecionar um
curso profissional nos finais do século XIX (1887). O nosso projeto tem como principal
objetivo aumentar o nível de sucesso escolar e adaptar a oferta da Escola às
necessidades da comunidade envolvente. Após estudos, constou-se que é no sector
terciário que mais se sente a necessi

Cursos Profissionais

A oferta formativa profissionalizante consta do Projeto Educativo da escola. Considerase que estas opções de formação poderão contribuir, em termos futuros, para uma fácil
integração na vida ativa. O /A Técnico(a) de Restauração / Variante Restaurante - Bar é
o profissional que, no domínio das normas de higiene e segurança alimentar, planifica e
dirige e efetua o serviço de alimentos e bebidas à mesa e ao balcão, em
estabelecimentos de restaura

Cursos Profissionais

Desenvolver, em parceria com os agentes e instituições públicas e privadas de âmbito
local e regional, um projecto de formação de jovens, com dupla certificação, que
responda às necessidades e tendências de desenvolvimento do mercado de trabalho.
Promover o desenvolvimento integral dos jovens, proporcionando-lhes o
desenvolvimento de competências técnicas humanas e relacionais, através de uma
sólida formação geral cientifica e técnica, capaz de

Cursos Profissionais

Criada em 1992 a EPMVC é:-propriedade da FAM-ministra os Cursos Básico de
Instrumento, de Instrumentista de Cordas, Sopros ou Percussão, que certificam os
alunos com 9º e 12º anos e qualificação profissional de níveis II e III. Frequentam a
Escola 117 alunos vindos deste Distrito e outras regiões do Norte e Centro-incentiva a
execução de música portuguesa, com destaque para a música contemporânea de
vanguarda, sendo responsável pela aprese

Cursos Profissionais

A formação profissional e tecnológica é uma obrigação das Escolas e uma necessidade
do Estado. O projeto que tem como objetivo proporcionar uma formação mais prática e
aproximada da realidade, permitindo dotar os alunos de conhecimentos e competências
para uma mais rápida e melhor integração no mercado de trabalho, salvaguardando
sempre a possibilidade de continuação de estudos no final deste percurso formativo.
Por outro lado, pretende-se dar c

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais visam contribuir para que o estudante desenvolva competências
pessoais e profissionais para o exercício de uma profissão; privilegiar as ofertas
formativas que correspondem às necessidades de trabalho locais e regionais; preparar o
estudante para aceder a formações pós-secundárias ou ao ensino superior, se for essa a
sua vontade.

Cursos Profissionais

A EPROMAT promove ações de educação formal e informal com o objetivo de dotar os
alunos de competências que lhes permitam colmatar défices técnicos e pessoais. A
EPROMAT candidata-se aos cursos profissionais de: Turismo: Matosinhos é um concelho
em pleno desenvolvimento turístico e é cada vez mais visitado por turistas e por
empresários, devido à existência elevada de indústria e de comércio. Marketing é uma
área essencial em qualquer região ond

Cursos Profissionais

Cada vez mais a tendência nas escolas evolui na tentativa de conseguir mais qualidade e
melhor formação. Neste sentido, surgem programas que visam assegurar a formação
profissional, assegurando aos alunos a aquisição de competências necessárias quer ao
nível do prosseguimento de estudos quer à integração com sucesso no mercado de
trabalho. É nosso objectivo, através desta tipologia de Cursos, caminhar no sentido de
aumentar a qualidade de serviç

Cursos Profissionais

O objetivo principal deste projeto é contribuir para o aumento dos níveis de qualificação
da população da região, preparando a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Os
alunos têm fortes possibilidades de criarem oportunidades de emprego, quer na área de
formação, como também em áreas afins. Apesar das dificuldades de empregabilidade a
nível nacional constatamos que nesta região onde a escola está implantada ainda existe
oferta nesta área de

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL BORDALO
PINHEIRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TABUAÇO

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, E.M., LDA

FUNDAÇÃO ÁTRIO DA MÚSICA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR SUL

ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE
MATOSINHOS LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE BAÇAL,
BRAGANÇA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ,
SANTIAGO DO CACÉM

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL DO Cursos Profissionais
ALTO MINHO INTERIOR

O Projeto Educativo da EPRAMI(2014/2017) assume como Missão a valorização das
pessoas, promovendo o desenvolvimento individual,social,e profissional.Há mais de 20
anos no terreno,a EPRAMI aposta na inversão dos fatores negativos característicos dos
territórios de baixa densidade, procurando oferecer alternativas diversificadas de
formação inicial de jovens,direcionados para as novas realidade económicas, sociais e
empresariais da região.No âmbit

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 4 DE ÉVORA

Cursos Profissionais

A referida Candidatura tem como finalidade dar resposta às necessidades de formação
que os nossos alunos apresentam e que são manifestadas ao longo do Ensino Básico,
conseguindo-se atingir assim o desiderato de qualificar e formar jovens para a vida ativa
ou prosseguimento de estudos com qualidade, especializada e preparação para
prosseguirem cursos técnicos com empregabilidade. Este projeto tem como alicerces
fundamentais as grandes metas consa

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas

Cursos Profissionais

O Curso Profissional de Instrumentista de Jazz que nos propomos desenvolver é um dos
percursos do nível secundário de educação, caraterizado por uma forte ligação com o
mundo profissional. A aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento
de competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor
empresarial local, indo ao encontro da dinâmica das Novas Oportunidades
implementadas pelo Governo, sendo nosso obje

Cursos Profissionais

Diversificação da oferta formativa numa perspetiva de qualificação profissional para
suprir necessidades locais, regionais e nacionais. Aposta na possibilidade de
empregabilidade e correspondência à procura social dos cursos. Implementação de
cursos profissionais de forma articulada com as restantes ofertas profissionalizantes da
região. Valorização da formação com integração de períodos de formação em contexto
de trabalho, diretamente ligados a

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE
MIRANDA DO DOURO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO
CASTELO

CONSERVATORIO DE MUSICA DE COIMBRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.987.479,70

4.653.777,00

878.640,50

3.109.500,34

125.404,48

845.354,14

3.083.304,97

868.496,83

702.027,17

2.439.625,14

536.478,24

351.420,31

3.352.044,38

1.272.565,26

262.742,15

896.282,18

450.689,23

685.058,15

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.689.357,74

3.955.710,45

746.844,43

2.643.075,29

106.593,81

718.551,02

2.620.809,22

738.222,31

596.723,09

2.073.681,37

456.006,50

298.707,26

2.849.237,72

1.081.680,47

223.330,83

761.839,85

383.085,85

582.299,43

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000204

POCH-01-5571-FSE-000205

POCH-01-5571-FSE-000206

POCH-01-5571-FSE-000207

POCH-01-5571-FSE-000208

POCH-01-5571-FSE-000209

POCH-01-5571-FSE-000210

POCH-01-5571-FSE-000211

POCH-01-5571-FSE-000212

POCH-01-5571-FSE-000213

POCH-01-5571-FSE-000214

POCH-01-5571-FSE-000215

POCH-01-5571-FSE-000216

POCH-01-5571-FSE-000217

POCH-01-5571-FSE-000218

POCH-01-5571-FSE-000220

POCH-01-5571-FSE-000221

POCH-01-5571-FSE-000222

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Tendo em conta que alguns alunos após a conclusão do ensino básico acabam por
abandonar o sistema de ensino, já que não se revêem na oferta educativa, deve a
escola proporcionar outro tipo de ofertas, como por exemplo os cursos profissionais,
promovendo a formação escolar e a qualificação profissional destes alunos de forma a
que não ingressem precocemente no mercado de trabalho.

Cursos Profissionais

a)Contribuir para a formação integral dos jovens, proporcionando-lhes,
designadamente, preparação adequada para um exercício profissional qualificado;b)
Desenvolver mecanismos de aproximação entre a escola e as instituições económicas,
profissionais, associativas, sociais e culturais do respetivo tecido social;c) Facultar aos
alunos contactos com o mundo do trabalho e experiência profissional, preparando-os
para uma adequada inserção sociop

Cursos Profissionais

A Escola tem sido um parceiro participativo ao nível das atividades dinamizadas social e
culturalmente, nomeadamente, parcerias com o centro de saúde local e a Câmara
Municipal, e empresas locais.A comunidade local, através de instituições como os
Bombeiros Voluntários, o Centro de Saúde, a APPACDM e a Câmara Municipal têm
vindo a participar, ativa e regularmente, na vida da escola, que há vários anos definiu a
opção estratégica pelo desenvolv

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas.

Cursos Profissionais

A criação e manutenção dos Cursos Profissionais enquadra-se nas seguintes
orientações: 1) Existência na escola de meios humanos e materiais necessários à
implementação destes cursos. 2) Existência de condições para aplicação das
competências adquiridas nos cursos ministrados, através de parcerias já estabelecidas.
3) Dar continuidade aos cursos de Auxiliar de Saúde, Gestão de Equipamentos
Informáticos e de Apoio à Gestão Desportiva já a fu

Cursos Profissionais

Pretendemos oferecer soluções de formação que visem, precisamente, ir ao encontro
das exigências do mercado de trabalho, que, cada vez mais, pretende e exige
trabalhadores qualificados, e dar resposta a esta faixa de alunos que quer vir estudar
para a Escola Secundária José Falcão e, num momento da vida, considera que não
pretende seguir o Ensino Superior.

Cursos Profissionais

O projeto consiste na oferta de um percurso de formação profissional para o
secundário, orientado no incremento de competências técnico-cognitivas dos jovens, c/
interesses em vias de profissionalização em áreas da saúde e gestão. O AEC possui o
Know how e a experiência necessária para garantir as condições de proficiência dos
formandos. O DC será responsável por acompanhar todo o processo de formação e se
necessário, o AEC poderá valer-se de ps

Cursos Profissionais

&#61607;A entrada no mercado de trabalho de jovens sem o secundário completo é o
aspeto mais critico e problemático da realidade atual e futura do mercado de emprego
e da posição competitiva do nosso país, também a severidade do desemprego
atualmente muito elevada, varia significativamente em função do nível de escolaridade
detido pelo desempregado. Na região onde estamos inseridos, constata-se que uma
população em idade escolar não se encontra

Cursos Profissionais

O Agrupamento Vertical de Escolas de Torre de Moncorvo está inserido numa região
rural marcada por um elevado risco de abandono escolar. Por isso o seu Projeto
Educativo tem de estar preparado para uma comunidade aprendente, articulando-se
com o desenvolvimento regional de forma a potenciar os seus recursos. Assim, mais do
que a sensibilização da sociedade civil para estes objetivos, importa agir, construir
soluções, caminhos concretos a percorr

Cursos Profissionais

A Esc. Secundária D. Duarte é a única secundária na margem esquerda do Mondego,
num espaço com alto valor patrimonial. Cerca de metade dos alunos vive na periferia
urbana e 30% em zonas rurais. Para a maioria deles, oriundos de famílias com um nível
socioprofissional e socioeconómico baixo, a escola é instituição privilegiada para
proporcionar aquisição de competências e capacidades indispensáveis a uma vida ativa.
Assim, e porque fazemos uma av

Cursos Profissionais

Atendendo ao facto da Escola ter como princípios fundamentais: apostar na formação
integral dos alunos, visando a sua realização plena enquanto seres humanos e cidadãos,
valorizando a natureza disciplinar, interdisciplinar e transversal das aprendizagens,
potenciando o desenvolvimento simultâneo e interativo de competências
socioculturais, científicas, experimentais e técnicas e preparando-os para a vida ativa
e/ou prosseguimento de estudos. Tor

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE OLIVEIRA
Cursos Profissionais
JÚNIOR

O objetivo essencial é dotar os alunos de uma qualificação profissional que lhes permita
a integração plena no mercado de trabalho, abrindo-lhes perspetivas de futuro
profissional, em que se insere a formação ao longo da vida.A realização pessoal e social
dos alunos impõe que a todos seja proporcionada não só uma formação geral,
sociocultural e técnica, mas também uma aprendizagem e desenvolvimento de
capacidades de empreendimento, de criativi

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES DE FARIA,
BARCELOS

O Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria contempla no seu projeto educativo uma
gama diversificada de cursos profissionais de forma a manter uma oferta de formação
que corresponda às necessidades do mercado de trabalho local e ao mesmo tempo
enquadrada nas orientações definidas pela Ministério de Educação. Esta escola foi
requalificada no âmbito do programa parque escolar e dispõe de instalações adequadas
aos cursos que ministra e os seus rec

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA COMBA
DÃO

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO
PROFISSIONAL PARA O ALTO TÂMEGA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE
POIARES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUEDA SUL

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA QUINTA DAS
FLORES, COIMBRA

ESCOLA SECUNDARIA JOSE FALCÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE
CERVEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TONDELA
CÂNDIDO DE FIGUEIREDO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. RAMIRO
SALGADO, TORRE DE MONCORVO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA OESTE

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO
CONCELHO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE FREIXO
DE ESPADA À CINTA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARRAZEDA DE
ANSIÃES

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, E.M.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUES
NOGUEIRA

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE MEDINA

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Qualificação profissional que permita um acesso à vida ativa, adquirindo competências
no domínio das técnicas e dos procedimentos em tudo o que se refere à floresta e aos
seus recursos, formando profissionais qualificados, aptos a intervir na construção e na
gestão de uma empresa florestal.

Cursos Profissionais

A oferta profissional direccionada aos jovens deve ir de encontro às necessidades locais
e regionais. Mediante este princípio, o Agrupamento de Escolas cumpriu o estipulado no
seu regulamento interno, ouvindo o Conselho Pedagógico e o Conselho Geral para dar
parecer sobre o Plano de Formação 2013/2016.

Cursos Profissionais

Projeto de formação que visa o reforço e valorizaçao dos recursos humanos da região,
especialmente dos jovens em idade escolar, no sentido de promover o desenvolvimento
sustentado da economia regional, dotando as unidades produtivas de jovens técnicos
com qualificação intermédia, aptos e predispostos para a mudança e para a
competitividade, contribuindo assim para a melhoria das condições de vida das
populações locais, para a qualificação do esp

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais constantes da oferta formativa da escola têm por base as
prioridades e os objectivos estabelecidos no seu Projecto Educativo. Procuram
responder às expectativas escolares e profissionais do seu público, têm subjacentes os
recursos humanos, físicos e materiais disponíveis e as orientações superiormente
emanadas. Implementando este tipo de Cursos, a escola articula todo um conjunto de
necessidades que começarão nos alunos e

Cursos Profissionais

O projeto para 2014-2015 tem como orientação base as intenções do público discente,
demonstrada em levantamento, oportunamente realizado por equipas
multidisciplinares da escola dirigidas aos alunos que frequentavam o último ano do
ensino básico no concelho, buscando o melhor enquadramento no mundo do trabalho
local. Deste modo e de acordo com o definido e aprovado pelo conselho pedagógico e
pela reunião da rede concelhia, tendo em conta as deci

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.136.366,47

2.718.647,05

873.013,07

2.253.945,49

1.018.255,00

487.133,66

59.799,37

407.750,37

346.471,54

3.612.113,92

108.585,35

848.188,39

3.339.185,81

93.848,23

252.548,64

2.741.698,29

2.523.409,98

1.408.698,25

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

965.911,50

2.310.849,99

742.061,11

1.915.853,67

865.516,75

414.063,61

50.829,46

346.587,81

294.500,81

3.070.296,83

92.297,55

720.960,13

2.838.307,94

79.771,00

214.666,34

2.330.443,55

2.144.898,48

1.197.393,51

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/16

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/07/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/16

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000223

POCH-01-5571-FSE-000224

POCH-01-5571-FSE-000225

POCH-01-5571-FSE-000226

POCH-01-5571-FSE-000227

POCH-01-5571-FSE-000228

POCH-01-5571-FSE-000229

POCH-01-5571-FSE-000230

POCH-01-5571-FSE-000231

POCH-01-5571-FSE-000232

POCH-01-5571-FSE-000233

POCH-01-5571-FSE-000234

POCH-01-5571-FSE-000235

POCH-01-5571-FSE-000236

POCH-01-5571-FSE-000237

POCH-01-5571-FSE-000238

POCH-01-5571-FSE-000239

POCH-01-5571-FSE-000240

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

O Projeto que agora se apresenta a financiamento tem como objetivos, dar seguimento
aos cursos iniciados no ano letivo de 2012/2013 e 2013/2014 e dar resposta aos
resultados do levantamento das necessidades de formação decorrentes da prospeção
efetuado por este Externato junto dos jovens que concluem o 9º ano de escolaridade e
junto dos parceiros locais que, em articulação com esta instituição, fizeram um trabalho
apurado de pesquisa nesta matér

Cursos Profissionais

Pretendemos otimizar a rede de parcerias já instituída e os recursos humanos
disponíveis definindo uma oferta que vai ao encontro das necessidades da região.
Pretende-se também a prevenção do abandono escolar e o aumento da
empregabilidade destes jovens que após a conclusão da formação estarão preparados
para trabalhar na área de Turismo, Hotelaria e Restauração, setores em franca
expansão na Região Oeste e noutras regiões do país, onde ainda há

Cursos Profissionais

Esta candidatura visa a obtenção de uma qualificação escolar e profissional, quer para o
prosseguimento de estudos, quer para uma melhor inserção dos nossos jovens no
tecido social e empresarial da região. Pois, temos constatado que um número
considerável de alunos não tem ingressado no ES, tendo ficado, assim, só com a
escolaridade mínima obrigatória, com todas as consequências que esta evidência pode
despoletar. Tal facto obriga-nos a agirmos

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas.

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
atualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projeto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas.

Cursos Profissionais

Escola certificada pela DGERT (6 áreas), tem-se preocupado com a avaliação do seu
projecto, nomeadamente com a qualidade da formação profissionalizante (nível 2, 4, 5,
EFAs, Cursos de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho de nível 4, homologados pela
ACT) oferecida e com os resultados práticos dessa formação: saber, saber-estar, saberfazer. Localizada no Pinhal Interior Norte, a sua acção rege-se por princípios que
contemplam a articulação com

Cursos Profissionais

A inexistência de escolas de música autorizadas pelo Ministério da Educação aquando
da criação da ESPROARTE, em todo o Distrito de Bragança, e o aproveitamento das
instalações existentes, com caraterísticas apropriadas e absolutamente disponíveis,
assim como uma Residência de Estudantes, foram as razões que inicialmente
fundamentaram a criação desta Escola. A isto, junta-se a centralidade regional de
Mirandela constatada pela procura por parte d

Cursos Profissionais

A avaliação dos resultados globais do Projeto Educativo da Escola terá em conta os
objetivos preconizados no mesmo, nomeadamente:a) Promover o sucesso educativo,
utilizando metodologias diferenciadas de modo a respeitar os ritmos de
aprendizagem;b) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida escolar, em
particular no que se refere às condições de trabalho e de lazer dos alunos, professores e
pessoal não docente;c) Favorec

Cursos Profissionais

A candidatura do Colégio Internato dos Carvalhos enquadra-se na prossecução do
objetivo geral de prestação de serviços formativos e educativos inovadores e de
qualidade, assentes na valorização de uma aposta continuada no desenvolvimento de
propostas que permitam uma melhoria e uma maior eficácia em termos dos resultados
e dos processos formativos e educativos. Tendo uma forte atividade consolidada ao
nível da formação profissional inicial de jo

Cursos Profissionais

O projeto pretende ser um contributo para a formação integral dos jovens formandos, a
nível geral, científico e técnico, proporcionando-lhes preparação adequada para um
exercício profissional qualificado, com o objetivo de os integrar na vida ativa. Esta
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão possui condições
excecionais, pois conta com espaços físicos de eleição que proporcionam o
desenvolvimento de atividades relacionada

Cursos Profissionais

A oferta formativa consta do Projeto Educativo e é constituída pelos cursos tecnológicos
de Planos Próprios no12º ano, ao abrigo da portaria nº 817/2009, de 28 de julho, e nos
10º e 11º anos, pelos cursos científico-tecnológicos aprovados pela portaria nº
265/2013, de 16 de Agosto. A formação abrangente proporcionada pelos cursos, não só
a nível de competências gerais mas também específicas e técnicas, forma integralmente
os alunos e deixa-os pr

Cursos Profissionais

Para responder às necessidades de uma população escolar cada vez mais ampla e
diversa, a escola procura promover a inclusão social e académica de todos os alunos,
através da diversificação de percursos escolares a integrar na oferta formativa do
ensino básico e do ensino secundário do agrupamento, privilegiando a experimentação
de áreas técnicas diferentes, com vantagens para o desenvolvimento pessoal e
vocacional dos alunos. Além disso, muitos

Cursos Profissionais

Esta candidatura tem como objetivos principais: dar resposta à manifestação de
interesse de grupos de jovens que pretendem uma formação voltada para a vida ativa e
com baixas expetativas de prosseguimento de estudos no Ensino Superior; incentivar os
jovens a qualificarem-se nas áreas mais exigentes da economia da globalização como
são o Turismo e as tecnologias da informação e comunicação; responder à
heterogeneidade sociocultural do território

Cursos Profissionais

A escola “Mário Sacramento” é conhecida como “Escola Comercial de Aveiro” sendo,
desde a sua origem, procurada por alunos que não pretendem o prosseguimento de
estudos mas o ingresso no mercado de trabalho. Este projeto de formação possibilita à
escola manter a sua tradição sedimentando a sua marca histórica oferecendo cursos
com forte ligação ao mundo empresarial. O projeto apresentado privilegia a oferta de
cursos ligados à indústria e ao comé

Cursos Profissionais

O projecto a desenvolver nas Áreas profissionais deve-se ao facto de sermos uma Escola
situada no Centro da Cidade, estando a oferta de acordo com a necessidade de
preparação dos nossos alunos numa Área de Serviços Técnicos, possibilitando uma
continuidade de estudos, e aproveitando as infra-estruturas existentes na Área da
Inform e laboratório a futura utilização dos conhecimentos adquiridos em qualquer área
de estudos/profissão em que os forma

Cursos Profissionais

A Escola Secundária de Inês de Castro já tem tradição na formação qualificante, dado
que atualmente integra um conjunto de 11 turmas distribuídas pelos cursos de
Educação e Formação e Cursos Profissionais. Inicialmente apenas com uma turma de
CEF percorremos uma formação algo frágil e insegura mas que sucessivamente se
tornou sólida e forte e plena de sucesso comprovada pelos resultados positivos obtidos
pelos formandos dentro e fora da formação

ACADEMIA DE MÚSICA DA RUA COSTA CABRAL LDA Cursos Profissionais

A Academia de Música de Costa Cabral - AMCC (Porto), é um estabelecimento do
ensino particular e cooperativo cuja origem remonta a 1995 e que obteve autorização
definitiva de funcionamento do Ministério da Educação em 2003.Pode afirmar-se que a
AMCC teve como vocação desde o início, a formação cívica e integral do cidadão, com
especial incidência na sensibilização e aprendizagem dos jovens para a música.Sob a
tutela científica e pedagógica d

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DIOGO DE MACEDO,
OLIVAL, VILA NOVA DE GAIA

Os cursos profissionais a implementar nesta escola destinam-se a alargar a oferta
educativa de modo a corresponder às expectativas de um número razoável de alunos
que pretendem concluir o 12º ano e ingressar no mercado do trabalho. As opções feitas
respeitam os resultados positivos quer em termos de desempenho dos discentes quer
em termos de empregabilidade ou prossecução de estudos por parte destes assim como
os recursos humanos e físicos da es

SOCIEDADE DE ENSINO CENTRAL VILAMEANENSE
S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO DO PÓ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE D'ESTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE
ANDRADE

PETROENSINO - ENSINO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, LDA

ARTEMIR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL
ARTÍSTICO

FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E
DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO

PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS
MISSIONARIOS DO CORAÇÃO DE MARIA

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE ALTER DO CHÃO

SEMINARIO MENOR DE NOSSA SENHORA DO
ROSARIO DE VILAR (SEMINARIO DE VILAR)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA NASCENTE,
VILA NOVA DE GAIA

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA,
ARCOZELO, VILA NOVA DE GAIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MÁRIO
SACRAMENTO, AVEIRO

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA

ESCOLA SECUNDÁRIA DE INÊS DE CASTRO

Cursos Profissionais

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.114.409,16

616.658,54

499.834,86

881.583,54

215.398,79

2.221.794,75

3.195.726,74

1.320.141,15

9.989.136,95

782.876,51

6.140.211,09

786.955,97

516.532,14

711.878,55

2.363.220,68

1.070.871,10

1.263.756,45

219.396,29

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

947.247,79

524.159,76

424.859,63

749.346,01

183.088,97

1.888.525,54

2.716.367,73

1.122.119,98

8.490.766,41

665.445,03

5.219.179,43

668.912,57

439.052,32

605.096,77

2.008.737,58

910.240,44

1.074.192,98

186.486,85

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/25

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/18

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/13

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/07/22

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/15

Portugal

523

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000241

POCH-01-5571-FSE-000242

POCH-01-5571-FSE-000243

POCH-01-5571-FSE-000244

POCH-01-5571-FSE-000245

POCH-01-5571-FSE-000246

POCH-01-5571-FSE-000247

POCH-01-5571-FSE-000248

POCH-01-5571-FSE-000249

POCH-01-5571-FSE-000250

POCH-01-5571-FSE-000251

POCH-01-5571-FSE-000252

POCH-01-5571-FSE-000253

POCH-01-5571-FSE-000254

POCH-01-5571-FSE-000255

POCH-01-5571-FSE-000256

POCH-01-5571-FSE-000257

POCH-01-5571-FSE-000258

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

O Projecto Educativo da Escola Secundária de Barcelos pretende melhorar as condições
do processo ensino aprendizagem e criar condições quer para a redução do insucesso
escolar quer para evitar a saída antecipada dos jovens em idade escolar. Todos os
intervenientes da comunidade escolar estão conscientes ser de máxima importância a
qualificação profissional e académica dos jovens que não pretendem ingresso no ensino
superior, mas a inserção na vi

Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Fermil, Celorico de Basto insere-se num meio rural, em que a
maioria da população evidencia um baixo nível de escolaridade e dificuldade na
inserção no mercado de trabalho, motivado no nosso entender, pela própria ruralidade
e pela distância aos grandes centros de formação e educação. A Escola Profissional de
Fermil, Celorico de Basto, sendo a única escola verdadeiramente profissional na “Região
de Basto”, integrando ain

Cursos Profissionais

O Colégio João de Barros é um estabelecimento de ensino privado que funciona em
regime de contrato de Associação com o Ministério da Educação e Ciência e possuí
autorização definitiva de funcionamento para os 2.º e 3.º ciclos e ensino
secundário.Devido ao sucesso alcançado com os percursos formativos que têm sido
desenvolvidos por este colégio em anos anteriores e visando combater o insucesso e o
abandono escolar, continuamos a apostar no ensi

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
atualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projeto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
atualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projeto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE JOSÉ AUGUSTO
Cursos Profissionais
DA FONSECA, AGUIAR DA BEIRA

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-OVELHO

Cursos Profissionais

É o terceiro ano do curso iniciado em 2012, é por isso a conclusão do curso destes
formandos.Este projeto tem como características mais relevantes evitar o abandono
escolar bem como promover sucesso escolar, melhorar a formação escolar e
profissional dos jovens do concelho e promover melhores condições de acesso à
empregabilidade, assim como facultar o acesso à certificação profissional e contribuir
para uma melhor consciencialização no domíni

Cursos Profissionais

Tendo como premissa a missão do nosso Projeto Educativo: Promover o Sucesso
Educativo, a Escola propõe-se a:-Contribuir para a diminuição do abandono e insucesso
escolar; -Contribuir para a realização pessoal dos jovens, proporcionando-lhes uma
preparação adequada para a vida ativa;-Proporcionar os mecanismos de aproximação
entre a escola e o mundo do trabalho, nomeadamente a planificação, realização e
avaliação de estágios;-Proporcionar

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas.

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas.

Cursos Profissionais

O concelho de Cabeceiras de Basto está situado à beira do rio Tâmega, numa área de
transição que é condicionada, do ponto de vista natural, pelas influências do Atlântico e
do Nordeste Transmontano. Essas influências cruzam-se com as ações operadas pelas
populações que o foram habitando, sob cuja ação as características da paisagem se vão
também modificando e variando entre si, nos planos demográfico, social, cultural e
económico. A sua proximid

Cursos Profissionais

Neste particular destacam-se:1) A organização do Plano de Estudos em articulação
pedagógica, bem como a operacionalização/ instrumentalização dos programas das
disciplinas dele constantes , numa ótica transversal e de co partilha;2) A articulação,
desde a fase inicial da Formação, com as Entidades Acolhedoras do Estágio em moldes a
preparar os alunos para o estágio - em contexto de simulação em sala, ou de
acolhimento de alunos e professor

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas.

Cursos Profissionais

O Colégio Dinis De Melo é um estabelecimento de ensino de propriedade e gestão
privadas que funciona em regime de contrato de Associação com o Ministério da
Educação e possuí Autorização Definitiva de funcionamento, passada pela Direção
Regional de Educação do Centro para os 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino
secundário, diurno. Funcionam ainda, os Cursos Profissionais de Técnico de Informática
de Gestão e de Apoio à Gestão Desportiva e o

Cursos Profissionais

De acordo com o Projeto Educativo da EPDRA «a Escola tem como missão formar
técnicos intermédios, privilegiando o “saber”, o “saber fazer” e o “saber ser” e visando,
pela natureza das Escolas Profissionais, a preparação para a inserção na vida ativa que
responda às necessidades do desenvolvimento integrado da região e do País assim
como para o prosseguimento de estudos». Assim, este projeto enquadra-se
perfeitamente nos objetivos definidos ao ní

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS

ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, CELORICO DE
BASTO

COLEGIO JOÃO DE BARROS S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE BEJA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCANENA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOMINGOS
SEQUEIRA, LEIRIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FIGUEIRA DE
CASTELO RODRIGO

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENACOVA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CABECEIRAS DE
BASTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AURÉLIA DE
SOUSA, PORTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL,
BARCELOS

COLÉGIO DINIS DE MELO S.A.

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE ABRANTES

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.908.925,76

1.830.238,98

560.694,43

1.813.259,39

786.317,49

504.667,20

2.910.033,48

151.058,23

299.273,11

70.547,62

1.947.629,76

390.173,85

689.427,22

405.785,24

220.528,68

106.417,39

265.714,57

2.086.981,98

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.622.586,90

1.555.703,13

476.590,27

1.541.270,48

668.369,87

428.967,12

2.473.528,46

128.399,50

254.382,14

59.965,48

1.655.485,30

331.647,77

586.013,14

344.917,45

187.449,38

90.454,78

225.857,38

1.773.934,68

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2015/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

524

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000259

POCH-01-5571-FSE-000260

POCH-01-5571-FSE-000261

POCH-01-5571-FSE-000262

POCH-01-5571-FSE-000263

POCH-01-5571-FSE-000264

POCH-01-5571-FSE-000265

POCH-01-5571-FSE-000266

POCH-01-5571-FSE-000267

POCH-01-5571-FSE-000268

POCH-01-5571-FSE-000269

POCH-01-5571-FSE-000270

POCH-01-5571-FSE-000272

POCH-01-5571-FSE-000273

POCH-01-5571-FSE-000274

POCH-01-5571-FSE-000275

POCH-01-5571-FSE-000276

POCH-01-5571-FSE-000277

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

A Escola Profissional do Instituto Nun’Alvres – OFICINA, criada pela Portaria do Dec.
26/89 de 21 de Janeiro, surgiu com o intuito de formar jovens, proporcionando-lhes
uma preparação adequada para a vida profissional, através de vários cursos de
formação, assim como possibilitando-lhes igualmente a oportunidade de prosseguir os
estudos no ensino superior. A OFICINA é um estabelecimento de ensino que além de
prepara jovens para serem futuros téc

Cursos Profissionais

Considerando os objetivos traçados pela escola de oferecer um terço da sua oferta com
dupla certificação, a escola teve que proceder ao ajustamento da sua oferta formativa,
respondendo às orientações emanadas da Direção Geral dos Estabelecimentos
Escolares, iniciando a oferta do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação
e Computadores, dando continuidade à oferta do Curso Profissional de Técnico de
Multimédia e retomando a oferta do

Cursos Profissionais

Este projeto pretende dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido
no âmbito da formação com vias profissionalizantes, contribuindo para a redução das
taxas de abandono e insucesso escolares, bem como para a fixação de jovens no
concelho, proporcionando-lhes um aprofundamento/consolidação de conhecimentos a
par com o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais. No final do
percurso os alunos poderão optar pelo pross

Cursos Profissionais

A entidade formadora – Agrupamento de Escolas de Estarreja/Escola Secundária de
Estarreja é a única instituição de ensino do concelho de Estarreja que abrange todos os
níveis de ensino (desde o ensino pré-escolar ao ensino secundário) pelo que o seu
projecto educativo contempla necessariamente a correcta formação e integração dos
seus alunos na comunidade em que se inserem pelo que os percursos profissionais são
uma alternativa perfeitamente viá

Cursos Profissionais

As ações de formação a implementar foram selecionadas tendo em conta as
perspetivas de desenvolvimento estratégico dos Concelhos de Vila Verde, Amares e
Terras de Bouro, que constituem a zona interior da NUT III Cávado, bem como as áreas
apontadas no QREN suscetíveis de assegurar esse desenvolvimento, conjugadas com as
áreas prioritárias apontadas pela DGEstE:- Comunicação, Imagem e Som- MecânicaEletricidade e Eletrónica- Tecnologias d

Cursos Profissionais

Este projecto consiste na criação de um conjunto de alternativas de formação, com uma
elevada vertente prática e qualificadora. Surge da necessidade de implementar no
terreno alternativas de formação capazes de elevar as expectativas de sucesso,
aumentar os níveis de escolarização e de qualificação dos jovens do nosso concelho, de
modo a reduzir drasticamente o abandono e absentismo escolar e facilitar a fixação dos
jovens no concelho. As áreas

Cursos Profissionais

A criação destes cursos, integra-se numa estratégia mais alargada deste agrupamento,
que passa pela de criação de alternativas ao ensino regular tendo como objectivos o
sucesso escolar e educativo e a criação de mecanismos que visam o prosseguimento de
estudos dos nossos alunos depois de terminado o 9º ano ou equivalente, contrariando
desta forma a tendência para o abandono escolar precoce ou desistência, dando-lhes a
possibilidade de conclusã

Cursos Profissionais

Os cursos secundários científico-tecnológicos, lecionados com planos próprios em
regime de autonomia pedagógica, proporcionam uma sólida formação geral, científica e
tecnológica associada a uma forte componente experimental e prática, complementada
com uma formação em contexto de trabalho em colaboração com empresas e outras
entidades situadas no mundo do trabalho. A conclusão destes cursos confere aos jovens
um diploma de fim de estudos secundá

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO Cursos Profissionais

A Insignare tem vindo a desenvolver na Escola Profissional de Ourém, cursos
profissionais (de dupla certificação), divididos pelas áreas da Gestão, Informática,
Design, Produção em Metalomecânica, Manutenção industrial e Eletrónica, Automação
e Comando. Na Escola Profissional de Hotelaria de Fátima, são desenvolvidos os cursos
profissionais de Receção, Restauração (variantes Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar)
e Turismo. Todos estes cursos con

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

O presente projecto de formação visa proporcionar uma oferta diversificada de
qualificação profissional, num contexto de interioridade, em resposta a uma crescente
procura de técnicos com qualificação intermédia. Constitui também uma alternativa à
oferta do ensino regular e acompanha as necessidades das famílias em termos
económico sociais. A sua organização modular e mecanismos de recuperação de
insucessos pontuais contribuem para prevenir o ab

INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ALBINO
SOUSA CRUZ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA,
BRAGA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO DAIRE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTARREJA

AMAR TERRA VERDE, LDA

AGRUPAMENTO VIEIRA DE ARAÚJO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONSTÂNCIA

SEMINARIO MENOR DE SAGRADO CORAÇÃO DE
JESUS DE GAIA OU SEMINARIO DE GAIA

Cursos Profissionais

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CALDAS DE VIZELA,
Cursos Profissionais
VIZELA

No cumprimento do Projecto Educativo da Escola, sentimos a necessidade de
disponibilizar em Vizela ofertas formativas que, além da certificação escolar,
possibilitem uma qualificação profissional destinada a jovens, facilitando-lhes o acesso
ao mercado de trabalho, dentro das suas áreas de interesse e com uma qualificação
profissional. Dada a sua vertente prática, de inserção nos contextos reais de trabalho, e
o facto de os programas serem mais

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIBEIRO SANCHES

Cursos Profissionais

O projeto pretende melhorar as condições do processo ensino aprendizagem e criar
condições quer para a redução do insucesso escolar quer para evitar a saída antecipada
dos jovens em idade escolar. Todos os intervenientes da comunidade escolar estão
conscientes ser de máxima importância a qualificação profissional e académica dos
jovens que não pretendem ingresso no ensino superior, mas a inserção na vida activa.
Nesse sentido, a escola propõe-se

Cursos Profissionais

Tendo como fundamento a realidade local, este projeto enquadra-se no plano
estratégico da região e apoia-se num sistema de parcerias estabelecidas entre os vários
agentes de dinamização regional, adequando a oferta formativa às reais necessidades
do mercado de trabalho e às áreas de interesse dos jovens.A imediata inserção dos
formandos no mercado de trabalho nas áreas da sua formação é um dos objetivos da
instituição.S. Pedro do Sul insere-

Cursos Profissionais

A oferta formativa do agrupamento apresenta, integra dois cursos de 1º ano (Técnico
de Multimédia e Técnico de Gestão Desportiva) e dois cursos de continuação, 3º ano
(Técnico Analises Laboratoriais e Técnico de Gestão de Equipamentos
Informáticos).Esta oferta resulta da análise do tecido empresarial envolvente, bem
como da necessidade de profissionais com uma formação de nível intermédio nestas
áreas, a nível local, regional e até nacional. P

Cursos Profissionais

Os cursos profissionais para além de conferirem aos alunos a equivalência ao 12º ano e
certificado profissional de nível III, permitem a candidatura ao ensino superior e uma
entrada directa e qualificada no mercado de trabalho, ou ambas. A formação dos
nossos formandos habilita-os a integrar um posto de trabalho em qualquer empresa da
região ou fora dela, com profissionalismo e com um padrão de qualidade humana e
técnica que a sua formação secun

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DA
BARQUINHA

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM GOMES
FERREIRA ALVES

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-COOPERATIVA
Cursos Profissionais
DE ESTUDOS DE ECONOMIA SOCIAL CRL

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES,
ALENQUER

Por limitações de espaço, ver desenvolvimento a este ponto no Resumo do Projecto de
Formação no ficheiro anexo e no Documento de Contextualização da Oferta Formativa
submetida na Plataforma SIGO.

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais de nível IV comequivalência ao 12.º ano de escolaridade.Técnico de
Restauração - Variante Cozinha-PastelariaTécnico de Restauração - Variante
Restaurante-Bar

Cursos Profissionais

A não existência de nenhum curso deste projecto num raio de 50Km; a polivalência na
formação e saídas profissionais; um ensino direccionado para a valorização de
competências profissionais.Qualquer dos cursos integrados no projecto dá resposta à
procura de Recursos Humanos das empresas do concelho. A comprovar esta
necessidade houve pareceres favoráveis da Associação Empresarial do Concelho e da
Câmara Municipal de Alenquer, bem como de entida

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

3.042.439,58

1.625.811,68

1.015.544,80

2.252.909,88

6.427.534,84

465.943,51

344.544,12

10.986.245,93

4.998.423,55

2.291.304,21

1.734.831,19

503.671,87

2.164.085,53

319.337,05

909.237,29

1.740.952,02

1.392.085,50

1.297.458,09

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

2.586.073,64

1.381.939,93

863.213,08

1.914.973,40

5.463.404,61

396.051,98

292.862,50

9.338.309,04

4.248.660,02

1.947.608,58

1.474.606,51

428.121,09

1.839.472,70

271.436,49

772.851,70

1.479.809,22

1.183.272,68

1.102.839,38

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/08

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/08

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/09

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

525

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000278

POCH-01-5571-FSE-000279

POCH-01-5571-FSE-000280

POCH-01-5571-FSE-000281

POCH-01-5571-FSE-000282

POCH-01-5571-FSE-000283

POCH-01-5571-FSE-000284

POCH-01-5571-FSE-000285

POCH-01-5571-FSE-000286

POCH-01-5571-FSE-000287

POCH-01-5571-FSE-000288

POCH-01-5571-FSE-000290

POCH-01-5571-FSE-000291

POCH-01-5571-FSE-000292

POCH-01-5571-FSE-000293

POCH-01-5571-FSE-000294

POCH-01-5571-FSE-000295

POCH-01-5571-FSE-000296

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUNO DE SANTA
MARIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.MANUEL
LARANJEIRA, ESPINHO

ESCOLA SECUNDARIA DE EÇA DE QUEIROS POVOA
DE VARZIM

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais

Resumo | Summary

Este projeto pretende dar resposta aos alunos que desde cedo manifestam
competências para frequentar cursos com estilo de aprendizagem mais prático/técnico.
Por outro lado, a ligação ao mundo do trabalho é motivadora e, permitindo elevar o
nível de qualificação dos jovens. A formação em contexto real e simulado de trabalho,
aliando a teoria à vertente técnico-prática, valoriza o desenvolvimento de competências
para o exercício de uma profissão

Cursos Profissionais

As características mais relevantes do projecto baseiam-se, essencialmente, na
qualificação de pessoas através de uma forte ligação com o mundo profissional, bem
como nos métodos de ensino, que primam por valorizar o desenvolvimento de
competências pessoais e profissionais para o exercício de uma determinada profissão.

Cursos Profissionais

- Abertura ao meio envolvente;- Participação na resolução de problemas da
comunidade em colaboração com as instituições locais, através do estabelecimento de
Protocolos;- Participação ativa na concretização do Plano Anual de Atividades da escola;O desenvolvimento e concretização deste projeto têm por base os princípios e objetivos
expressos no Projeto Educativo da Escola, tendo, assim, um contributo ativo na
concretização das metas nele

Cursos Profissionais

Documento em anexo

Cursos Profissionais

A formação destina-se, a jovens com pelo menos 15 anos de idade, que pretendam
ingressar na vida ativa, após o Ensino Secundário. No final dos 3 anos de formação, os
formandos poderão obter, simultaneamente, um Diploma de Fim Estudos Secundários,
que permite o acesso ao Ens Superior, e um Cert. de Qualif Profissional de Nível 4 - UE.
O Projeto engloba ações com vertente técnica, de turismo e comercial conf prioridades
estabelecidas para o Con

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

O jornal “Preto no Branco” de publicação trimestral. Este jornal de grande aceitação
entre os alunos tem sido igualmente divulgado entre os Encarregados de Educação
aproveitando-se, para o efeito, as Reuniões Gerais com os Encarregados de Educação,
realizadas nos primeiros dias de lecionação de cada período escolar. Acresce informar
que esta publicação já foi agraciada com o 3º lugar no concurso dos Jornais Escolares,
dinamizado pelo Público.

Cursos Profissionais

O Curso Profissional de Vitrinismo e o curso de Técnico de Manutenção Industrial,
enquanto oferta formativa da Escola Básica e Secundária de Lousada Oeste (EBSLoeste),
é uma modalidade de nível secundário de educação que confere equivalência ao ensino
secundário regular e que se caracteriza por promover uma aprendizagem de
competências para o exercício de uma profissão.

Cursos Profissionais

O imperativo de agir em conformidade com as necessidades do mercado de trabalho,
respondendo às expectativas dos empregadores, o que pressupõe uma natural ligação à
realidade socioeconómica que envolve o agrupamento, no sentido de auscultar as suas
reais necessidades, conjugado com as características dos recursos humanos de que
dispomos, justifica a oferta formativa que apresentamos neste projeto. Por outro lado,
também sentimos como nossa, a ob

Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Arqueologia, com o presente projecto, tenta responder às
necessidades de formação de técnicos intermédios na área do Património Cultural.
Promovida pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Educação, tem como fim
qualificar profissionais que de uma forma consciente possam actuar na preservação do
nosso património colectivo. Acresce que esta escola está inserida numa região com
graves carências a nível da formação.

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO
PROFISSIONAL DA BEIRA TRANSMONTANA - ESCOLA Cursos Profissionais
PROFISSIONAL DE TRANCOSO

O Projeto Educativo da EPT tem como objetivos o desenvolvimento das competências
vocacionais dos jovens, alicerçadas num conjunto de saberes humanísticos, científicos
e técnicos, que lhes permitem uma efetiva inserção no mundo do trabalho e o exercício
responsável de uma cidadania activa; a valorização da aprendizagem das tecnologias
da informação e comunicação; a ligação da escola a instituições económicas,
profissionais, financeiras, associ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUE SOMMER,
MACEIRA, LEIIA

A Escola Básica e Secundária Henrique Sommer esteve sempre aberta a iniciativas
inovadoras que privilegiem a diversidade pedagógica e reforcem a sua relação com o
meio, perspectivando o sucesso educativo dos alunos. Estas preocupações estão
contempladas no projecto educativo da nossa escola. O desafio que este Projecto
comporta reside nas respostas que formos capazes de dar aos jovens enquanto
instituição com um modelo curricular e pedagógico

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANSIÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PÓVOA DO
LANHOSO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSADA OESTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DA BANDEIRA

ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA

Cursos Profissionais

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO,
Cursos Profissionais
GUILHUFE, PENAFIEL

&#61607;O surgimento de novos suportes de informação, a facilidade de acesso a redes
de informação, o crescimento do número de alunos possuidores de equipamentos
informáticos e a necessidade regional/ local ao nível do empreendedorismo jovem,
justificam um novo tipo de resposta por parte destes cursos. Em alguns âmbitos,
nomeadamente na obtenção da dupla certificação este tipo de formação tem, hoje,
incontestavelmente, a primazia. Importa, por

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARCELINO
MESQUITA DO CARTAXO

Cursos Profissionais

Este projeto pretende ser uma proposta de formação para jovens do Concelho do
Cartaxo e outros concelhos limítrofes que desejem obter uma certificação de ensino
profissional e escolar. Esta Escola disponibiliza uma oferta formativa diversificada
continuando, assim, a corresponder às necessidades do tecido empresarial e económico
local com percursos de aprendizagem adequados aos destinatários, numa perspetiva de
educação ao longo da vida. Estam

Cursos Profissionais

caracteres)O Agrupamento de Escolas de Vilela integra 5 jardins-de-infância, 4
estabelecimento do 1º ciclo e 2 com 2º, 3º ciclo e ensino secundário. Hoje em dia,
ensino pressupõe escolaridade a partir do pré-escolar até ao ensino secundário. Desta
forma, este projeto visa diversificar a oferta formativa, permitindo o prosseguimento de
estudos pós escolaridade num curso de dupla certificação que lhes confere
competências profissionais, prevenin

Cursos Profissionais

A implementação dos cursos profissionais nas escolas públicas e a diversificação das
ofertas formativas teve, e tem, um papel essencial na diminuição do abandono escolar
ou na saída precoce do ensino, no aumento do número de jovens que frequentam o
ensino secundário, na diminuição das retenções neste nível de ensino, na qualificação
inicial dos jovens e na sua inserção qualificada no mundo de trabalho, não afastando a
hipótese do prosseguimento

Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Raia IDN tem em funcionamento seis cursos dos dez cursos
previstos na Autorização de Funcionamento, distribuídos por seis turmas. A escolha
destes cursos deve-se sobretudo à procura que temos para os mesmos e à acessível
inserção dos formandos no mundo do trabalho. É importante proporcionar aos jovens
uma maior e melhor oferta, indo ao encontro das suas expectativas. A área de
Informática sempre foi o “ex-libris” desta e

Cursos Profissionais

Este projeto que veio alargar o leque de opções de formação e de, algum modo dar
resposta ao insucesso no ensino secundário, é uma mais-valia para os alunos, pois é um
dos percursos do nível secundário de educação caracterizado por uma forte
componente prática e grande ligação com o mundo do trabalho. Este tipo de formação
cria ambientes de aprendizagem estimulantes, articulando o currículo nacional com o
contexto social, cultural e económico e

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONSERRATE,
VIANA DO CASTELO

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA,
UNIPESSOAL LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO Nº 3

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

609.256,71

1.528.175,03

811.081,05

454.381,49

1.466.149,33

672.373,54

1.738.209,80

448.787,06

1.224.056,32

439.457,80

1.824.567,88

91.504,10

1.333.058,69

1.470.749,83

1.641.900,14

5.730.935,38

1.077.308,71

1.285.902,27

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

517.868,20

1.298.948,78

689.418,89

386.224,27

1.246.226,93

571.517,51

1.477.478,33

381.469,00

1.040.447,87

373.539,13

1.550.882,70

77.778,49

1.133.099,89

1.250.137,36

1.395.615,12

4.871.295,07

915.712,40

1.093.016,93

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/07/25

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

526

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000297

POCH-01-5571-FSE-000298

POCH-01-5571-FSE-000299

POCH-01-5571-FSE-000300

POCH-01-5571-FSE-000301

POCH-01-5571-FSE-000302

POCH-01-5571-FSE-000303

POCH-01-5571-FSE-000304

POCH-01-5571-FSE-000305

POCH-01-5571-FSE-000306

POCH-01-5571-FSE-000307

POCH-01-5571-FSE-000308

POCH-01-5571-FSE-000309

POCH-01-5571-FSE-000310

POCH-01-5571-FSE-000311

POCH-01-5571-FSE-000312

POCH-01-5571-FSE-000313

POCH-01-5571-FSE-000314

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
CARVALHAIS/MIRANDELA

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais

Resumo | Summary

A oferta formativa disponibilizada pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de
Carvalhais/Mirandela, adequasse às necessidades formativas evidenciadas pelo tecido
empresarial.Dado que a Escola se encontra inserida num contexto eco social com fortes
raízes agroambientais, emerge como fundamental a continuação de projetos formativos
neste domínio, de forma a garantir a melhoria, quer da oferta de formações
profissionalizantes necessária

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO CÉSAR DA SILVA
Cursos Profissionais
FERREIRA, RIO MAIOR

Face às significativas mutações no atual modelo de desenvolvimento económico, as
organizações reclamam cada vez mais por melhores padrões de qualidade e de
excelência profissional. As profissões que permanecerão requerem melhor qualificação
e desempenho das pessoas, tornando obrigatória a aquisição e desenvolvimento de
novas competências. Assim, a Escola, em parceria com a Associação Empresarial e
outras organizações do concelho, pretende com e

CENTRO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO
PERPETUO SOCORRO

Cursos Profissionais

O Projeto Educativo da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem como objetivo
principal a formação de jovens no seu todo. A escola é o local da aprendizagem efetiva e
o local onde os alunos são preparados para o mercado de trabalho. Neste sentido, a
escola tem vindo a procurar criar situações de aprendizagem implicadoras de
desempenho que possibilitem uma cada vez maior mestria, no que diz respeito ao
desenvolvimento de conhecimentos técnico

Cursos Profissionais

A oferta de Cursos Profissionais na Escola Secundária Dr. João Manuel da Costa Delgado
(nova denominação da Escola Secundária da Lourinhã) é dirigida aos jovens que
concluíram o 3º ciclo do Ensino Básico, frequentando uma outra tipologia de ensino
integrada no Sistema Nacional de Qualificações. Pretendemos, através desta oferta
formativa, continuar a contribuir para a elevação dos níveis de qualificação escolar e
profissional da população jovem,

Cursos Profissionais

A oferta formativa profissionalizante consta do Projeto Educativo da entidade e
pretende promover o encontro com uma diversidade de contextos, combatendo o
abandono e o insucesso escolar, melhorando as qualificações académicas dos jovens,
proporcionando o acesso a uma profissão que lhes permita intervir ativamente na
região. Esta oferta formativa visa facultar uma formação escolar e profissional
adequada, potenciando assim a futura empregabilida

Cursos Profissionais

Esta oferta formativa, que confere formação de nível 4, possibilita a aquisição de
competências escolares e técnicas, facilitando a inserção no mercado de trabalho.
Contribui para a diversificação da oferta formativa da escola e combate o abandono
escolar, uma das metas do projeto educativo. Responde às necessidades emergentes de
empregabilidade na região, apostando em áreas de formação com forte procura. É o
caso da Informática e Multimédia, Re

Cursos Profissionais

O projeto inscreve-se na política geral da ARCA, com décadas de existência, de oferta de
formação nas áreas ligadas às artes e à criatividade. Tendo em vista os sinais
transmitidos nos tempos recentes pelo mercado de trabalho, a oferta está reorientada
para áreas em que esses elementos artísticos e de criatividade se cruzam com a
utilização das novas tecnologias de informação e comunicação. É justamente por isso
que a oferta formativa se centra

Cursos Profissionais

A oferta formativa profissionalizante consta do Projeto Educativo da entidade e
pretende promover o encontro com uma diversidade de contextos, combatendo o
abandono e o insucesso escolar, melhorando as qualificações académicas dos jovens,
proporcionando o acesso a uma profissão que lhes permita intervir ativamente na
região. Esta oferta formativa visa facultar uma formação escolar e profissional
adequada, potenciando assim a futura empregabilida

Cursos Profissionais

A entrada no mercado de trabalho de jovens sem a escolaridade obrigatória, ou sem o
secundário completo é o aspeto mais crítico e problemático da realidade atual.Também
a taxa de desemprego, atualmente muito elevada, varia significativamente em função
do nível de escolaridade do desempregado.A melhoria da produtividade e da
competitividade impõe a necessidade da promoção da qualificação profissional de
jovens, baseada em processos teórico-pr

Cursos Profissionais

O projeto elaborado pelo Agrupamento de Escolas de Ourique inclui o Curso Profissional
de Técnico de Turismo, de nível 4. A escola possui uma vasta equipa de profissionais
que integra a equipa pedagógica, que monotoriza toda a formação. Para a prática em
Contexto de Trabalho, a escola tem estabelecido parcerias com várias entidades desta
área, este curso permite obter o 12ºano e um certificado profissional na respetiva área.

Cursos Profissionais

Uma vez que o desenvolvimento das sociedades passa essencialmente pelo
investimento na formação e qualificação dos recursos humanos, cabe às instituições e
em particular às escolas, dotarem-se de ofertas que correspondam às reais
necessidades e aspirações dos indivíduos, tendo como linha orientadora a sua
integração na vida ativa. É neste contexto que pretendemos encontrar respostas
educativas que sirvam, efetivamente, a formação e desenvolvi

Cursos Profissionais

Da população total de Matosinhos 15,5% tem o 3.º Ciclo de escolaridade, sendo apenas
de 2,3% a taxa de alunos que conseguem concluí-lo com 14 anos de idade. Tendo em
atenção estes dados e as elevadas taxas de abandono escolar (12% a 13%), de saída
antecipada (16% a 23%) e de saída precoce (40% a 45%) dos alunos na área do Grande
Porto, pretende-se, com este curso, possibilitar aos formandos a conclusão do 12º Ano,
munindo-os, simultaneamente, de

Cursos Profissionais

Candidatura aos cursos em questão prendem-se com razões de carácter pedagógico,
bem como lhe subjazem as orientações emanadas pelo Ministério da Educação para a
oferta curricular alternativa que as escolas devem oferecer a um público estudantil cada
vez mais diversificado, com objetivos profissionais e educativos diferentes. A Escola
optou por cursos que promovessem o desenvolvimento pessoal e social dos alunos,
permitindo-lhes a obtenção de hab

Cursos Profissionais

Os C. Prof. com uma estrutura modular são uma alternativa ao Ens. Sec. Regular,
proporcionando:- uma forte ligação ao mundo do trabalho;- o desenvolvimento de
competências no exercício de uma profissão;- o acesso a formação pós-secundária ou
ao Ens. Superior.A nossa oferta tem por objetivo viabilizar respostas educativas e
formativas ajustadas à diversidade e interesses, respondendo à heterogeneidade sócio
cultural do concelho de Almeiri

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
atualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projeto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

A Escopal – Escola Profissional Agrícola de Lamego existe desde 1989. Ao longo destes
anos, sempre esteve ao serviço das populações locais, proporcionando aos mais jovens
condições para uma formação adequada às suas expectativas e às necessidades da
região. No presente ano lectivo, a nossa escola candidatou-se a vários Cursos de Nível II
e III, tendo sido aprovados pedagógica e financeiramente os Cursos que actualmente se
executam. Os Cursos est

Cursos Profissionais

A EPCEP associando objectivos, definiu a formação como área funcional, as pedras
naturais como sector preferencial e o design como vertente cientifica a explorar. Com
uma aposta na procura tecnológica e estética, com uma fundamentação de base
pedagógica inovadora, é dada relevância a aspectos experimentais e de pesquisa com a
necessária reformulação e aproveitamento de saberes tradicionais. Tem em vista criar
técnicos capazes de intervir no proc

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOURINHÃ

ESCOLA SECUNDARIA DE S.PEDRO-VILA REAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA

ARCA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE COIMBRA
ARTÍSTICA-SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE CAMILO CASTELO BRANCO, VILA REAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA

AGRUPAMENTO VERTICAL DE OURIQUE

ESCOLA SECUNDARIA DE D.DINIS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SENHORA DA
HORA, MATOSINHOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GAFANHA DA
NAZARÉ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMEIRIM

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE POMBAL

CENTRO DIOCESANO DE PROMOÇÃO SOCIAL

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA
PROFISSIONAL DAS ROCHAS

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO LUISIER S.J. Cursos Profissionais

Responder aos interesses dos alunos e às necessidades do tecido empresarial; contribuir
para que o estudante desenvolva competências pessoais e profissionais para o exercício
de uma profissão; preparação da entrada no mercado de trabalho com qualificação
escolar e profissional.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.262.818,37

634.837,98

1.390.919,83

1.117.219,72

233.176,47

1.716.088,13

679.946,30

407.891,76

237.398,24

104.567,15

968.606,51

616.088,70

764.319,61

952.734,19

2.071.349,78

865.957,25

692.308,58

1.794.345,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.073.395,61

539.612,28

1.182.281,86

949.636,76

198.200,00

1.458.674,91

577.954,36

346.708,00

201.788,50

88.882,08

823.315,53

523.675,40

649.671,67

809.824,06

1.760.647,31

736.063,66

588.462,29

1.525.193,25

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/08

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/08

2016/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000315

POCH-01-5571-FSE-000316

POCH-01-5571-FSE-000317

POCH-01-5571-FSE-000318

POCH-01-5571-FSE-000319

POCH-01-5571-FSE-000320

POCH-01-5571-FSE-000321

POCH-01-5571-FSE-000322

POCH-01-5571-FSE-000323

POCH-01-5571-FSE-000324

POCH-01-5571-FSE-000325

POCH-01-5571-FSE-000326

POCH-01-5571-FSE-000327

POCH-01-5571-FSE-000328

POCH-01-5571-FSE-000329

POCH-01-5571-FSE-000330

POCH-01-5571-FSE-000331

POCH-01-5571-FSE-000332

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO GONÇALVES ZARCO,
MATOSINHOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA,
SABROSA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

A candidatura que agora se apresenta tem por objectivo optimizar os níveis de
escolarização secundária pelo reforço de cursos de natureza profissionalizante e da
exigência em garantir melhores taxas de aproveitamento escolar, permitindo, assim,
assegurar a transição dos jovens do sistema de ensino para o mundo do trabalho. A
nossa candidatura é, assim, o nosso contributo para uma maior oferta de qualificação
profissional ao permitir: disponibili

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de Benavente pretende com esta tipologia de formação dar
uma resposta clara em termos regionais, nomeadamente no insucesso e abandono
escolares, e na qualificação de jovens, de nível intermédio para o mundo do trabalho.
Pretendemos, pois, acompanhar o percurso de formação destes jovens criando
mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto, consubstanciado na aplicação
de inquéritos de satisfação, junto dos jovens,

Cursos Profissionais

A oferta formativa profissionalizante consta do Projeto Educativo da entidade e
pretende promover o encontro com uma diversidade de contextos, combatendo o
abandono e o insucesso escolar, melhorando as qualificações académicas dos jovens,
proporcionando o acesso a uma profissão que lhes permita intervir ativamente na
região. Esta oferta formativa visa facultar uma formação escolar e profissional
adequada, potenciando assim a futura empregabilida

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO PROFISSIONAL Cursos Profissionais

Desde 1991 que a Escola Profissional de Torres Novas (a partir de 1999 passou a ser
propriedade da ATEP) tem apostado na qualificação inicial de jovens, através do
desenvolvimento de cursos profissionais em várias áreas.A experiência da ATEP tem
mostrado a mais valia do ensino profissional, cativando jovens para uma entrada no
mercado de trabalho mais qualificado ou, eventualmente, o prosseguimento de
estudos. Para o sucesso destes cursos cont

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE
NASCENTE

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÃO MARTINHO DO
PORTO

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO PEDRO DO SUL Cursos Profissionais

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BONFIM

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR DOUTOR
FLÁVIO F. PINTO RESENDE, CINFÃES

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO
PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GÂNDARA MAR

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARCO DE
CANAVESES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL FARIA,
BALTAR, PAREDES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FIGUEIRÓ DOS
VINHOS

AGRUPAMENTO ESCOLAS D. AFONSO SANCHES,
VILA DO CONDE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARTINHO ÁRIAS,
SOURE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DA
FEIRA

Oferecer a possibilidade de os formandos desenvolverem actividades profissionais
relacionadas com a área que pretendem e oferecer formação mais alargada e
polivalente, facto que será uma mais valia para o seu futuro, quer profissional, quer
académico.

Considerando as áreas prioritárias definidas pelo MEC, bem como as necessidades da
região, as motivações/interesses dos alunos e a posse de equipamentos adequados e de
qualidade, a escola optou por uma oferta formativa diversificada com o objetivo de
fixar os nossos alunos que não se reveem na oferta do regime regular e pretendem
frequentar um curso de nível secundário caraterizado por uma forte ligação com o
mundo do trabalho. A escola contribu

Cursos Profissionais

De acordo com a justificação submetida no SIGO

Cursos Profissionais

Cursos de dupla certificação a funcionar em regime misto procurou dar resposta, não só
ao nível de prioridade definida para o Alto Alentejo, mas também à oferta de ensino pós
secundários e superior politécnico existente na região. Estes cursos estão integrados
numa estratégia regional de oferta formativa onde se pretende incrementar valências
técnicas no âmbito de tecnologias inovadoras.

Cursos Profissionais

Promover a educação/formação profissional da população jovem, com vista à
empregabilidade, a uma cidadania participativa e de responsabilidade, e à sua inclusão
social e profissional. Assegurar a continuidade de parcerias com entidades locais e
regionais, quer para o desenvolvimento da formação e da FCT, desenvolvendo esforços
no sentido de tentar parcerias com outras entidades, que visem a promoção da
qualidade da formação e possibilitem aos al

Cursos Profissionais

O desenvolvimento da região é o pilar do projeto educativo da Escola Profissional do
Fundão. Esta assume a formação como fator determinante para acelerar a convergência
económica, social e territorial de uma região tradicionalmente desfavorecida. Nos 22
anos de experiência formativa, tem desenvolvido e consolidado parcerias institucionais
e empresariais capazes de identificar necessidades formativas e, simultaneamente,
capazes de comprometer os

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

O plano de formação está enquadrado na realidade social e económica regional:-Não há
acções idênticas noutras entidades da região;-É relevante para o desenvolvimento
económico e social da região;-Existem taxas elevadas de abandono precoce da escola; o
que exige uma resposta ao nível da formação qualificante;-Sem esta resposta a
integração dos jovens desempregados no mercado de trabalho será previsivelmente
difícil;-Tratando-se de forma

Cursos Profissionais

Para dar resposta à necessidade de diversificar a oferta educativa dos jovens da nossa
região e continuando com o alargamento da nossa rede de cursos profissionais,
pretendemos este ano continuar com os cursos da área da multimédia, que têm
revelado serem muito do agrado dos alunos. Por outro lado, a leccionação por áreas
modulares, têm-se revelado muito mais atractivas para os nossos discentes, tendo por
isso o sucesso escolar do ensino secundá

Cursos Profissionais

O alargamento do ensino obrigatório, os atuais baixos níveis de escolarização e
abandono precoce apresentados pelos nossos jovens, sem conclusão de estudos
secundários, obrigam a apostar fortemente na qualificação do capital humano,
tornando o ensino secundário o seu referencial mínimo. O agrupamento procura com
esta oferta de formação, através da diversificação das vias de educação e formação,
reforçar o número de vagas de natureza profissional

Cursos Profissionais

Vide ficheiro em anexo.

Cursos Profissionais

Estes cursos tem como principal objetivo criar uma oferta educativa para alunos em
risco de abandono ou percurso escolar marcadopor várias repetências.

Cursos Profissionais

Tendo em conta as taxas de insucesso registadas no ensino secundário, bem como, a
taxa de abandono do sistema educativo sem a sua conclusão, o Projecto Educativo da
Escola contempla, na oferta formativa, cursos de caráter qualificante, procurando-se,
assim, apresentar aos jovens soluções de qualificação que possam constituir um fator
de motivação para a sua formação integral. Com a requalificação e ampliação das
instalações, esta escola, que fun

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.595.680,22

488.738,08

557.223,11

1.838.772,80

824.384,07

231.755,52

911.786,07

1.700.472,68

589.292,89

1.336.744,53

2.541.580,04

513.517,28

2.746.820,33

670.142,75

350.281,01

1.519.167,95

874.574,04

2.538.471,24

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.356.328,19

415.427,37

473.639,64

1.562.956,88

700.726,46

196.992,19

775.018,16

1.445.401,78

500.898,96

1.136.232,85

2.160.343,03

436.489,69

2.334.797,28

569.621,34

297.738,86

1.291.292,76

743.387,93

2.157.700,55

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/08

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/16

2016/08/31

Portugal

528

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000333

POCH-01-5571-FSE-000334

POCH-01-5571-FSE-000335

POCH-01-5571-FSE-000336

POCH-01-5571-FSE-000337

POCH-01-5571-FSE-000338

POCH-01-5571-FSE-000339

POCH-01-5571-FSE-000340

POCH-01-5571-FSE-000341

POCH-01-5571-FSE-000342

POCH-01-5571-FSE-000343

POCH-01-5571-FSE-000344

POCH-01-5571-FSE-000345

POCH-01-5571-FSE-000347

POCH-01-5571-FSE-000348

POCH-01-5571-FSE-000349

POCH-01-5571-FSE-000350

POCH-01-5571-FSE-000351

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAROLINA MICHAELIS,
Cursos Profissionais
CEDOFEITA, PORTO

Vide ficheiro em anexo

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER

Cursos Profissionais

Desde 1997 a ESDICA diversifica as suas ofertas: CEFPI, 9º+1, 15-18, 10º
Profissionalizante, CEF e Cursos Profissionais, em áreas de formação de Informática,
Contabilidade, Marketing, Vendas, Electricidade e Jardinagem. A estas áreas,
acrescentámos, em 2011-12, propostas inovadoras na Área das Artes do Espectáculo,
em parceria com a Academia de Música de Alcobaça, que, desde então, têm funcionado
com sucesso. Rentabilizando recursos materiais e

Cursos Profissionais

O projecto do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano abrange um conjunto de 9
cursos, em 5 áreas distintas, com 9 turmas num total de 175 alunos. O seu grande
objectivo é diversificar os percursos escolares por forma a satisfazer as expectativas
dos alunos permitindo deste modo promover o sucesso educativo contribuindo para a
diminuição do abandono escolar. Consequentemente permite, aos alunos desenvolver
um conjunto de competências de nat

Cursos Profissionais

Esta oferta formativa tem como finalidade ajudar a traçar o ingresso dos formandos na
vida activa, promovendo nos jovens objectivos de desenvolvimento que lhes permitam
obter um conhecimento alargado em áreas fundamentais dos diversos cursos, que os
levem a tomar consciência das suas capacidades e competências, que lhes confiram
regras no plano ético, que os consciencializem da crescente exigência do mercado do
trabalho acerca das competências t

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE
HERCULANO, PORTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FONTES PEREIRA
DE MELO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREAMUNDE

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO JOSÉ RÉGIO, VILA DO CONDE

Cursos Profissionais

Este projecto visa a diversificação da oferta formativa, com vista ao prosseguimento de
estudos pós escolaridade obrigatória, prevenindo a entrada de jovens com baixas
qualificações no mercado de trabalho, atenuando, assim, as desigualdades sociais
existentes e contribuindo para a competitividade e sucesso das empresas da região.

Cursos Profissionais

Vide ficheiro em anexo.

Cursos Profissionais

Prosseguir o trabalho desenvolvido nos últimos anos letivos ao nível da formação de
jovens, preferencialmente para o mercado de trabalho, formando cidadãos e
qualificando técnicos;Corresponder às expetativas tanto das empresas (satisfazendo as
necessidades de mão-de-obra qualificada), como dos Formandos (satisfazendo as
necessidades de formação e qualificação);O sucesso do projeto assenta também na
capacidade instalada na escola, quer a níve

Cursos Profissionais

•Educar e Formar para a Felicidade; •Preparação para o exercício profissional
qualificado numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida; •Experiência de
estágio; •Trabalhos práticos; •Protocolos com empresas/instituições; •Colaboração
com entidades da comunidade; •Partilha de experiências com empresas/instituições;
•Parcerias com entidades do meio; •Exemplo de iniciativas que permitem potenciar a
ligação entre a esc

AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE AGUIAR - ZONA
Cursos Profissionais
SUL

A oferta formativa profissionalizante consta do Projeto Educativo da entidade e
pretende promover o encontro com uma diversidade de contextos, combatendo o
abandono e o insucesso escolar, melhorando as qualificações académicas dos jovens,
proporcionando o acesso a uma profissão que lhes permita intervir ativamente na
região. Esta oferta formativa visa facultar uma formação escolar e profissional
adequada, potenciando assim a futura empregabilida

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GUIA

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais que nos propomos desenvolver são um dos percursos do nível
secundário de educação caracterizado por uma forte ligação com o mundo do trabalho.
A aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de competências
para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor empresarial local, indo
ao encontro da dinâmica das iniciativas de formação implementadas pelo Governo. (Ver
anexo)

Cursos Profissionais

O presente projeto tenta dar continuidade a um modelo formativo que se tem vindo a
revelar uma mais valia ao permitir que por percursos diferenciados, os jovens
concretizem com sucesso o objetivo de 12 anos de escolaridade, adquirindo
competências num modelo de dupla certificação. Atendendo às condições físicas da
escola e à especificidade do tecido empresarial, a escola procura responder quer ao
interesse dos/as alunos/as, quer à oferta do merc

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA MAR

D. SANCHO - ENSINO LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBERGARIA-AVELHA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE ABRANTES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOUTOR JÚLIO
MARTINS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA-DE-FARIA,
CANTANHEDE

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA PEIXOTO

JOBRA - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA BRANCA

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E
ENSINO PROFISSIONAL, S.A.

Cursos Profissionais

Vide em anexo

Cursos Profissionais

Desde a sua fundação, a escola, definiu-se como escola industrial e comercial, sendo
até essa a sua antiga designação. Atualmente existem em funcionamento, relacionados
com esta área de formação, cursos profissionais e cursos científico-humanísticos de
ciências e cursos sócio económicas. Para a sua implementação e monitorização a escola
dispõe de Serviços de Psicologia e Orientação, docente do ensino especial que
promoverão reuniões da equipe pe

Cursos Profissionais

&#61607;Os Cursos Profissionais que nos propomos desenvolver são um dos percursos
do nível secundário de educação caracterizado por uma forte ligação com o mundo
profissional. A aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de
competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o sector
empresarial local. Através deste projeto encontraremos, em colaboração com diversas
entidades, empresas e instituições com as

Cursos Profissionais

A Escola Secundária de Rocha Peixoto, seguindo os princípios constantes no seu
Projecto Educativo, sempre atribuiu um lugar significativo às formações
profissionalizantes, em pé de igualdade com as outras formações.O desenvolvimento
dos cursos profissionais obedece a três objectivos prioritários:- Responder à carência de
quadros intermédios ao nível dos mais variados organismos e do tecido empresarial
nacional- Compensar de alguma forma o

Cursos Profissionais

O Conservatório de Música da JOBRA posiciona-se, no panorama do ensino artístico
profissional , como uma escola com características únicas a nível regional e nacional,
quer ao nível das infraestruturas e meios que utiliza, quer da oferta formativa que
coloca no mercado da formação profissional (música, dança e teatro). O projeto é
constituído por 16 cursos profissionais na área das artes do espetáculo, tendo em vista
a colocação dos finalistas

Cursos Profissionais

Este projeto proporciona a formação de jovens, desenvolvendo aptidões profissionais,
contribuindo para a sua empregabilidade e para a coesão económica e social. Trata-se
de uma oferta de formação de dupla certificação, facultando aos formandos, que
concluam o ciclo formativo, um certificado profissional de nível 4 com equivalência ao
ensino secundário. O plano de formação apresentado, que vai ao encontro das
necessidades manifestadas pelo mercad

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE CARVALHO,
Cursos Profissionais
FIGUEIRA DA FOZ

O presente projecto destina-se a jovens que tenham concluído o 9º ano de escolaridade
(actuais alunos que visam uma rápida entrada no mercado de trabalho e a ex-alunos
que por diferentes motivos abandonaram o sistema educativo e carecem de formação
nestas áreas). Responde às orientações do Ministério da Educação visando o
alargamento da rede de cursos profissionais e mereceu o apoio e incentivo de todos os
órgãos da Escola. Além de satisfazer ob

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

844.863,33

1.436.281,19

1.324.052,41

2.461.548,84

610.215,95

1.344.279,68

1.183.946,70

4.056.845,87

840.029,71

522.030,42

1.249.195,44

1.067.392,49

1.529.012,34

446.468,73

2.715.833,16

4.619.695,45

2.767.382,11

527.457,57

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

718.133,83

1.220.839,01

1.125.444,55

2.092.316,51

518.683,56

1.142.637,73

1.006.354,69

3.448.318,99

714.025,25

443.725,86

1.061.816,12

907.283,62

1.299.660,49

379.498,42

2.308.458,19

3.926.741,13

2.352.274,79

448.338,93

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/08

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

529

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000352

POCH-01-5571-FSE-000353

POCH-01-5571-FSE-000354

POCH-01-5571-FSE-000355

POCH-01-5571-FSE-000356

POCH-01-5571-FSE-000357

POCH-01-5571-FSE-000358

POCH-01-5571-FSE-000359

POCH-01-5571-FSE-000360

POCH-01-5571-FSE-000361

POCH-01-5571-FSE-000362

POCH-01-5571-FSE-000363

POCH-01-5571-FSE-000364

POCH-01-5571-FSE-000365

POCH-01-5571-FSE-000366

POCH-01-5571-FSE-000367

POCH-01-5571-FSE-000368

POCH-01-5571-FSE-000369

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTO DE MÓS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALDEVEZ

AGRUPAMENTO VERTICAL DE PORTEL

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MONDIM DE BASTO

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DO VALE DO AVE

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO MARTINS SARMENTO, GUIMARÃES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE
HOLANDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS AMARANTE,
BRAGA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ARGA E
LIMA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ANTÓNIO
GRANJO, CHAVES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO COELHO,
LAMEGO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ARTUR GONÇALVES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Hoje em dia, a sociedade é cada vez mais exigente relativamente às suas entidades. A
escola tem de responder às solicitações vindas das famílias e das empresas. A formação
escolar tem que se assumir como relevante, numa perspetiva de facilitar a transição
para o mercado de trabalho e para a vida ativa.Tendo em conta a complexidade dos
meios socioeconómicos de que provêm muitos alunos, verificando o risco de abandono,
sem conclusão da escolarid

Cursos Profissionais

Este Agrupamento decidiu apresentar candidaturas aos Cursos Profissionais para
cumprir um dos objectivos estratégicos para o próximo triénio: oferecer opções
consistentes de vias profissionalizantes que tenham em conta o contexto socioeconómico. Para cumprir tal objectivo o Agrupamento mobilizou os diversos órgãos de
forma a criar sinergias internas que assegurassem o sucesso da mesma. Nesse sentido,
contou com as deliberações do Conselho Pedag

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

A problemática do abandono escolar, que registava taxas significativas, tem vindo a ser
progressivamente atenuada, com a diversificação da oferta formativa, que este
Agrupamento tem vindo a implementar. As opções pelas áreas de formação dos cursos
em candidatura, tiveram por base a diversificação da oferta formativa da escola, numa
perspetiva de assegurar a continuidade das áreas que os formandos frequentaram na
conclusão do ensino Básico, nomea

Cursos Profissionais

Numa perspetiva de abertura e de ajustamento às solicitações do mercado de trabalho,
às necessidades reais do meio e aos interesses dos seus formandos, o projeto educativo
da FORAVE visa a formação de jovens através de cursos CEF e de cursos Profissionais; a
formação de adultos ativos empregados e desempregados através de FMC. A
sustentabilidade do projeto educativo da FORAVE deve-se à pertinência e atualidade
dos seus objetivos, a um conjunto d

Cursos Profissionais

Organização da formação em contexto de trabalho; Mecanismos de recuperação em
situações de insucesso escolar; Participação em redes de cooperação/projectos de
parceria a nível local, regional, nacional e internacional; Implementação de processos de
monitorização durante a formação, inserção profissional e acompanhamento do
percurso dos diplomados; Integração do tecido económico, social e cultural;
Qualificação dos recursos humanos; Métodos de se

Cursos Profissionais

A entrada no mercado de trabalho de jovens sem a escolaridade obrigatória, ou sem o
secundário completo é o aspeto mais crítico e problemático da realidade atual e futura
do mercado de emprego e da posição competitiva do nosso país.Também a severidade
do desemprego, atualmente muito elevada, varia significativamente em função do nível
de escolaridade detido pelo desempregado.A melhoria da produtividade e da
competitividade impõe a necessidad

Cursos Profissionais

O AE Carlos Amarante tem na sua missão o combate ao abandono escolar, ao insucesso
escolar e a promoção da formação profissionalizante.O projeto está adequado aos
recursos humanos e às instalações e equipamentos existentes no agrupamento.
Privilegia cinco famílias profissionais: Mecânica/Metalomecânica, Electrónica, Design,
Energias Renováveis e Informática. Visa satisfazer a necessidade de recursos humanos
qualificados da região, segundo os

Cursos Profissionais

A escola, para além de promover o sucesso educativo numa perspetiva de formação
integral, abrangendo as componentes humanista, social, artística, científica e
tecnológica, deve promover a compreensão do mundo, a integração nele e a
participação na sua construção e transformação.Proporcionar itinerários de formação
diversificados assume-se, neste contexto, como uma opção inadiável. Estes percursos
formativos permitem o desenvolvimento de projet

Cursos Profissionais

A escola deve responder às caraterísticas da população que o frequenta,estando
contemplado no Projeto Educativo.O curso dará resposta e irá ao encontro das
aspirações sociais.Uma escola de sucesso e inclusiva,passa pela adaptação do currículo
nacional,de modo a poder responder às características do contexto onde se vai
efetivar.Partindo deste pressuposto considerou-se importante analisar as
potencialidades e os constrangimentos que o meio aprese

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais que nos propomos desenvolver são um dos percursos do nível
secundário de educação, caracterizado por uma forte ligação com o mundo
profissional. A aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de
competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor
empresarial local.É nosso objetivo viabilizar respostas educativas e formativas ajustadas
à diversidade e interesses, respondendo à het

Cursos Profissionais

A oferta formativa profissionalizante consta do Projeto Educativo da entidade e
pretende promover o encontro com uma diversidade de contextos, combatendo o
abandono e o insucesso escolar, melhorando as qualificações académicas dos jovens,
proporcionando o acesso a uma profissão que lhes permita intervir ativamente na
região. Esta oferta formativa visa facultar uma formação escolar e profissional
adequada, potenciando assim a futura empregabilida

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Vidé Anexo.

vide em anexo.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TERRAS DE BOURO Cursos Profissionais

O presente projeto pretende contribuir para a diversificação das ofertas educativas no
nosso agrupamento e, simultaneamente, ir ao encontro dos interesses dos alunos e das
necessidades do mercado profissional na região. Consideramos que esta oferta de
formação é bastante adequada, uma vez que possibilitará aos alunos, para além da
conclusão do Ensino Secundário, uma qualificação profissional e consequente
possibilidade de inserção na vida ativa,

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA CONDE DE S.
BENTO

Cursos Profissionais

O projeto a que a Escola se candidata inclui o desenvolvimento de cursos profissionais
de nível IV nas áreas Agro-Alimentar, Turismo, Restauração . Estamos instalados numa
quinta com uma exploração agrícola de cerca de 25 ha distribuídos pelos seguintes
sectores: Viticultura, horticultura, fruticultura e pecuária (bovinos em produção de
leite). Temos ainda as seguintes oficinas tecnológicas: Adega, oficina de produtos
lácteos, laboratório de eno

Cursos Profissionais

O projeto apresentado visa, entre outros, os seguintes objetivos:- Combate ao
abandono escolar, com o prolongamento da escolaridade dos alunos/formandos até ao
12º ano de escolaridade;- Satisfação das expectativas dos alunos/formandos quanto ao
seu futuro;-Contribuir, através da manutenção dos alunos na escola frequentando o
ensino de nível secundário, o aumento da escolarização e das qualificações profissionais
da população portuguesa, ob

Cursos Profissionais

A nossa oferta formativa de formação de nível secundário para o ciclo de 2014/2015
procura de forma articulada e complementar responder às necessidades da região e dos
concelhos limítrofes, no que respeita à procura e apetências dos alunos e na procura de
qualificar profissionalmente os nossos jovens. Na área científica de base possuímos um
quadro de professores já estabilizado que garantem a qualificação profissional e
científica desta área. O

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COELHO E CASTRO,
SANTA MARIA DA FEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SÔR

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.011.254,67

1.681.416,35

180.091,76

621.203,97

2.141.011,71

2.324.878,20

2.086.719,94

1.527.635,45

442.323,50

520.815,94

831.302,60

795.097,57

670.702,59

572.088,90

179.739,50

2.749.998,55

812.586,64

485.075,58

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

859.566,47

1.429.203,90

153.078,00

528.023,37

1.819.859,95

1.976.146,47

1.773.711,95

1.298.490,13

375.974,97

442.693,55

706.607,21

675.832,93

570.097,20

486.275,57

152.778,58

2.337.498,77

690.698,64

412.314,24

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/01

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

530

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000370

POCH-01-5571-FSE-000371

POCH-01-5571-FSE-000372

POCH-01-5571-FSE-000373

POCH-01-5571-FSE-000374

POCH-01-5571-FSE-000375

POCH-01-5571-FSE-000376

POCH-01-5571-FSE-000377

POCH-01-5571-FSE-000378

POCH-01-5571-FSE-000379

POCH-01-5571-FSE-000380

POCH-01-5571-FSE-000381

POCH-01-5571-FSE-000382

POCH-01-5571-FSE-000383

POCH-01-5571-FSE-000384

POCH-01-5571-FSE-000385

POCH-01-5571-FSE-000386

POCH-01-5571-FSE-000387

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ANCORENSIS - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

FUNDAÇÃO JOAQUIM DOS SANTOS

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

O presente projeto constitui a resposta formativa e educativa de nível secundário de
cariz qualificante que a Ancorensis promove, no âmbito do seu projeto educativo e em
sintonia com as expectativas dos jovens e suas famílias e as necessidades do tecido
empresarial e organizacional local, com a finalidade de contribuir para o emprego
qualificado e o desenvolvimento tecnológico e a valorização do potencial endógeno do
território.

Cursos Profissionais

Adaptar a efetiva prática interdisciplinar no âmbito da Área de Projeto e, em contexto
real de trabalhado, desenvolve atos multifacetados que favorecem a construção do
saber de elevado nível sócio-cultural, cientifico, técnico e tecnológico. Integra a pessoa
do aluno na sociedade do conhecimento e resolução dos problemas/situações da vida
ativa e na prossecução da plena cidadania.

ADEPTOLIVA - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL DOS
Cursos Profissionais
CONCELHOS DE TÁBUA, OLIVEIRA DO HOSPITAL E
ARGANIL

O projeto visa dar respostas às necessidades do mercado de trabalho e da orientação
vocacional dos jovens na região onde a Escola exerce a sua influência, bem como das
áreas prioritárias definidas pela tutela. Apesar dos constrangimentos verificados face à
situação económica e financeira que o país tem atravessado, nomeadamente a nível do
emprego, o setor empresarial/institucional local e regional continua a colaborar
diretamente com a EPTOLIVA

ESCOLA SECUNDARIA DE FRANCISCO RODRIGUES
LOBO

Cursos Profissionais

A Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo encontra-se em situação privilegiada para
dar resposta às necessidades de formação na sua área geográfica de influência, dada a
existência de recursos humanos especializados e de infra-estruturas / meios logísticos
específicos.Dando resposta aos desafios que se colocaram à escola, no que diz respeito
à diversificação da oferta formativa, esta escola orientou a sua aposta no sentido de
harmonizar os

Cursos Profissionais

O ‘projeto’ 2014-2015 integra duas novas turmas de Nível IV (Animador Sociocultural e
Técnico de Turismo Ambiental e Rural’), que continuam a privilegiar a formação em
contexto de trabalho/FCT, se diferenciam do ensino regular e facilitam o acesso ao
mercado do trabalho pela via das respetivas ‘certificações profissionais’.A ‘estruturação
modular’ ajuda à inserção dos formandos na sequência disciplinar dos Cursos, e torna
atrativa a ‘formaç

Cursos Profissionais

O projeto integra 2 cursos 3º ano, 1 Téc Design e 1 Téc Apoio Gestão Desportiva; 2
cursos 2º ano, 1 Tec. Apoio Gestão Desportiva e 1 Anál Laboratorial, que constituem
continuidade dos projetos iniciados em 2012 e 2013, respectivamente. Termina o ciclo
iniciado em 2012 com as turmas de 3º ano. Integra ainda 3 cursos de 1º ano, ainda que
apenas 2 turmas, 1 curso/1 turma Téc Apoio Gestão Desportiva e 2 cursos/1 turma Téc
Análise Laboratorial/Téc Se

Cursos Profissionais

Este projeto está de acordo com o projeto educativo da escola nos seguintes princípios
orientadores: •promoção de um ensino de qualidade, exigências e rigor, tendo em vista
o sucesso escolar; •impulso da orientação, formação escolar e profissional dos alunos
de forma a desenvolver capacidade e conhecimentos preparando-os para uma
progressiva inserção no mundo do trabalho;•articulação com a comunidade envolvente
a oferta educativa, tendo

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GOLEGÃ AZINHAGA
Cursos Profissionais
E POMBALINHO

A Escola insere-se numa região de forte potencial agrícola, bastante desenvolvida do
ponto de vista técnico, verificando-se falta de mão-de-obra qualificada. A parceria com
as associações agrícolas - Agrotejo e Agromais - permitirá contactos sistemáticos com a
realidade deste setor, organizações e explorações agrícolas e, ainda, a garantia da
formação em contexto de trabalho com qualidade e uma efetiva
empregabilidade.&#61607; Nota: Mais infor

SEMINARIO DIOCESANO DE LEIRIA

No Curso de Contabilidade e Gestão; melhorar a qualidade artística dos objetos
produzidos na região, ligados ao turismo religioso, à cerâmica decorativa, faianças e
outros e em comunicação gráfica e conceção de espaços, com o Curso de Design,
Cerâmica e Escultura. O Curso de Ação Social forma técnicos capazes de ocupar e
orientar crianças e jovens em contexto educativo – vertente ação educativa – cuidar e
ocupar idosos – gerontologia - em contex

FUNDAÇÃO ABREU CALLADO

INSTITUTO EDUCATIVO DO JUNCAL, S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DE
FRADES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO SARDOAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE
VIANA DO ALENTEJO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTEVÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARGANIL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GRÂNDOLA

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO
LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL GOMES
DE ALMEIDA, ESPINHO

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Vidé Anexo.

Cursos Profissionais

A opção por um Curso Profissional de Técnico de Gestão do Ambiente prende-se com os
interesses expressos pelos alunos e por considerarmos que é uma área com um grande
potencial de desenvolvimento, com boas perspetivas de futuro profissional e de
empregabilidade. Para além destes fatores, consideramos relevante referir que, as
preocupações ambientais estão nos primeiros lugares da escalada de movimentos
cívicos e políticos a nível nacional e inte

Cursos Profissionais

Responder de uma forma mais adequada aos interesses e expectativas dos Jovens
através do meio social e económico local, articulando a oferta com as necessidades de
formação das empresas da região. Pretende-se facilitar o acesso a alunos carenciados
e/ou com dificuldades de aprendizagem através da minimização dos custos das
famílias. São cursos práticos que recorrem à formação em contexto real e simulado de
trabalho tendo já uma ligação ao mundo

Cursos Profissionais

Participamos n’As Escolíadas e na realização de diversos eventos promovidos pela
escola e outras entidades externas. Temos desenvolvido projetos em diferentes áreas,
contemplando objetivos diversificados, os quais têm contribuído para a formação
integral dos alunos: Biblioteca Escolar; Clube Europeu, PES; Desporto Escolar, Educação
para o Empreendedorismo; parceria com o Pólo Empresarial e Tecnológico de Arganil;
AMI, a Liga Portuguesa contra

Cursos Profissionais

Assegurar a todos os jovens a oportunidade de conclusão do ensino secundário e,
simultaneamente, competências para poderem ingressar no mercado de trabalho
através da obtenção de uma qualificação para o exercício de uma profissão.

Cursos Profissionais

Implementado nas capitais distritais da região minhota, a EsproMinho goza do privilégio
de ter nascido no seio de um grupo económico empresarial privado forte à escala
nacional e internacional o que substantia a qualidade do seu projecto empresarial quer
na sua organização interna quer na forma como se relaciona com o tecido
económico.Sob o lema ninguém levanta voo que não o faça contra o vento, a escola
tem metas anuais de 85% de sucesso esco

Cursos Profissionais

Visa promover a continuidade dos alunos num percurso formativo profissional,
apelativo e com empregabilidade.O estabelecimento de parcerias com entidades da
comunidade local.Dinamização de atividades que promovam a articulação entre os
diferentes níveis de ensino e que estimulem o sentido de pertença ao agrupamento.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS, SANTO TIRSO Cursos Profissionais

A estratégia de funcionamento do Agrupamento de Escolas D. Dinis, com sede na Escola
Básica e Secundária D. Dinis, passa por estar ao serviço dos interesses e expetativas dos
formandos, da comunidade e do tecido empresarial. O objetivo das nossas ações de
formação/cursos profissionais é a formação de técnicos intermédios, aptos a
desempenhar funções no setor terciário. Neste contexto, criámos uma rede de oferta
homologada pela tutela para 2014/2

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO E ENSINO
DE MOIMENTA DA BEIRA LDA

A EPTAMB tem como objectivos: assumir-se como uma escola que procura dotar os
alunos de meios para realizarem a sua vida profissional e contribuir para o seu
desenvolvimento pessoal para que tenham uma vida melhor e desempenhem uma
cidadania activa, de acordo com as necessidades da região em que está implementada; que entende o processo ensino/aprendizagem como um processo construtivo em que o
aluno deve interagir com os outros, com o profes

Cursos Profissionais

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

679.153,66

1.405.209,26

2.362.711,83

1.351.540,56

1.323.677,01

1.371.492,59

1.076.375,27

269.787,59

2.241.013,13

301.493,23

52.966,97

1.100.775,65

1.542.780,04

52.053,86

2.867.945,71

1.158.842,83

1.486.539,81

1.344.964,77

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

577.280,61

1.194.427,87

2.008.305,06

1.148.809,48

1.125.125,46

1.165.768,70

914.918,98

229.319,45

1.904.861,16

256.269,25

45.021,92

935.659,30

1.311.363,03

44.245,78

2.437.753,85

985.016,41

1.263.558,84

1.143.220,05

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/09

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/28

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/19

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/08

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/10/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/15

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000388

POCH-01-5571-FSE-000389

POCH-01-5571-FSE-000390

POCH-01-5571-FSE-000391

POCH-01-5571-FSE-000392

POCH-01-5571-FSE-000393

POCH-01-5571-FSE-000394

POCH-01-5571-FSE-000395

POCH-01-5571-FSE-000396

POCH-01-5571-FSE-000397

POCH-01-5571-FSE-000398

POCH-01-5571-FSE-000399

POCH-01-5571-FSE-000400

POCH-01-5571-FSE-000401

POCH-01-5571-FSE-000402

POCH-01-5571-FSE-000403

POCH-01-5571-FSE-000404

POCH-01-5571-FSE-000405

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARVALHOS, VILA
NOVA DE GAIA

AEC - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA DE ÓBIDOS

EPT - ENSINO PROFISSIONAL DE TOMAR LDA

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais

Resumo | Summary

Portugal apresenta um índice de abandono escolar maior do que a maioria dos países
europeus. Além disso, a percentagem de jovens que finaliza o 12º ano através de um
ensino generalista, sem uma componente profissional, é elevada. Desta forma a adoção
de medidas que garantam aos jovens uma formação inicial profissionalizante é
importante, pelo que a Escola manteve a sua oferta formativa incluindo quatro cursos
profissionais. Para abertura destes

Cursos Profissionais

Trata-se de dois cursos profissionais (instrumentista de cordas e de tecla e
instrumentista de sopro e percussão), numa única turma, que visam proporcionar
formação, de nível secundário de educação, a alunos que optam pela área artistica,
nomeadamente a música.

Cursos Profissionais

Um número muito significativo de alunos que concluem o 3º ciclo não se mostra
motivado e ou não tem o perfil adequado, para vir a prosseguir estudos superiores,
podendo ter projetos muito mais sólidos investindo em cursos profissionais, formação
que permite, o desenvolvimento de competências práticas, aos alunos, para aceder à
desejada certificação profissional no âmbito de uma cultura de Empreendedorismo
ponto de honra desta formação, bem como

Cursos Profissionais

Dirigido a jovens em formação Profissional inicial, o projeto assenta num processo de
aprendizagem /ensino, onde o aluno é o centro do processo pedagógico, permitindo
diferentes ritmos de aprendizagem, que variam não só em função da estrutura
cognitiva, mas também dos interesses, das motivação e dos conhecimentos veiculados
pela escola paralela.Como principio estruturante, a escola defende que a preparação
para o trabalho, tem de proporcionar

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PROENÇA-A-NOVA Cursos Profissionais

- O projeto resultou por um lado para dar continuidade ao percurso dos alunos que
concluiram o 2º ano do curso profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva e
por outro lado dar continuidade ao percurso iniciado pelos alunos que no ano letivo
anterior terminaram o Curso de Educação e Formação na área de formação de Proteção
de pessoas e bens/Bombeiro.

ACADEMIA DE MUSICA DE ESPINHO

Cursos Profissionais

Os cursos ministrados na Escola Profissional de Música de Espinho permitem a
obtenção de uma formação estruturante e de grande alcance técnico e artístico no
domínio instrumental, sociocultural e científico integrada num plano curricular
equilibrado e que procura responder às diferentes necessidades dos alunos.
Paralelamente, o projecto educativo da Escola Profissional de Música de Espinho
privilegia a procura permanente de experiências profissi

Cursos Profissionais

A ESCT aposta no desenvolvimento de compromissos locais para a qualificação,
potenciando as estruturas e entidades das redes sociais locais, no sentido de estimular
a emergência de dinâmicas comunitárias de educação e formação, não perdendo de
vista que é fundamental a partilha de experiências e o conhecimento de outras
realidades pedagógicas e formativas com vista a uma gradual melhoria da formação.
Assim, sendo membro das estruturas da Rede So

Cursos Profissionais

A Escola Profissional Infante D. Henrique – Porto é pública com características muito
particulares advindas do facto de ser tutelada em parceria pelos Ministérios da
Educação e da Justiça.Criada em 1990 e transformada em Escola Pública pela Portaria
608/2000, para além das atribuições conferidas pelo Decreto-lei 4/98 tem como
objetivo fundamental promover a formação pessoal, escolar e profissional de jovens
que registam nos seus percursos de vid

Cursos Profissionais

O projeto procura responder às necessidades de formação dos jovens facultando-lhes
uma dupla certificação (escolar e profissional). Durante o curso procura-se desenvolver
para além das competências específicas necessárias ao desempenho profissional na
área de cada um as competências transversais fundamentais a um bom profissional: a
integração no esforço da equipa, a responsabilidade sobre os objetivos, a contribuição
para a resolução de problem

Cursos Profissionais

O projeto de formação da Escola Artística e Profissional Árvore para o período de
2014/2017 assenta nos seguintes vectores:- especialização da escola em domínios que
requerem competências artísticas, tendo a linguagem visual como referência;- projeto
educativo baseado na educação humanista pela via da arte, orientado para uma
cidadania ativa e para o desenvolvimento sustentável, assente nos valores da UNESCO,
de que somos escola associada;

Cursos Profissionais

O AEM está inserido numa região economicamente desfavorecida, acolhendo um nº
elevado de alunos provenientes do meio rural. Alguns dos nossos jovens não se
encontram a frequentar qualquer grau de ensino, agravando o desenvolvimento local e
criando fatores de exclusão social.Nesta conformidade, a melhoria da produtividade e
da competitividade no nosso país impõe a formação de jovens com conhecimentos e
aptidões que facilitem a sua integração no

Cursos Profissionais

Pretende-se garantir o alargamento e a manutenção na escola a todos os jovens que
por razões diversas, não se ajustam ao percurso “normal” e correm o risco de a
abandonar. Pretende-se proporcionar uma formação adequada às suas expectativas,
permitindo-lhes uma formação de qualidade e facilitadora de entrada no mercado de
trabalho ou prossecução de estudos, conferindo-lhes a certificação escolar necessária à
obtenção de emprego.

Cursos Profissionais

O projecto integra-se no âmbito do eixo prioritário 1 - Qualificação Inicial de Jovens Tipologia de Intervenção 1.2. - Cursos Profissionais, oferta formativa de nível 3 e
associada à equivalência ao 12º ano.O projecto tem os seguintes objectivos gerais:Combater o insucesso e o abandono escolar precoce- Elevar o nível de qualificação dos
jovens- Promover ofertas de dupla certificação- Promover a empregabilidadeIncrementar a igua

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTÊLO DA MAIA Cursos Profissionais

A população do concelho da Maia está em crescimento, necessita de técnicos
especializados nesta área prioritária de formação. Temos como prioridade, ir ao
encontro das expetativas dos jovens no sentido de terminarem com sucesso o ensino
secundário com uma certificação profissional que lhes permita a inserção na vida ativa
ou o prosseguimento de estudos, se assim o desejarem.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE MARCO DE
CANAVESES

Cursos Profissionais

A severidade do desemprego, atualmente muito elevada, varia significativamente em
não só em função do nível de escolaridade detido pelo desempregado mas também das
suas competências face ao mundo profissional. Se a entrada no mercado de trabalho de
jovens, sem a escolaridade obrigatória ou sem o secundário completo, ainda é um
aspeto crítico e problemático da realidade atual do mercado de emprego e da posição
competitiva do nosso país, a formaçã

Cursos Profissionais

O n/ projeto visa dar resposta ao desafio lançado no plenário de concertação da oferta
formativa de C. Profissionais para 14/15 das entidades da rede local de educação de
Famalicão estima-se existirem alunos para um total de 49 ações prevendo alcançar a
meta 60% dos alunos do ensino sec. integrados em c. profissionais.Para além disso foi
efetuado um estudo cuidado do Diagnóstico Concelhio de Necessidades de Formação
na Região do Ave numa persp

Cursos Profissionais

A entrada no mercado de trabalho de jovens sem a escolaridade obrigatória ou sem o
secundário completo é o aspeto mais crítico e problemático da realidade atual e futura
do mercado de emprego e da posição competitiva do nosso país. A taxa do desemprego,
muito elevada, varia significativamente em função do nível de escolaridade detido pelo
desempregado. Nesta região constata-se que, uma população entre os 15 e os 20 anos,
não se encontra a freque

ESCOLA SECUNDARIA DE CALDAS DAS TAIPAS

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE D.HENRIQUE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MAIA

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA DE ENSINO
POLIVALENTE E ARTÍSTICO CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALPAÇOS

ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO I, VILA
NOVA DE FAMALICÃO

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE FERREIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO DO PORTO,
Cursos Profissionais
PORTO

A entrada no mercado de trabalho de jovens sem a escolaridade obrigatória, ou sem o
secundário completo é o aspeto mais crítico e problemático da realidade atual e futura
do mercado de emprego e da posição competitiva do nosso país. A educação formal
constitui condição fundamental de partida para a inclusão social dos indivíduos. A
Escola constitui, assim, um espaço privilegiado, a partir do qual se podem detetar
precocemente, prevenir e combate

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.632.073,73

320.868,38

192.274,33

1.233.241,20

172.747,66

2.519.031,26

2.009.586,37

2.035.350,16

1.793.262,26

3.829.893,44

835.272,09

460.272,29

1.560.801,73

778.592,46

1.893.017,89

2.655.837,50

1.962.940,85

848.551,71

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.387.262,67

272.738,12

163.433,18

1.048.255,02

146.835,51

2.141.176,57

1.708.148,41

1.730.047,64

1.524.272,92

3.255.409,42

709.981,28

391.231,45

1.326.681,47

661.803,59

1.609.065,21

2.257.461,88

1.668.499,72

721.268,95

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/08

2016/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000406

POCH-01-5571-FSE-000407

POCH-01-5571-FSE-000408

POCH-01-5571-FSE-000409

POCH-01-5571-FSE-000410

POCH-01-5571-FSE-000411

POCH-01-5571-FSE-000412

POCH-01-5571-FSE-000413

POCH-01-5571-FSE-000414

POCH-01-5571-FSE-000415

POCH-01-5571-FSE-000416

POCH-01-5571-FSE-000417

POCH-01-5571-FSE-000418

POCH-01-5571-FSE-000419

POCH-01-5571-FSE-000420

POCH-01-5571-FSE-000421

POCH-01-5571-FSE-000422

POCH-01-5571-FSE-000423

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Este projeto é a consequência lógica do aproveitamento de uma oportunidade iniciada
em 2005/2006, na linha do posicionamento assumido ao longo dos anos quanto à
oferta educativa da Escola Gabriel Pereira integrada no Agrupamento n.º 2 de Évora,em
proporcionar educação dirigida àqueles que pretendem obter uma qualificação técnica.
A Escola tem assegurado a muitos dos seus alunos além da possibilidade de terem o seu
primeiro contacto com o mercad

Cursos Profissionais

A escola tem a missão de promover o acesso a uma educação de qualidade para todos e
prover respostas diversificadas e eficazes às necessidades particulares dos indivíduos e
às da sociedade, globalmente identificadas como fundamentais para promoção da
coesão social e do desenvolvimento económico e cultural, torna-se fundamental apoiar
franjas de população estudantil que pelas suas características pessoais estejam mais
interessadas em desenvolver

Cursos Profissionais

O projeto da Escola Secundária de Ermesinde abrange um conjunto de 7 cursos, com 10
turmas num total de 151 alunos. O seu grande objetivo é diversificar os percursos
escolares por forma a satisfazer as expectativas dos alunos permitindo deste modo
promover o sucesso educativo contribuindo para a diminuição do abandono escolar.
Consequentemente permite, aos alunos desenvolver um conjunto de competências de
natureza profissional facilitando a sua

Cursos Profissionais

Os aspetos mais relevantes deste projeto são:- Evitar a saída precoce do sistema de
ensino de alunos que apresentam trajetórias escolares muito irregulares e que
manifestam grande desinteresse pelas aprendizagens propostas pelo ensino regular;Dotar a região de técnicos qualificados;- Aumentar a escolarização juntamente com a
qualificação profissional;- Fixar os jovens no concelho;- Criar nos jovens expectativas de
um futuro melhor.

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE LORDELO Cursos Profissionais

O flagelo que assola o concelho de Paredes (e por inerência Lordelo e a sua envolvente)
no que toca às elevadas taxas de saída precoce do ensino secundário, tem constituído
uma das metas do projeto educativo através da procura sistemática da melhoria dos
resultados escolares e sobretudo da consolidação de condições que assegurem a
diversificação da oferta. Neste sentido, os percursos alternativos qualificantes
propostos dão continuidade às orien

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOGADOURO

Cursos Profissionais

Continuando a acreditar que a educação formal constitui condição fundamental de
partida para a inclusão social dos indivíduos e que a Escola constitui, assim, um espaço
privilegiado, a partir do qual se podem detetar precocemente, prevenir e combater as
situações de pobreza e de exclusão social.Em 2014-2015, vai continuar a funcionar o
curso profissional de Gestão do Ambiente, a funcionar no 3º ano e vão iniciar os cursos
profissionais de Recu

Cursos Profissionais

O atual projeto tem o propósito de dar seguimento ao anterior, dando continuidade ao
curso que transita para o 2.º ano – Técnico de Turismo Ambiental e Rural, e iniciar um
novo curso – Técnico de Audiovisuais, para dar resposta aos alunos do 9.º ano q
pretendiam seguir uma oferta mais profissionalizante.Considerando q uma das
vertentes do PE é a aproximação dos jovens ao mundo de trabalho, através de uma
formação polivalente para uma melhoria

Cursos Profissionais

Corresponde a uma estratégia da Escola no sentido de prevenir o abandono escolar e
providenciar formas alternativas de educação e de valorização das vias
profissionalizantes no ensino secundário. A partir de um plano diversificação de oferta
curricular que a Escola definiu no seu PE, este tipo de projetos permite responder
melhor às necessidades de certos jovens. A manutenção no sistema de formação
permitirá uma consciencialização gradual dos be

Cursos Profissionais

O AEAMC tem focado a sua atenção no combate ao insucesso e do abandono escolar,
uma das principais linhas de acção do nosso PE, nomeadamente através da
implementação de ofertas diversificadas, como os Cursos Profissionais. O atual projeto
tem o propósito de dar seguimento ao anterior, dando continuidade ao curso que
transita para o 2.º ano.Considerando que uma das vertentes do PE é a aproximação dos
jovens ao mundo de trabalho, através de um

Cursos Profissionais

A Escola tem tido um papel estratégico para a Zona Oriental da cidade. Desenvolvendo
nas Semanas Culturais ao longo dos anos, temas tais como: Desporto de Alta
Competição e Dopping”, “ Porquê não acreditam os Portugueses nos políticos?”, “ O
Papel da Área Metropolitana do Porto no Futuro do Eixo Atlântico” etc. Com a presença
de figuras públicas tais como: Dr Filipe Meneses, Dr Francisco Assis, Dr Manuel
Monteiro, Rosa Mota, Dr Domingos Gomes, P

Cursos Profissionais

aPretende-se manter uma forte aposta na área das Artes, uma vez que é oferta única
na cidade, com o curso de Design de Moda/ Modelista de vestuário. Por outro lado, a
formação de jovens no domínio da informática e dos audiovisuais é uma mais-valia
podendo proporcionar uma resposta integrada, pois verifica-se no nosso Concelho uma
necessidade de acesso cada vez mais precoce ao mercado de trabalho, com formação
profissional suficientemente flexíve

Cursos Profissionais

A oferta formativa profissionalizante consta do Projeto Educativo da entidade e
pretende promover o encontro com uma diversidade de contextos, combatendo o
abandono e o insucesso escolar, melhorando as qualificações académicas dos jovens,
proporcionando o acesso a uma profissão que lhes permita intervir ativamente na
região. Esta oferta formativa visa facultar uma formação escolar e profissional
adequada, potenciando assim a futura empregabilida

Cursos Profissionais

Sendo a Escola um sistema aberto à comunidade, torna-se cada vez mais necessário a
mão-de-obra especializada, para colmatar as inúmeras lacunas nas mais variadas áreas
profissionais. Com vista à continuidade do processo educativo dos discentes que o
pretendem, os cursos profissionais são orientados no sentido de mostrar o que de
melhor tem a escola para lhes oferecer, visando proporcionar a aquisição de
qualificação e aptidão, elementos necessár

Cursos Profissionais

Sob o lema melhor qualificação, mais emprego, mais desenvolvimento,este projeto,
resultado da auscultação dos parceiros socioeconómicos,pretende elevar o nível de
escolarização dos jovens e a qualificação em áreas emergentes,cruciais para o
desenvolvime da região e com carência em mão de obra qualificada.Os
empreendimentos turísticos ao longo da costa alentejana em equilíbrio com o
ambiente(hotéis, resort, campos de golfe)e os investimentos na

Cursos Profissionais

Este projeto constitui-se como uma via de conclusão do secundário, possibilitando o
consequente aumento do sucesso das aprendizagens. Ao mesmo tempo que prepara os
jovens para o exercício de uma profissão, possibilita uma maior aproximação recíproca
entre a escola e o mundo empresarial com as evidentes vantagens que este facto
proporciona a ambos os grupos.A estrutura modular é uma ferramenta para que se
possa atender aos ritmos e às necessida

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LEONARDO COIMBRA
Cursos Profissionais
FILHO

O Agrupamento de Leonardo Coimbra – Filho localiza-se na cidade do Porto e abrange
diversos níveis de escolaridade e tem centrado esforços no sentido de minimizar os
problemas sociais dos formandos para que o investimento que tem sido realizado nos
resultados e abandono escolar proporcione uma melhoria na qualidade de vida dos
formandos. Um dos objetivos do projeto é a adequação à vida ativa para ir ao encontro
das aspirações dos formandos e d

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO VERDE

Cursos Profissionais

Este projecto tem como principal finalidade a promoção de um ensino de qualidade que
confira o ensino secundário e a dotação de qualificação profissional aos alunos de
Castro Verde e concelhos limítrofes, permitindo o seu acesso ao mercado de trabalho.
Salienta-se a aposta em cursos definidos como prioritários entre outros, tendo como
linha condutora a presença de recursos humanos qualificados, a inovação pedagógica e
tecnológica, a articulação

Cursos Profissionais

O sucesso dos Cursos Profissionais ministrados na Escola Profissional de Hotelaria de
Manteigas fundamenta-se na longa tradição da formação profissional iniciada em 1991,
com intenso e especial acompanhamento da componente prática. Os Cursos
Profissionais apresentados neste projecto enquadram-se nos objectivos do Plano
Nacional de Emprego e, no atual contexto de dificuldades, garantem ingresso no
mercado de trabalho, ou o prosseguimento de estud

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMODÔVAR

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE,
VALONGO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. BENTO DA CRUZ,
MONTALEGRE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS SIMÕES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESGUEIRA

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS
ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO

COOPERATIVA DE ENSINO ESCOLA PROFISSIONAL
DO CENTRO JUVENIL DE CAMPANHÃ CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO CASTELO
BRANCO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MORGADO DE
MATEUS, VILA REAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO DE ARAÚJO
CORREIA

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE GRÂNDOLA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SALVATERRA DE
MAGOS

FUNDAÇÃO ESCOLA-GEST

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

866.501,09

237.900,32

1.323.527,11

631.678,88

238.261,44

359.712,65

543.464,08

1.104.506,86

186.693,08

2.356.440,90

2.723.763,42

1.347.571,83

640.809,24

1.284.806,69

900.055,49

326.001,96

436.766,90

650.396,05

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

736.525,93

202.215,27

1.124.998,04

536.927,05

202.522,22

305.755,75

461.944,47

938.830,83

158.689,12

2.002.974,77

2.315.198,91

1.145.436,06

544.687,85

1.092.085,69

765.047,17

277.101,67

371.251,87

552.836,64

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/29

2016/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000424

POCH-01-5571-FSE-000425

POCH-01-5571-FSE-000426

POCH-01-5571-FSE-000427

POCH-01-5571-FSE-000428

POCH-01-5571-FSE-000429

POCH-01-5571-FSE-000430

POCH-01-5571-FSE-000431

POCH-01-5571-FSE-000432

POCH-01-5571-FSE-000433

POCH-01-5571-FSE-000434

POCH-01-5571-FSE-000435

POCH-01-5571-FSE-000436

POCH-01-5571-FSE-000437

POCH-01-5571-FSE-000438

POCH-01-5571-FSE-000439

POCH-01-5571-FSE-000440

POCH-01-5571-FSE-000441

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE SANTIAGO DO
Cursos Profissionais
CACÉM

O Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém pretende proporcionar aos formandos
uma formação de elevada qualidade, que lhes permita ingressar na vida activa ou
prosseguir estudos dotando-os de versatilidade, capacidade de adaptação e de resposta
aos desafios que hoje em dia se lhes colocam. A missão do Agrupamento passa por
promover o sucesso escolar, a valorização e a qualificação dos alunos, desenvolvendo e
implementando soluções inclusivas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SIDÓNIO PAIS,
CAMINHA

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas Sidónio Pais de Caminha ciente da necessidade de
proporcionar escolarização / qualificação ao nível do ensino secundário, dado
considerar-se ser o limiar educativo necessário para que o desempregado seja detentor
das competências mínimas indispensáveis ao aumento da competitividade empresarial
versus manutenção de empresas no mercado e, por consequência minimização da taxa
de desemprego, apresenta a candidatura para a co

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de Pinheiro está inserido no Concelho de Penafiel. Segundo
dados estatísticos corroborados pelo tecido empresarial de Penafiel, os baixos níveis de
escolaridade e de qualificação da mão de obra continuam a ser um dos principais
entraves à qualidade e sustentabilidade dos postos de trabalho. Para combater esta
situação e identificar os motivos subjacentes ao insucesso escolar e a um abandono
precoce do percurso pedagógi

Cursos Profissionais

Nas prioridades do FSE no próximo período de programação permanecem como
indicadores Promover o Emprego melhorando o acesso à qualificação/emprego;Investir
no Capital Humano através do aumento do nível médio de qualificações nos diversos
níveis,reforçar as vias profissionalizantes,combater o insucesso e o abandono
escolar,fortalecer o ajustamento entre as qualificações produzidas e necessidades do
mercado de trabalho.Alinhado com este compromiss

Cursos Profissionais

A grande diversificação da nossa oferta formativa, tenta corresponder às necessidades
de formação da região e dos jovens do concelho. A linha orientadora desta candidatura
rege-se pela qualidade da formação a ser ministrada, tendo havido, nos últimos anos,
uma aposta na qualidade de equipamentos e espaços formativos, qualidade e
competência da equipa formativa e perspetivas muito ambiciosas de empregabilidade
dos nossos formandos. A escola tem u

Cursos Profissionais

Um dos objectivos do projeto Educativo respeita à necessidade de “Diversificar a oferta
da Escola de maneira a corresponder às necessidades e interesse dos alunos, famílias e
a comunidade em geral”. Assim, conforme previsto no P.E., procuramos corresponder à
procura dos alunos, à disponibilidade e necessidade do meio e às apostas políticas
nacionais. No presente ano optamos por manter os cursos dos anos anteriores que,
num passado recente tivera

Cursos Profissionais

A escola está inserida num Concelho de grande dimensão física (maior do Alentejo
Litoral) e sendo a nossa escola a única secundária, é indispensável oferecer cursos que
respondam às expectativas dos jovens do Concelho e proporcionem garantias de
empregabilidade na região promovendo e garantindo a qualificação dos jovens como
futura mão-de-obra disponível na zona.

Cursos Profissionais

A candidatura do Agrupamento de Escolas Templários pretende ser uma proposta de
formação para os jovens do concelho de Tomar e outros concelhos limítrofes, que
desejem obter uma certificação do ensino secundário, profissional e escolar, de nível 4,
com acesso de 9ºano. Este agrupamento disponibiliza assim uma oferta formativa
diversificada que esperamos possa corresponder às necessidades do tecido empresarial
e económico local com percursos de

Cursos Profissionais

Além das cargas curriculares que abrangem a formação sociocultural, científica, técnica
e a formação em contexto de trabalho, serão elaborados trabalhos escritos sobre o
desenvolvimento do curso, registo fotográfico e em vídeo das attividades levadas a
efeito com as diferentes identidades públicas e privadas do concelho do Sabugal,
nomeadamente firmas ligadas aos ramos de atividade relacionada com os cursos:
Câmaras Municipais, Juntas de Fregue

Cursos Profissionais

Projeto que visa a obtenção do 12.º ano de escolaridade. Este Projeto tem por objetivo
cativar os alunos para a escola oferecendo-lhe uma dupla certificação, ou seja escolar e
profissional. Nos cursos incluídos neste projeto são consideradas horas em que os
formandos têm contacto com o mundo do trabalho através da realização da formação
em contexto de trabalho, que é obrigatória para a obtenção da componente profissional
do curso em questão. Apó

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE
PINHEIRO

COMOIPREL - COOPERATIVA MOURENSE DE
INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE AMARANTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCÁCER DO SAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TEMPLÁRIOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO SABUGAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. GINESTAL
MACHADO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMEIDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE ABRANTES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO GARCIA,
BRAGANÇA

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA SÉ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMATO LUSITANO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BEIRA DOUROMEDAS

Cursos Profissionais

Vidé anexo.

Cursos Profissionais

Tendo em conta que o Agrupamento de Escolas de Almeida se situação no interior
profundo de Portugal, região com poucos recursos económicos e onde as oportunidades
de formação não são muitas, é fundamental apresentar aos nossos alunos algumas
propostas formativas que evitem o abandono escolar precoce e simultaneamente
proporcionem aos formandos a aquisição de competências que facilitem a integração
na vida ativa.

Cursos Profissionais

Os cursos profissionais implementados visam a formação de quadros técnicos
preparados para fazer face aos desafios de uma sociedade aberta, globalizada e
competitiva e para desempenhar as novas funções que têm vindo a emergir nas
diferentes áreas.Pretendendo estar em sintonia com a evolução das necessidades de
mercado, sempre cada vez mais exigente e carente de profissionais especializados, as
escolhas realizadas têm tido sempre a preocupação de

Cursos Profissionais

Este projeto dá continuidade à aposta da Escola na organização de cursos profissionais
de nível 3 que visam dotar os jovens das competências e conhecimentos necessários à
sua inserção no mercado de trabalho. Dando continuidade a projetos anteriores no
âmbito das energias renováveis e do apoio às atividades educativas, este projeto passou
a incluir o curso de Artes do Espetáculo e aposta numa forte componente tecnológica,
de inovação e de diversi

Cursos Profissionais

Destacamos, como fator inovador e inerente ao funcionamento dos percursos
formativos, a promoção da abertura da escola à comunidade, através da realização de
várias parcerias com instituições/empresas com projeção local e nacional.

Cursos Profissionais

A diminuição do insucesso e do abandono escolar bem como a preparação dos jovens
para o exercício de uma profissão, privilegiando ofertas que correspondam às
necessidades de trabalho locais e regionais assumem-se como preocupações do nosso
Agrupamento. Como tal, pretende-se diversificar a oferta educativa, apostando nos
percursos diferenciados, de forma a aumentar o número de jovens abrangidos por
Cursos Profissionais.

Cursos Profissionais

A proposta de oferta de cursos profissionais, à semelhança do que suceeu em anos
anteriores, surge integrada no pressuposto emn que assume particular relevância, o
facto de estes cursos poderem integrar a oferta das escolas secundárias públicas,
constituindo-se como parte integrante do ensino secundário.Sem por em causa o
prosseguimento de estudos, o ensino profissional proporciona aos alunos uma
oportunidade de formação vocacionada para a qua

Cursos Profissionais

Este projeto caracteriza-se pela/por:- adaptação às características e interesses de
aprendizagem dos alunos;- fornecer competências que permitam uma integração na
vida ativa;- promover a escolaridade de 12 anos;- diminuir significativamente o
insucesso escolar e os problemas com ele relacionados nomeadamente a indisciplina;promover o gosto pela escola;- criar uma maior variedade de percursos qualificantes.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

356.877,66

96.487,02

496.065,24

1.267.283,85

2.541.855,27

2.151.992,49

298.640,45

2.321.450,77

484.386,46

709.100,22

1.173.620,64

218.955,90

1.396.679,25

478.518,82

602.284,04

417.104,75

1.094.664,23

334.006,95

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

303.346,01

82.013,97

421.655,45

1.077.191,27

2.160.576,98

1.829.193,62

253.844,38

1.973.233,15

411.728,49

602.735,19

997.577,54

186.112,51

1.187.177,36

406.741,00

511.941,43

354.539,04

930.464,60

283.905,91

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2015/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/29

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/08

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/16

2016/08/31

Portugal

534

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000442

POCH-01-5571-FSE-000443

POCH-01-5571-FSE-000444

POCH-01-5571-FSE-000445

POCH-01-5571-FSE-000446

POCH-01-5571-FSE-000447

POCH-01-5571-FSE-000448

POCH-01-5571-FSE-000449

POCH-01-5571-FSE-000450

POCH-01-5571-FSE-000451

POCH-01-5571-FSE-000453

POCH-01-5571-FSE-000454

POCH-01-5571-FSE-000455

POCH-01-5571-FSE-000456

POCH-01-5571-FSE-000457

POCH-01-5571-FSE-000458

POCH-01-5571-FSE-000459

POCH-01-5571-FSE-000460

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE
POENTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI HEITOR PINTO

PROJEDE-PROJECTO DE EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO CRL - EM LIQUIDAÇÃO

IPSB - INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE
BUSTOS, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

A construção da identidade da escola deve ser entendida como algo dinâmico que
resulta do seu percurso, da sua história, dos seus feitos e impactos nos outros e dos
outros nela, mantendo-se sempre aberta a novos percursos e trajetórias. A
requalificação da escola deve ser entendida não só como a interação entre o antigo e o
moderno, o existente e o construído, mas também como ponto de partida para o
reforço da articulação com as outras instituiç

Cursos Profissionais

Esta ação de formação, enquadra-se no projeto educativo da Escola que preconiza uma
escola com uma aposta clara na modernização, na inovação e na capacidade de
iniciativa, com uma ligação permanente à comunidade educativa como meio para
conseguir a inserção dos jovens na vida ativa ou no prosseguimento de estudos, jovens
capazes de assumirem plenamente a sua cidadania.

Cursos Profissionais

O projeto integra 4 cursos de oferta própria. As disciplinas que compõem a formação
geral e científica destes cursos obedecem ao programa nacional, sendo a sua mais-valia
as respectivas componentes tecnológicas, pensadas de modo a permitir ao aluno o
ingresso com sucesso na vida ativa ou o acesso ao ensino superior. Estes cursos
obedecem a um novo paradigma educacional que têm como ferramentas as novas
linguagens informáticas e a tecnologia de p

Cursos Profissionais

Um dos grandes objectivos da nossa escola, veiculados no nosso Projeto Educativo é a
promoção dos elementos da nossa comunidade. Falar em promoção é falar na
realização pessoal e na formação profissional dos nossos jovens, proporcionando-lhes
um futuro mais próspero.No momento presente, são vários os jovens que para além do
diploma de 12ºano investem na sua formação tendo, também, em vista a sua
integração na vida ativa. No entanto, existe uma

ESCOLA DO ENSINO BÁSICO DOS 2º E 3º CICLOS DO
Cursos Profissionais
COUTO MINEIRO, CASTELO DE PAIVA

Suportado na prioridade do agrupamento Diversificação da Oferta Formativa, e tendo
presente uma linha de atuação que teve início em 2005/2006, e numa lógica de
coerência e adequabilidade ao contexto, continua a manifestar-se vontade em investir
de uma forma estruturante, e organizada em ofertas formativas na área da Hotelaria,
Turismo e Restauração. É sustentado pelas potencialidades naturais, históricas e
culturais da região. É expectável e j

AEC - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cursos Profissionais

Formação no âmbito dos cursos de nível secundário de educação, com planos próprios,
do ensino particular e cooperativo (EPC), que visam preparar técnicos na área do apoio
social (crianças, jovens em risco, idosos e deficientes).No ano letivo de 2014/2015, os
cursos estão legalmente enquadrado pelos seguintes normativos:Curso tecnológico de
educação social, criado pela Portaria n.º 834/2009, de 31 de julho (12.º anos) e Curso
científico-tecno

Cursos Profissionais

O curso visa o aumento das competências dos alunos dotando-os de conhecimentos e
práticas que reforcem a sua inserção profissional, o reforço da integração social das
pessoas com deficiência e a possibilidade de acesso ao emprego após a conclusão do
mesmo. Esta formação pretende promover a inovação, a proteção do ambiente e,
através da aquisição de novas competências, melhorar as vidas destes jovens e as suas
oportunidades, pois pode abrir as po

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
atualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projeto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de Monção, para 2014/2015 não irá criar novas ofertas e irá
manter o funcionamento dos cursos profissionais de qualificação de jovens nas áreas de
turismo e marketing, garantindo uma articulação e sustentação da rede de ofertas,
evitando a saturação de procura em áreas de formação profissional devido a uma
sobreposição de cursos nesta área geográfica.

Cursos Profissionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do
Rodo, adequasse às necessidades formativas evidenciadas pelo tecido
empresarial.Situada no coração do Douro vinhateiro, a sua linha de ação observa os
quatro eixos fundamentais diagnosticados para o desenvolvimento da região: a
Vitivinicultura, O Turismo ( incluindo a Hotelaria/Restauração), a Cultura e os Serviços.A
Escola está dotada de todas as infraes

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
atualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projeto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

O nosso plano de formação assenta nos seguintes pressupostos fundamentais: 1
Contribuir para colocar metade dos jovens do nível secundário de educação em cursos
profissionais.2) Apostar na formação nas novas tecnologias, uma necessidade regional;
3) A formação nas áreas de Eletrónica Automação e Computadores, Eletrónica,
Automação e Comando, Turismo, Saúde e Comércio, uma necessidade local;4) O
desenvolvimento da FCT que decorre em articulação c

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE MOURA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MADEIRA TORRES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONÇÃO

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DO RODO, PESO DA RÉGUA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE BEJA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA
BEIRA

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE OURÉM E FÁTIMA Cursos Profissionais
ASSOCIAÇÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PADRÃO DA LÉGUA Cursos Profissionais

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BÚZIO

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE GONDOMAR

ALSUD - COOPERATIVA DE ENSINO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DO ALENGARVE, CIPRL

Cursos Profissionais

Dadas a metas definidas no projeto educativo, e no âmbito da tipologia, foram definidas
como áreas de intervenção prioritárias, os valores estéticos e a aprendizagem individual
do instrumento, contribuindo para um desenvolvimento integral dos jovens e
promovendo simultaneamente competências pessoais e profissionais que possam
permitir a obtenção de uma qualificação. Através da organização de eventos,
concursos, concertos e audições, será proporc

Este projecto visa minimizar o problema do insucesso escolar de alunos a quem a escola
pouco diz ao nível do ensino regular

Desconhece-se as características que possam interessar ao FSE na publicação do
projeto.

Cursos Profissionais

Formação inicial para jovens com o 9º ano de escolaridade e idade inferior a 25 anos,
nas áreas da produção agrária, restauração e apoio à infância, conferindo o nível IV da
UE.

Cursos Profissionais

A Escola Secundária de Gondomar desde a sua fundação (1918) que está vocacionada
para os cursos técnicos e profissionais. Desde sempre a escola desenvolve um sistema
de angariação e acompanhamento de estágio aos alunos que concluírem os cursos
tecnológicos, demonstrado os relatórios produzidos uma ampla aceitação das empresas
do sector com uma elevada taxa de empregabilidade.

Cursos Profissionais

Desde 1992 que a Escola Profissional Alsud (EPA) recebe alunos locais e de todo o país
que procuram as suas formações pela sua especificidade técnica ou pela seu projeto
educativo inclusivo. Os jovens deslocados contrariam e invertem o êxodo rural e o
envelhecimento demográfico tão caro neste interior remoto, e conferem dinamismo
social e económico que, à escala de Mértola, é relevante. Simultaneamente, a escola
fixa a população residente que

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.555.505,50

546.294,10

2.259.433,50

967.034,35

63.286,24

563.006,76

383.699,67

2.004.138,18

324.317,48

2.042.199,06

1.190.082,50

515.818,63

522.052,20

367.914,86

1.217.344,46

1.565.710,89

2.102.055,46

764.771,08

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.322.179,68

464.349,99

1.920.518,48

821.979,20

53.793,30

478.555,75

326.144,72

1.703.517,45

275.669,86

1.735.869,20

1.011.570,13

438.445,84

443.744,37

312.727,63

1.034.742,79

1.330.854,26

1.786.747,14

650.055,42

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2015/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000461

POCH-01-5571-FSE-000462

POCH-01-5571-FSE-000463

POCH-01-5571-FSE-000464

POCH-01-5571-FSE-000465

POCH-01-5571-FSE-000466

POCH-01-5571-FSE-000467

POCH-01-5571-FSE-000468

POCH-01-5571-FSE-000469

POCH-01-5571-FSE-000470

POCH-01-5571-FSE-000471

POCH-01-5571-FSE-000472

POCH-01-5571-FSE-000473

POCH-01-5571-FSE-000474

POCH-01-5571-FSE-000475

POCH-01-5571-FSE-000476

POCH-01-5571-FSE-000477

POCH-01-5571-FSE-000478

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
atualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projeto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

A Escola tem vindo a optar pelas ofertas profissionalizantes desde a criação desta
vertente, uma vez que se insere num contexto socioeconómico extremamente
carenciado ao nível das qualificações. Foram vários os cursos que funcionaram com
base na estratégia educativa global prevista nos documentos estruturantes da escola.
Ao longo destes seis anos, têm sido valorizadas as seguintes áreas: Turismo,
Restauração, Energias e Mecânica, Eletrónica, por

Cursos Profissionais

Continuando-se a verificar a crescente diversidade de interesses dos nossos jovens, e o
atraso que nos separa dos países mais desenvolvidos, é importante que a Escola vá ao
encontro das suas necessidades e expectativas proporcionando na sua oferta formativa
um leque de cursos abrangentes e ao mesmo tempo colaborando no processo da
modernização do país, combatendo e vencendo a batalha da qualificação da população
portuguesa.Assim, este projecto

Cursos Profissionais

A Educação e Formação enquanto vector de modernização da educação, tem sido uma
preocupação permanente da nossa escola (9º Ano +1 em 2000/01 e 2001/02 – Emp. de
Mesa; outras ofertas em parceria com o IEFP – Cozinha, Recep. de Hotel, Costura,
Jardinagem, Téc. Agência de Viagens, Elect. de Instalações, Past./Panificação, Téc.
Serviços Pessoais e à Comunidade; CEF’s desde 2005/06 (Serv. Mesa, Cozinha, Cuid. Est.
Cabelo, Ass. Comercial, Serv. de Bar

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

Este projecto pretende privilegiar a promoção das condições de empregabilidade e de
transição para a vida activa. Surge como tentativa de evitar o abandono escolar,
nomeadamente dos jovens que entram precocemente no mundo do trabalho e com
insuficiente nível de formação escolar e qualificação profissional. Visa, assim, garantir a
concretização de uma resposta educativa e formativa, indo ao encontro das directrizes
da Agenda para a Empregabilidad

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
actualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas especifidades
educativas.

Cursos Profissionais

Esta oferta é uma resposta às expectativas/exigências da pop. escolar/comunidade, em
geral. Resultando de 1 ação articulada entre a escola e a sociedade, programou-se uma
formação de qualidade, de dupla certificação. Garantindo-se competências
científicas/técnicas, paralelamente a uma atitude positiva/proativa perante o mundo
do trabalho. A rede de parcerias com instituições do ens. superior e o tecido
empresarial, permite uma preparação adequad

Cursos Profissionais

O concelho de Oliveira do Bairro conheceu nas duas últimas décadas, um importante
desenvolvimento industrial. Depois da zona industrial de Bustos foram criadas mais
duas infra-estruturas semelhantes: Oiã, cuja capacidade está praticamente esgotada, e
mais recentemente a de Vila Verde.A envolver Oliveira do Bairro existem muitas
empresas de serviços, comércio e industria em que é essencial a presença de técnicos
qualificados há muito reclamados

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ANTÓNIO
Cursos Profissionais
DA NATIVIDADE, MESÃO FRIO

O projeto para 2014/2015 é resultado da necessidade de continuar a reduzir o
insucesso e abandono escolar precoce no ensino secundário, especialmente com o
alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos (Lei nº 85/2009, de 27 de
agosto). O projeto educativo do Agrupamento foi elaborado nesta vertente, sendo que
os cursos profissionais continuam a ser uma oferta formativa considerada como uma
das melhores estratégias para atingirmos o su

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AROUCA

O Agrupamento de Escolas de Arouca (AEA) apresenta a candidatura a quatro cursos
profissionais, nomeadamente o Curso de Técnico de Turismo, Técnico Eletrónica e
Telecomunicações, Técnico de Multimédia e Técnico de Restauração, variante CozinhaPastelaria. Estes cursos estão enquadrados numa proposta de Oferta Educativa para o
AEA e baseia-se numa negociação concertada entre os diversos parceiros interessados
no futuro do ensino e da formação no

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE SERPA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIBEIRA DE PENA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO

COLEGIO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE ELVAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, FELGUEIRAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE
FERREIRA DO ZÊZERE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO
BAIRRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ RELVAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO
HOSPITAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANTÓNIO NOBRE

FUNDAÇÃO SALESIANOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE

COLÉGIO D. JOSÉ I LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

vide anexo

Cursos Profissionais

O projecto pretende contribuir para a qualificação de jovens trabalhadores/as em áreas
ligadas a algumas das indústrias que sustentam a economia concelhia, tais como o
turismo, na vertente da restauração, o marketing e a área de multimédia, a informática,
transversal a todas as áreas da economia e a protecção ambiental, encarando a floresta
como um factor de riqueza e desenvolvimento. A sociedade moderna não se
compadece com o amadorismo e espír

Cursos Profissionais

Escola oferece há vários anos o Curso Profissional de Restauração, pelo que considerou
pertinente a abertura de um novo ciclo de formação, dado ser um curso em que se
verifica uma enorme procura por parte dos alunos.Terá simultaneamente a funcionar
ainda um curos de 2º e 3º não de Apoio à Infância. Esta modalidade de formação
caracteriza-se por um tipo de ensino mais prático, valorizando o desenvolvimento de
competências para o exercício de um

Cursos Profissionais

Os Cursos Cientifico-Tecnológicos de Produção Gráfica e de Energias Renováveis, têm
planos de estudos verdadeiramente próprios na sua conceção, pois as aprendizagens,
sobretudo tecnológicas, são efetuadas muitas delas em contexto de trabalho. O
conhecimento adquirido no seio da escola, apesar de envolver uma componente
prática, sempre a mais alargada possível, necessita ser complementado com uma
experiência profissional in loco. Só desta forma

Cursos Profissionais

Este projeto tem em vista a a qualificação dos jovens, em idade escolar, em área
técnicas de importancia e relevo para a sua insersão no mercado de trabalho, por forma
a assegurar a melhoria na formação dos jovens, para um beneficio globalpara a região.

Cursos Profissionais

O Colégio D. José I propõe-se implementar estas áreas de formação na sequência da
realização e respetiva conclusão de outros cursos, os quais revelaram-se bastante
proveitosos para os alunos, promovendo uma formação sociocultural e profissional para
jovens da freguesia com níveis insuficientes de formação/qualificação
profissional/escolar. Neste ano letivo, prevê-se que 9 formandos concluam a sua
formação, permitindo-lhes, desta forma, a entrada

Cursos Profissionais

O curso profissional é uma modalidade do nível secundário de educação, caracterizada
por uma forte ligação ao mundo profissional. Tendo em conta os interesses do aluno, a
aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de competências
para o exercício de uma profissão em articulação com o sector empresarial. Este
projeto, que visa a implementação deste tipo de oferta formativa pressupõe a
consecução dos seguintes objetivos: - Con

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

510.501,89

477.428,98

1.956.585,74

1.043.246,32

996.116,44

1.763.200,61

577.748,69

1.862.986,83

799.823,15

575.814,03

1.318.543,09

446.977,09

921.753,04

587.629,24

1.443.037,58

891.369,56

1.239.855,28

105.707,74

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

433.926,61

405.814,63

1.663.097,88

886.759,37

846.698,97

1.498.720,52

491.086,39

1.583.538,81

679.849,68

489.441,93

1.120.761,63

379.930,53

783.490,08

499.484,85

1.226.581,94

757.664,13

1.053.876,99

89.851,58

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/16

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/10

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

536

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000479

POCH-01-5571-FSE-000480

POCH-01-5571-FSE-000481

POCH-01-5571-FSE-000482

POCH-01-5571-FSE-000483

POCH-01-5571-FSE-000484

POCH-01-5571-FSE-000485

POCH-01-5571-FSE-000486

POCH-01-5571-FSE-000487

POCH-01-5571-FSE-000488

POCH-01-5571-FSE-000489

POCH-01-5571-FSE-000490

POCH-01-5571-FSE-000491

POCH-01-5571-FSE-000492

POCH-01-5571-FSE-000493

POCH-01-5571-FSE-000494

POCH-01-5571-FSE-000495

POCH-01-5571-FSE-000497

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

ESCOLA SECUNDARIA ALVES MARTINS

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS MELO

ESCOLA PROFISSIONAL DE VITICULTURA E
ENOLOGIA DA BEIRA LITORAL

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE FELGUEIRAS

INSTITUTO EDUCATIVO DE SOUSELAS LDA

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MACEDO DE
CAVALEIROS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERDE HORIZONTE

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

ARTEMAVE - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS
ARTES E MÚSICA DO VALE DO AVE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM INÁCIO DA
CRUZ SOBRAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA II, BRAGA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBERTO SAMPAIO

QUINTA DE TUBERAIS - ENSINO PROFISSIONAL DE
CINFÃES, E.M.

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Resumo | Summary

A oferta formativa apresentada é diversificada e abrange cursos de várias áreas de
formação profissional. Esta estratégia tem como objetivo dar resposta às necessidades
formativas de públicos alvo diferenciados e inclui os seguintes cursos: Técnico de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Técnico de Design, Técnico de Gestão,
Técnico de Organização de Eventos e Técnico de Saúde, Higiene, Trabalho e Ambiente.

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais necessidades do sector do
Turismo, Hotelaria e Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano letivo de 2013/2014- Taxa de actividade registada em 2013 de 71,5%

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais necessidades do sector do
Turismo, Hotelaria e Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano letivo de 2013/ 2014- Taxa de atividade registada em 2013 de 71,5%

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais necessidades do sector do
Turismo, Hotelaria e Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano letivo de 2013/ 2014- Taxa de atividade registada em 2013 de 71,5%

Cursos Profissionais

Projeto com caraterísticas de formação em áreas técnicas especificas, adequadas às
necessidades das empresas da região. A escola tem uma larga tradição na oferta de
ensino dos cursos de artes visuais, uma boa localização, professores qualificados e
experientes.

Cursos Profissionais

- Formar jovens com competências críticas para a competitividade e modernização das
organizações onde forem inseridos. Promover a progressão escolar e profissional dos
jovens, numa dinâmica de aprendizagem ao longo da vida. A Escm é associada da
AFTEBI, para a lecionação de CETs. Em Junho/ 2014 celebrou protocolo com os Inst.
Polit. da Guarda e de Castelo Branco, para articulação da oferta entre os cursos
profissionais e os novos TeSP, de modo a

Cursos Profissionais

O projecto assenta em quatro pilares fundamentais:- Necessidades do tecido
empresarial regional de RH especializados;- Apetência dos jovens pelas áreas de
formação identificadas pelo tecido económico; - Valências pedagógicas, científicas,
técnicas e tecnológicas existentes na Escola;- Harmonização da oferta formativa com
outras desenvolvidas localmente.Este dirige-se a uma região de elevado perfil de
especialização, na industriais, no

Cursos Profissionais

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais necessidades do sector do
Turismo, Hotelaria e Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano letivo de 2013/ 2014- Taxa de atividade registada em 2013 de 71,5%

Cursos Profissionais

O Projeto Educativo da Escola Secundária de Felgueiras consagra “a democratização do
ensino, a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares... e a liberdade de
aprender e ensinar, com tolerância para as escolhas possíveis”. Tem sido, nos últimos
anos, este o enquadramento da nossa apresentação de candidatura aos cursos
profissionalizantes com financiamento da União Europeia. O meio social em que a
escola se insere, diz-nos que tem si

Cursos Profissionais

O INEDS, no âmbito da sua orientação formativa e no cumprimento da sua missão de
promover a concretização de um Projeto de Formação de recursos humanos
qualificados que responda às necessidades locais e regionais, pretende promover a
qualificação de jovens, enquanto agentes fulcrais do desenvolvimento futuro da
economia e da sociedade portuguesa.

Cursos Profissionais

Útil para a vida dos futuros trabalhadores, a escola procura assim estimular
experiências de trabalho, garantindo, a par de uma formação escolar curricular, uma
formação prática em contexto de trabalho, aproveitando a disponibilidade e o interesse
de outros agentes sociais e económicos em contribuir para a elevação da qualificação
dos jovens.Assim, o projecto visa:-proporcionar aos jovens uma preparação adequada
para um exercício profissiona

Cursos Profissionais

vide anexo

Cursos Profissionais

O projeto visa incrementar a formação e a qualificação profissional de jovens,
provenientes do sistema educativo/formativo e facilitar a inserção profissional dos
diplomados. A sua materialização concretiza-se, sobretudo, através da qualidade da
equipa pedagógica envolvida, e da Formação em Contexto de Trabalho(FCT),enquanto
meio de proximidade com entidades empregadoras. Pretende-se, corresponder a
necessidades de formação diagnosticadas e inte

Cursos Profissionais

A ARTAVE - Escola Profissional Artística do Vale Ave é propriedade da Associação
ARTEMAVE, na qual participam das mais prestigiadas instituições que promovem a
cultura na região do médio Ave: a Câmara Municipal de Vila Nova Famalicão, a
Fundação Cupertino de Miranda, o Colégio das Caldinhas, a Câmara Municipal de Santo
Tirso e a Fundação Castro Alves. As actividades e os inúmeros profissionais formados
nesta escola, que em todo o país e no est

Cursos Profissionais

O Projeto visa oferecer aos alunos a possibilidade de prosseguirem os seus estudos ao
nível do ensino secundário, tendo, simultaneamente a oportunidade de adquirirem
uma certificação profissional em áreas de formação suscetíveis de os motivar e irem ao
encontro das necessidades formativas do concelho onde residem. Ainda de referir que
este projeto tem com grande objetivo prevenir o abandono escolar ao nível deste ciclo,
dando continuidade ao pl

Cursos Profissionais

A Escola está preparada para albergar estes cursos possuindo os meios produtivos
necessário para o fazer, desde equipamento minimamente adequado a um corpo
docente totalmente habilitado nos mais diversos domínios e saberes. Necessariamente
o seu financiamento é importante, e daí o recurso ao FSE no sentido de podermos
melhorar ainda mais as condições de formação e dos apoios técnico e pedagógicos que
formandos e a comunidade merece

Cursos Profissionais

A Escola capta uma população estudantil muito diversificada, servindo,
fundamentalmente, a zona centro e sul da cidade. Do ponto de vista sociológico, esta
escola integra alunos oriundos de famílias dos diferentes estratos sociais. Assim, a
diversidade constitui o pano de fundo a partir do qual a escola trabalha, atendendo às
necessidades específicas de cada aluno e assumindo como meta a transformação do
espaço educativo num espaço de oportunida

Cursos Profissionais

A qualificação dos recursos humanos no âmbito da restauração, com vista à inserção na
vida ativa e promotora do desenvolvimento local/regional. Contextualizar e humanizar
as práticas é determinante no sucesso das aprendizagens, ir ao encontro das
necessidades individuais ajudando os alunos na construção do seu projeto de vida.
Valorizar pequenos progressos nas aprendizagens que potencie a melhoria e o acreditar
em cada aluno.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.386.735,72

1.845.511,62

1.286.569,48

441.387,00

119.334,42

2.040.502,54

3.197.367,33

616.114,11

1.972.647,73

850.549,80

919.858,82

673.203,76

466.167,85

3.174.073,05

292.156,62

1.496.114,00

2.357.512,44

964.060,07

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.178.725,36

1.568.684,88

1.093.584,06

375.178,95

101.434,26

1.734.427,16

2.717.762,23

523.696,99

1.676.750,57

722.967,33

781.880,00

572.223,20

396.242,67

2.697.962,09

248.333,13

1.271.696,90

2.003.885,57

819.451,06

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/29

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/10/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/10/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/29

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/03

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

537

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000498

POCH-01-5571-FSE-000499

POCH-01-5571-FSE-000500

POCH-01-5571-FSE-000501

POCH-01-5571-FSE-000502

POCH-01-5571-FSE-000503

POCH-01-5571-FSE-000504

POCH-01-5571-FSE-000505

POCH-01-5571-FSE-000506

POCH-01-5571-FSE-000507

POCH-01-5571-FSE-000508

POCH-01-5571-FSE-000509

POCH-01-5571-FSE-000510

POCH-01-5571-FSE-000511

POCH-01-5571-FSE-000512

POCH-01-5571-FSE-000513

POCH-01-5571-FSE-000539

POCH-01-5571-FSE-000683

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA, LEIRIA Cursos Profissionais

Vidé anexo.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA

Aumentar as competências básicas e os níveis de qualificação é o objectivo de
referência educativa nacional. O sucesso educativo destes cursos e o alargamento das
áreas de formação tem sido significativo. Este tipo de formação demonstra que tem
grandes potencialidades não só no aumento da qualificação como no combate ao
abandono escolar no concelho de Ponte de Lima e à saída antecipada, sobretudo junto
dos alunos que revelam baixas expectativas

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO
ENTRONCAMENTO

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Vidé anexo.

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, COOPERATIVA DE
Cursos Profissionais
ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

O projeto educativo da Escola Profissional Gustave Eiffel – EPGE entende a formação do
futuro profissional como um processo holístico e integral, contemplando múltiplas
dimensões tendo em vista a plena integração dos jovens na sociedade, através do
desempenho fundamentado de uma profissão socialmente útil e reconhecida.
Interagimos com as comunidades onde nos encontramos, acrescentando valor não só
pela valorização do seu bem mais precioso, as p

ALFACOOP-COOPERATIVA DE ENSINO CRL

Cursos Profissionais

A missão principal deste projeto traduz-se no aumento do acesso dos jovens ao
mercado de trabalho, através de planos individuais de suporte que, desenvolvidos numa
perspetiva de empowerment tenham em conta as suas potencialidades, interesses e
necessidades. A educação, o ensino e a formação são a par da cultura questões
decisivas para a evolução de qualquer sociedade. A sua operacionalização depende
inteiramente do papel indispensável que cada p

Cursos Profissionais

Caracteriza-se pela dimensão humana manifestada no acompanhamento personalizado
aos alunos, na proximidade e relacionamento harmonioso entre todos os agentes
educativos e na promoção de uma educação e formação integral do indivíduo.Tem
como missão incrementar programas de educação e formação profissional
especializada através de práticas que favoreçam a formação integral de jovens e
adultos, uma adequada integração no mercado de trabalho, uma

Cursos Profissionais

O facto de se verificar que muitos dos alunos que frequentam a escola têm interesse
divergentes do ensino convencional leva-nos a promover alternativas educativas de
forma a ir de encontro às motivações, interesses e capacidades dos mesmos. Além
disso, é objetivo destes projetos aumentar a taxa de sucesso escolar e diminuir a taxa
de abandono. Acresce ainda o facto da Escola estar numa zona geográfica onde se
registam várias situações de escasse

Cursos Profissionais

Ao criar os Cursos Profissionais, a escola respondeu à necessidade de dar continuidade
a outras ofertas existentes em anos anteriores; tentou criar condições para garantir o
sucesso escolar dos alunos com uma oferta formativa que, a par da certificação escolar,
proporciona uma qualificação profissional e a conclusão da escolaridade obrigatória. Foi
ainda considerada a capacidade de estabelecimento de relações de cooperação com
empresas/entidades

Cursos Profissionais

Uma das ideias fortes do Projeto Educativo do Agrupamento é criar uma escola
inclusiva, capaz de integrar uma grande diversidade de alunos, reflexo do mosaico
cultural da sociedade, através da disponibilização de propostas formativas flexíveis e
adaptadas ao público-alvo; Neste contexto, e porque o abandono era grande no público
do Secundário, os Cursos Profissionais afiguram-se como a possibilidade para que um
grupo de alunos, cada vez maior, d

Cursos Profissionais

A escola pretende que os formados que terminem este curso entrem na vida ativa com
a preparação necessária a fim de que essa integração seja bem sucedida. Deste modo,
temos como objetivos principais: • Que os formandos fiquem aptos a exercer a
profissão de forma competente e empenhada; • Que os formandos atinjam as
competências necessárias para a procura de emprego, se tal vier a ser necessário em
algum momento da sua vida ativa;

Cursos Profissionais

Nos últimos anos a oferta de cursos de dupla certificação de jovens nas escolas da rede
pública cresceu significativamente respondendo à necessidade de elevar a qualificação
dos jovens, promovendo a sua empregabilidade e a adequação das suas qualificações às
necessidades de desenvolvimento sustentado, de aumento da competitividade e de
coesão social da economia portuguesa.Paralelamente, a estratégia de combate ao
insucesso e abandono escolar e

Cursos Profissionais

A oferta formativa profissionalizante consta do Projecto Educativo da escola e é
constituída pelo cursos profissional de Apoio Familiar e à Comunidade.Considera-se
que esta opção de formação poderá contribuir, em termos futuros, para uma fácil
integração na vida activa e, inclusivamente, para a possibilidade de criação de auto
emprego e de novos postos de trabalho.

Cursos Profissionais

Caracterizada por um tecido industrial apostado na reconversão tecnológica e apoiada
por instituições de investigação científica e pela permanente capacidade inovadora da
classe empresarial, V. N. de Famalicão apresenta uma atividade que tem atraído grande
número dos mais diversificados serviços. Nesta região, coabitam e aproveitam sinergias
mútuas os setores mais tradicionais e os mais inovadores, vincando-se o dinamismo
empresarial que marca a

Cursos Profissionais

Atualmente é na Escola que se estabelecem relações de identificação e de diálogo, que
se criam hábitos de trabalho, de organização e de exigência, mas também elos de
respeito e de afeto. Onde a comunidade exige que não seja apenas a transmissão de
conhecimentos e saberes que importe, mas também a educação que visa as atitudes, os
comportamentos e os valores. De fato, a comunidade educativa é uma comunidade que
envolve todos. Caminha-se hoje para

Cursos Profissionais

O Externato Cooperativo da Benedita propõe-se assegurar continuidade ou conclusão
dos cursos profissionais de T. Informática de Gestão (TIG), T. Multimédia (TM), T. de
Apoio à Gestão Desportiva (TAGD), de T. de Comunicação, Marketing, Relações
Públicas e Publicidade (TCMRPP). Propõe-se, ainda, iniciar um novo ciclo formativo para
os cursos profissionais de TM e Técnico de Vendas (turmas agregadas); Técnico de
Eletrónica, Automação e Comando e

Cursos Profissionais

A Escola Secundária Infante D. Henrique, sede do Agrupamento com o mesmo nome,
apresenta a sua candidatura a Cursos Profissionais, nível profissional IV, em áreas
laborais com projeção no mercado de trabalho, procurando contribuir para as
necessidades da rede industrial, da região onde se insere e reforçando a sua identidade
e tradição de antiga escola industrial:Técnico de Análise LaboratorialTécnico de
Instalações ElétricasTécnico de Des

Cursos Profissionais

A ausência total da oferta de cursos profissionais de Música no Alentejo, motivou a
criação desta escola profissional em Montemor-o-Novo, que na sua primeira fase
promoverá o Curso Profissional de Instrumentista de Jazz, por considerarmos ser o mais
abrangente no âmbito dos conhecimentos e competências a desenvolver, como
demonstra a procura que teve por parte dos jovens e das suas famílias.

Cursos Profissionais

O IPB, Escola Prof. Referência Empresarial, enquanto entidade educadora e formadora
de recursos humanos empenhados no exercício de atividades profissionais qualificadas,
assume a responsabilidade de, através do ministério do ensino técnico-profissional,
desenvolver atividades de educação e formação qualificantes que possam contribuir
para a melhoria do nível cultural e educacional da população e para o desenvolvimento
da região em que se insere

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO POETA AL BERTO, SINES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ, OVAR
NORTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.MÁRIO FONSECA,
LOUSADA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA NORTE

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE VILA
COVA

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PADRE BENJAMIM
SALGADO, VILA NOVA DE FAMALICÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RESENDE

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO
COOPERATIVA DE ENSINO E CULTURA, CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE D.
HENRIQUE, PORTO

OFÍCIO DAS ARTES - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO,
FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
ARTISTICAS

FUNDAÇÃO COMENDADOR ALMEIDA ROQUE

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.628.474,64

2.746.025,35

1.315.129,10

3.415.567,59

1.383.898,31

993.525,32

1.981.029,72

312.546,41

620.594,12

177.341,93

717.850,63

68.939,56

3.069.276,00

1.297.063,36

1.030.226,52

576.754,60

163.799,08

112.038,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.384.203,44

2.334.121,55

1.117.859,74

2.903.232,45

1.176.313,56

844.496,52

1.683.875,26

265.664,45

527.505,00

150.740,64

610.173,04

58.598,63

2.608.884,60

1.102.503,86

875.692,54

490.241,41

139.229,22

95.232,30

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/15

2016/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/16

2015/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/11

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2014/09/12

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

538

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-000789

POCH-01-5571-FSE-000794

POCH-01-5571-FSE-000872

POCH-01-5571-FSE-000939

POCH-01-5571-FSE-000951

POCH-01-5571-FSE-000961

POCH-01-5571-FSE-000976

POCH-01-5571-FSE-000992

POCH-01-5571-FSE-000993

POCH-01-5571-FSE-000994

POCH-01-5571-FSE-000995

POCH-01-5571-FSE-000996

POCH-01-5571-FSE-000997

POCH-01-5571-FSE-000998

POCH-01-5571-FSE-000999

POCH-01-5571-FSE-001000

POCH-01-5571-FSE-001001

POCH-01-5571-FSE-001002

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO MAGALHÃES,
Cursos Profissionais
CHAVES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CHAMUSCA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-OVELHO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FERREIRA DA
SILVA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA DE REI

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
BARCELOS

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, CRL

Resumo | Summary

Integrada no Projeto Educativo da entidade, e com a envolvência do meio escolar e da
comunidade, esta oferta formativa visa combater o abandono e o insucesso escolar,
melhorando as qualificações académicas dos jovens e facultando-lhes o acesso a uma
profissão que permita intervir ativamente na região. Pretende-se que esta formação
seja adequada às expectativas dos formandos e às necessidades do mercado laboral da
região em que a mesma se insere.

Cursos Profissionais

O projeto surge na sequência da necessidade de oferecer um curso profissional que
enquadre as necessidades do concelho e da região onde a escola se insere, garantindo a
conclusão do Ensino Secundário e a inclusão na vida ativa.

Cursos Profissionais

Esta área específica no âmbito da gestão desportiva adequa-se à realidade local já que o
concelho de Montemor-o-Velho é uma referência pelo valor estratégico do desporto na
dinâmica e economia local, destacando-se aqui a relevância do Centro de Alto
Rendimento de Montemor-o-Velho [CAR] do qual fazem parte o centro náutico e a pista
de atletismo.

Cursos Profissionais

Resposta a necessidades fundamentais dos alunosPermite a inclusão de todos num
percurso escolar, articulando os conhecimentos com o desenvolvimento de atividades
de prática simulada;Facilitam futuramente, escolhas no seu prosseguimento de estudos
e a sua integração no mercado de trabalho.Garantem uma efetiva igualdade de
oportunidades, consagrando alternativas adequadas que preparem os jovens para a
vida ativa;

Cursos Profissionais

A zona de Vila de Rei está a apostar no turismo rural, procurando criar infraestruturas
para tal o que justifica a criação do curso.Este curso vem no seguimento de um curso
vocacional que abrangia as atividades económicas locais: restauração, indústria da
madeira e do alumínio e indústria alimentar.

Cursos Profissionais

A nova Escola Profissional de Barcelos, foi aprovada e autorizada para iniciar funções
com o inicio do ano escolar 2015/2016, através de Despacho do Senhor Secretário de
Estado do Ensino Básico e Secundário de 16/07/2015, sendo implementada pela ACIB,
entidade com mais de 25 anos de experiência de formação profissional. Funcionará em
total articulação com as necessidade do setor empresarial, visando o emprego.

Cursos Profissionais

Desde a implantação dos C.Profissionais,através do DL nº 74/2004 de 26 de Março e
nos termos nele estabelecidos através da Portaria nº550-C/04 de 21 de Maio,que a
escola apostou nesta oferta educativa/formativa de ensino profissionalizante.Este é o
percurso adequado aos formandos que pretendem adquirir o 12º ano e ingressar no
mercado de trabalho.Esta oferta enquadra-se na realidade empresarial onde nos
inserimos e atende às aspirações dos mesmo

Cursos Profissionais

Pretende o presente curso proporcionar aos alunos uma adequada formação de
qualidade priveligiando a aquisição de conhecimentos em disciplinas estruturantes e um
contacto com diferentes actividades vocacionais.

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais desenvolvidos no âmbito do Colégio Bissaya Barreto - Fundação
Bissaya Barreto, em particular o Curso Profissional Técnico de Termalismo, constituem
uma aposta na qualificação profissional de qualidade dos Jovens da Região Centro,
permitindo a sua integração no mercado de trabalho, para que possam futuramente
executar com qualidade e profissionalismo a sua profissão, contribuindo para o
desenvolvimento económico da Região.

BALLET TEATRO CONTEMPORÂNEO DO PORTO CRL Cursos Profissionais

A Escola Profissional (BTEP) criada em 1989 foi a primeira escola no Porto de teatro e
ainda hoje única de dança. Uma das particularidades da BTEP foi ter nascido no seio de
um projeto criativo nas áreas das artes performativas, o Ballet Teatro Contemporâneo
do Porto, uma estrutura única no país pelas suas características de formato e missão
que se foi estruturando até se apresentar hoje como uma forma múltipla
interdisciplinar e plurifuncional.

ENSIGUARDA - ESCOLA PROFISSIONAL LDA

Cursos Profissionais

O crescimento a que assistiu a escola em tão pouco tempo deve-se acima de tudo a três
pilares fundamentais. Em primeiro lugar ao Projecto Educativo da Escola fundamentado
no rigor, na disciplina e numa estratégia de ensino-aprendizagem que vai muito além
das estratégias mais convencionais, comummente aplicadas na maioria das nossas
Escolas. Outro dos pilares fundamentais do crescimento da Escola Profissional da
Guarda tem sido a sua opção no que

Cursos Profissionais

A Candidatura destina-se à qualificação académica (12º ano) e profissional (de nível 4)
dos jovens. Visa ainda promover o emprego e combater o insucesso e o abandono
escolar precoce. Releva-se a ligação da E P ao tecido cultural e económico-social, com
mais de um milhar de parcerias com entidades empregadoras, nomeadamente
empresas nas áreas afins às dos cursos. O Projeto promove a igualdade do género e o
apoio aos carenciados e jovens em risco.

ARCA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE COIMBRA
ARTÍSTICA-SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO

FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE ENSINO
PROFISSIONAL LDA

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA NOVA
FAMALICÃO, C.R.L.

EFTA - ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM
TURISMO DE AVEIRO, LDA

Privado

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL SALAZAR, SÃO
MAMEDE DE INFESTA

PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL LDA

Cursos Profissionais

A candidatura proposta está fundamentada no SANQ da CIM AVE e no Diagnóstico
Concelhio de necessidades de formação. Prevê o desenvolvimento de cursos
profissionais em áreas elencadas como prioritárias para a integração dos jovens no
mercado de trabalho e criar condições para o cumprimento da escolaridade obrigatória.

Cursos Profissionais

O projeto da EFTA - Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro insere-se
numa lógica de cooperação em rede com vista à melhoria dos serviços prestados na
área da hotelaria e restauração e do turismo e lazer. Acreditamos que a educação e
formação nestas áreas constituem uma força impulsionadora do desenvolvimento
turístico a nível local, regional e nacional, num setor que é gerador de atividade e
promotor de desenvolvimento.

Cursos Profissionais

Este projeto está programado tendo por base as seguintes características: Alcançar um
equilíbrio entre os êxitos pessoais e académicos de cada aluno; Uma Educação
personalizada; Basear-se numa prática profissional efetiva, em estreita correlação com
o mundo do trabalho; Estimular o espírito de iniciativa e o empreendedorismo dos
jovens; Promover a formação profissional de quadros médios bem qualificados;

Cursos Profissionais

A Escola, conhecedora das potencialidades do Concelho da Maia, e da evidente
necessidade da mão de obra no setor do apoio a saúde, concebeu um projeto para além
do exposto tem uma preocupação com o abandono escolar e a falta de interesse de
muitos jovens pelo ensino regular instituído. Pretende-se formação orientada para o
saber fazer que assegure aos jovens competências e atitudes para a sua plena inserção
no mercado do trabalho.

Cursos Profissionais

Este projeto, partiu da ponderação dos interesses do público-alvo. Pretendemos
desenvolver/dar continuidade a percursos profissionalizantes, destinados a jovens que
no seu percurso de aprendizagem sentiram algumas dificuldades em ter sucesso bem
como facilitar o acesso a uma qualificação profissional de acordo com os seus
interesses e expectativas, evitando desta forma o abandono escolar. Para tal,
estabelecemos protocolos com diferentes entidad

Cursos Profissionais

Facultar um novo modelo de Educação e Formação; oferecer aos jovens uma
preparação eficaz para a vida ativa; Proporcionar uma formação que possibilitasse uma
melhor entrada no mundo do trabalho; Dar resposta à procura de recursos humanos
qualificados; Dotar o país de técnicos especializados; Possibilitar a progressão nos
estudos; Oferecer aos jovens uma opção socialmente útil

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

88.976,28

62.120,27

93.535,32

82.475,62

64.252,80

114.400,08

128.482,72

792.695,45

659.916,53

1.382.362,84

3.671.430,99

2.547.313,72

3.117.219,74

2.321.825,63

1.854.662,13

71.562,94

1.176.658,06

6.185.017,80

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

75.629,83

52.802,23

79.505,02

70.104,28

54.614,88

97.240,07

109.210,31

673.791,13

560.929,05

1.175.008,41

3.120.716,34

2.165.216,66

2.649.636,78

1.973.551,79

1.576.462,81

60.828,50

1.000.159,35

5.257.265,13

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/21

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/21

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2015/09/09

2016/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/26

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001003

POCH-01-5571-FSE-001004

POCH-01-5571-FSE-001005

POCH-01-5571-FSE-001006

POCH-01-5571-FSE-001007

POCH-01-5571-FSE-001008

POCH-01-5571-FSE-001009

POCH-01-5571-FSE-001010

POCH-01-5571-FSE-001011

POCH-01-5571-FSE-001012

POCH-01-5571-FSE-001013

POCH-01-5571-FSE-001014

POCH-01-5571-FSE-001015

POCH-01-5571-FSE-001016

POCH-01-5571-FSE-001017

POCH-01-5571-FSE-001018

POCH-01-5571-FSE-001019

POCH-01-5571-FSE-001020

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Os aspetos mais relevantes do projeto prendem-se com a organização da formação de
dupla certificação dirigida aos jovens que residem numa das regiões mais periféricas e
subdesenvolvidas económica e socialmente do país. A organização da formação centrase na pedagogia da individualização, na estrutura modular e visa aumentar o sucesso
educativo, reduzir o abandono escolar, reforçar a qualificação e potenciar a
empregabilidade dos jovens.

Cursos Profissionais

Numa época em que a empregabilidade no nosso país é o maior problema, os dados
que temos da empregabilidade parecem-nos razoáveis. Obtivemos, junto de
representantes do tecido económico e institucional, parecer favorável sobre a
necessidade de profissionais nesta área de formação. Temos já estabelecidas novas
parcerias para o desenvolvimento de projetos, visando a aproximação à realidade
prática e à sua futura integração no mundo do trabalho.

Cursos Profissionais

A Esc. Profissional de Cortegaça tem como missão formar jovens capazes de responder
às necessidades atuais e futuras do mercado de trabalho da região. O seu projeto visa
assegurar o prosseguimento de estudos, desenvolver conhecimentos, capacidades
técnicas, competências pessoais, sociais, laborais e escolares dos alunos que
frequentam Cursos Profissionais, prevenindo o abandono e insucesso escolares através
da diversificação da oferta formativa.

Cursos Profissionais

A EPPB encontra-se situada numa região em que o peso do sector secundário e terciário
é significativo. A necessidade de continuar a aproveitar eficazmente todo o potencial de
produção desta área implica que todas estas empresas, no seu conjunto, no sentido da
obtenção dos ganhos de produtividade e de garantia de qualidade, disponham de
efectivos qualificados, indispensáveis ao seu contínuo crescimento e desenvolvimento
económico.

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de Vilela integra 5 jardins-de-infância, 4 estabelecimento do
1º ciclo e 2 com 2º, 3º ciclo e ensino secundário. Hoje em dia, ensino pressupõe
escolaridade a partir do pré-escolar até ao ensino secundário. Desta forma, este projeto
visa diversificar a oferta formativa, permitindo o prosseguimento de estudos pós
escolaridade num curso de dupla certificação que lhes confere competências
profissionais

Cursos Profissionais

Com esta proposta formativa a Escola Profissional de Comércio Externo visa promover
o sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos
jovens para a promoção da empregabilidade. Comprometemo-nos com este plano
formativo promover a melhor relevância deste sistema de ensino para integrar
posteriormente no mercado de trabalho, facilitar a transição da educação para o
trabalho. Ver Documento em Anexo

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
Cursos Profissionais
SAÚDE

Este projeto educativo é sustentado numa metodologia participativa que envolve todos
os agentes com especial relevância para a(o)s aluna(o)s . Pretende-se assegurar uma
formação integral e integrativa das várias dimensões de vida da(o)s jovens, não apenas
a formativa e das competências profissionais e laborais, mas também as competências
sociais e de cidadania. Para isso serão especialmente envolvidas as famílias e as
instituições locais.

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

ESCOLA SECUNDARIA FILIPA DE VILHENA

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , LDA

FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E
DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE COMÉRCIO
EXTERNO LDA

SEMINARIO CONCILIAR DE BRAGA

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO POETA AL BERTO, SINES

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA

IMULTIMÉDIA - ASSOCIAÇÃO PORTUENSE

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA CONDE DE S.
BENTO

Cursos Profissionais

A escola com esta ação pretende aumentar o leque de ofertas formativas no sentido de
dar resposta às expectativas e necessidades de todos os envolvidos (alunos e entidades
empregadoras). Salienta-se que os alunos/candidatos à ação provêm de contextos
sociais, económicos e culturais relativamente desfavorecidos.

Cursos Profissionais

Ao criar os Cursos Profissionais, a escola respondeu à necessidade de dar continuidade
a outras ofertas existentes em anos anteriores; tentou criar condições para garantir o
sucesso escolar dos alunos com uma oferta formativa que, a par da certificação escolar,
proporciona uma qualificação profissional e a conclusão da escolaridade obrigatória. Foi
ainda considerada a capacidade de estabelecimento de relações de cooperação com
empresas/entidades

Cursos Profissionais

A opção pelos cursos profissionais de “Comércio” e “Turismo” deve-se ao facto da
Escola estar situada no Centro da Cidade, estando a sua área geográfica de intervenção
rodeada de micro e PMEs das áreas do comércio e turismo, os maiores empregadores
dos nossos ex-diplomados. O curso de “Gestão Desportiva” está alinhado com o projeto
educativo de formação e desporto em parcerias com os clubes desportivos da nossa
área de intervenção.

Cursos Profissionais

Situado no coração do Porto, o Instituto Multimédia (IM) é a primeira escola
profissional que surgiu em Portugal, na perspetiva mais avançada das tecnologias da
informação e comunicação.A missão é clara: contribuir para o desenvolvimento do
sector do ensino e formação profissional no âmbito das TIC, designadamente
multimédia, audiovisual e fotografia, recorrendo a soluções tecnológicas adequadas e
integradas.

Cursos Profissionais

A Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento é uma instituição que forma jovens na
área agrícola, ininterruptamente, há 103 anos. É uma escola com reconhecidos méritos
quer a nível nacional, quer internacional, desempenhando um papel muito importante
na formação de jovens dos PALOP'S. Uma parte significativa destes jovens provêm de
famílias de parcos recursos, que sem estes apoios não poderiam estudar.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTÊLO DA MAIA Cursos Profissionais

A população do concelho da Maia está em crescimento, necessita de técnicos
especializados nas áreas propostas. Temos como prioridade, ir ao encontro das
expetativas dos jovens no sentido de terminarem com sucesso o ensino secundário com
uma certificação/qualificação profissional que lhes permita a inserção na vida ativa ou o
prosseguimento de estudos, se assim o desejarem.

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE
Cursos Profissionais
BARCELOS, E.M.

Este projeto visa contribuir para elevar as competências básicas dos alunos
portugueses; Assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória de 12.º ano;
Combater e prevenir o abandono escolar; Colaborar no aumento da escolarização e das
qualificações escolares e profissionais dos jovens; contribuir para o aumento da Taxa de
empregabilidade e prosseguimento de estudos.

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS
PARA A FORMAÇÃO LDA

O IPTA, desde a sua criação desenvolve cursos de nível IV, nas áreas dos
audiovisuais/produção dos media e das ciências informáticas. EP especialmente
vocacionada para as tecnologias de comunicação, som e imagem, com inúmeros
prémios a nível nacional. Como fator de inovação: “escola empreendedora”/PNEE.
Salientam-se os projetos IPTA Online (plataforma de E-learning) como reforço e
enriquecimento da (auto)-aprendizagem.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CABECEIRAS DE
BASTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOUSEL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTARREJA

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola, adequasse às necessidades formativas
evidenciadas pelo tecido empresarial.A Escola está dotada de todas as infraestruturas e
equipamentos necessários à lecionação dos cursos ministrados tendo em vista a
capacitação efetiva dos formandos.

Cursos Profissionais

Um dos pressupostos a ter em conta na área da saúde está na promoção de uma saúde
preventiva, em detrimento da prestação de cuidados de saúde corretivos. No que
respeita às potencialidades do território na área da saúde também o PDESA - Plano de
Desenvolvimento Estratégico Social do Alentejo, identificou o Turismo de Saúde como
um forte potencial de desenvolvimento.

Cursos Profissionais

Sendo a área de influência da entidade formadora o concelho de Estarreja e concelhos
limítrofes, na seleção das ações oferecidas (área de formação e número de cursos) tevese em conta não só as necessidades do mercado empregador - quer em termos
quantitativos quer qualitativos - como também as expectativas do público alvo
conjugadas com as prioridades formativas nacionais, regionais e locais instituídas pelas
autoridades educativas estaduais.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

4.942.414,49

378.208,28

1.330.960,24

1.578.810,67

1.640.896,74

2.726.506,28

1.305.913,05

861.628,97

409.685,92

2.165.922,22

1.277.725,87

3.244.912,47

1.096.832,95

2.679.207,22

2.053.533,68

640.050,67

301.520,80

2.203.303,89

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

4.201.052,32

321.477,04

1.131.316,20

1.341.989,07

1.394.762,23

2.317.530,34

1.110.026,09

732.384,62

348.233,03

1.841.033,89

1.086.066,99

2.758.175,60

932.308,01

2.277.326,14

1.745.503,63

544.043,07

256.292,68

1.872.808,31

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/08

2019/08/31

Portugal

540

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001021

POCH-01-5571-FSE-001022

POCH-01-5571-FSE-001023

POCH-01-5571-FSE-001024

POCH-01-5571-FSE-001025

POCH-01-5571-FSE-001026

POCH-01-5571-FSE-001027

POCH-01-5571-FSE-001028

POCH-01-5571-FSE-001029

POCH-01-5571-FSE-001030

POCH-01-5571-FSE-001031

POCH-01-5571-FSE-001032

POCH-01-5571-FSE-001033

POCH-01-5571-FSE-001034

POCH-01-5571-FSE-001035

POCH-01-5571-FSE-001036

POCH-01-5571-FSE-001037

POCH-01-5571-FSE-001038

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais

Resumo | Summary

O Projeto Educativo da EPV vincula a aposta na formação profissional especializada e de
qualidade, assente na experiencia de 25 anos ao serviço da educação e formação.
Centrado numa visão sistemática e integral do desenvolvimento do aluno e/ou
firmando enquanto pessoa o PE permeia toda uma filosofia de proximidade e concretiza
toda uma intervenção que potencia a aquisição, aprofundamento e experimentação de
saberes e competências.

Cursos Profissionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola, adequasse às necessidades formativas
evidenciadas pelo tecido empresarial.A Escola está dotada de todas as infraestruturas e
equipamentos necessários à lecionação dos cursos ministrados tendo em vista a
capacitação efetiva dos formandos.

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO AVE, E.M. Cursos Profissionais

A oferta formativa da EPAVE vai de encontro às necessidades sentidas, em particular às
necessidades de qualificação sentidas pelo tecido social e económico, correspondendo a
áreas ainda com défices de qualificação, procurando-se reforçar a articulação entre a
oferta de cursos e as necessidades do tecido produtivo, esperando que as estratégias de
qualificação possam apoiar as dinâmicas de modernização da economia portuguesa.

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MONDIM DE BASTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DE
BASTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCÁCER DO SAL

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Cursos Profissionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola, adequasse às necessidades formativas
evidenciadas pelo tecido empresarial.A Escola está dotada de todas as infraestruturas e
equipamentos necessários à lecionação dos cursos ministrados tendo em vista a
capacitação efetiva dos formandos.

Cursos Profissionais

O Agrtupamento promove um conjunto de ações que permitem potenciar o sucesso
educativo, das quais se destacam o desenvolvimento de estratégias que possibilitam o
acompanhamento personalizado dos alunos; Procura-se: responder à necessidade de
formar profissionais qualificados nesta área que permitam responder ao
desenvolvimento local; proporcionar diferentes respostas educativas em função do
perfil e das necessidades da população escolar, e promo

Cursos Profissionais

O Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional responsável pela promoção,
valorização e sustentabilidade da atividade turística, competindo-lhe incentivar e
desenvolver a política de formação e qualificação de RH do setor, desenvolvendo,
através das suas Escolas, cursos de formação inicial e contínua.

Cursos Profissionais

O Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional responsável pela promoção,
valorização e sustentabilidade da atividade turística, competindo-lhe incentivar e
desenvolver a política de formação e qualificação de RH do setor, desenvolvendo,
através das suas Escolas, cursos de formação inicial e contínua.

Cursos Profissionais

Localizado em zona privilegiada de transportes urbanos, caminhos-de-ferro e de fácil
acesso a estradas nacionais, o agrupamento é de referência para alunos com
Necessidades Educativas, possuindo uma equipa de Educação Especial atenta, tendo
sido reconhecido o seu mérito pela Equipa de Avaliação Externa. Mantém, igualmente,
uma relação estreita com a CPCJ, que ajuda o Agrupamento – e estes jovens em
particular – no combate ao abandono escolar.

Cursos Profissionais

A Ensinansiães foi criada em 17/09/1999, formada pelo Mun. De C.a de Ansiães, Stª
Casa M. de C.a de Ansiães e Caixa Crédito Agrí. Mútuo da Terra Quente CRL, Associação
Com. e Ind. de C.a e Junta de Freg. de C.a. A sua missão consiste em facultar aos jovens
do concelho e da região uma alternativa ao ensino regular, tendo em vista a obtenção
de uma qualificação que lhes possibilite a inserção no mercado de trabalho e/ou
prosseguimento de estudos.

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível secundário de educação,
caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional. Tendo em conta o teu
perfil do formando, a aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento
de competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor
empresarial local, e permite o prosseguimento de estudos de nível superior.

Cursos Profissionais

A presente candidatura enquadra-se no âmbito do regulamento específico da Tipologia
de intervenção 71 - Ensino profissional para JovensTipologia de Operação 1.6 - Cursos
ProfissionaisA FORAVE é uma escola profissional com um projeto educativo direcionado
para as empresas e sectores industriais de grande desenvolvimento ao nível territorial e
de forte expressão na economia nacional.

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE OLIVEIRA
Cursos Profissionais
JÚNIOR

O objetivo essencial é dotar os alunos de uma qualificação profissional que lhes permita
a integração plena no mercado de trabalho, abrindo-lhes perspetivas de futuro
profissional, em que se insere a formação ao longo da vida.A realização pessoal e social
dos alunos impõe que a todos seja proporcionada não só uma formação geral,
sociocultural e técnica, mas também uma aprendizagem e desenvolvimento de
capacidades de empreendimento.

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA CENTRO

ENSINANSIÃES - ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO
LDA

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DO VALE DO AVE

AGRUPAMENTO ESCOLAS D. AFONSO SANCHES,
VILA DO CONDE

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO LOURENÇO

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA

ESCOLA SECUNDARIA EMIDIO NAVARRO

Cursos Profissionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola, adequasse às necessidades formativas
evidenciadas pelo tecido empresarial.A Escola está dotada de todas as infraestruturas e
equipamentos necessários à lecionação dos cursos ministrados tendo em vista a
capacitação efetiva dos formandos.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Profissionais

Minimizar ou até mesmo colmatar os casos de insucesso escolar, com
acompanhamento regular aos formandos com dificuldades de aprendizagem,
Elaboração de diagnóstico sobre cada formando, com acompanhamento personalizado.
Recursos humanos qualificados para as diferentes áreas de formação.. Perspetiva da
oferta formativa é efetuada segundo índices de empregabilidade. Protocolos com
empresas e instituições de diversas áreas para a FCT.

Cursos Profissionais

Promover a inserção no mercado de trabalho de mão-de-obra qualificada e
especializada.Combater o abandono escolar, permitindo, ao mesmo tempo, a dupla
certificação.Dar uma resposta a novas necessidades do tecido empresarial do
concelho.Formar jovens ao tanto ao nível do saber fazer, como do saber estar e ser,
preparando-os para os desafios que a sociedade actual se depara.

Cursos Profissionais

Esta oferta formativa, que confere formação de nível 4, possibilita a aquisição de
competências escolares e técnicas, facilitando a inserção no mercado de trabalho.
Contribui para a diversificação da oferta formativa da escola e combate o abandono
escolar, uma das metas do projeto educativo. Responde às necessidades emergentes de
empregabilidade na região, apostando em áreas de formação com forte procura.

Cursos Profissionais

Esta oferta formativa fundamenta-se essencialmente em duas vertentes: necessidade
de orientar os alunos que concluíram o ensino básico mas que, neste momento, não
têm fortes expetativas e interesse em continuar os estudos no ensino superior que
assim lhes proporcionará uma mais fácil integração na vida ativa. Há outros alunos que
dão preferência ao ensino profissional numa determinada área com intenção de
prosseguir a mesma no ensino superior.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

792.832,95

925.951,69

1.815.219,24

634.249,11

394.363,58

834.157,52

1.047.778,23

536.924,67

107.037,56

3.390.222,54

2.163.738,57

539.759,68

2.800.316,60

501.180,17

1.605.031,80

1.727.134,12

1.695.254,60

1.960.264,95

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

673.908,01

787.058,94

1.542.936,35

539.111,74

335.209,04

709.033,89

890.611,50

456.385,97

90.981,93

2.881.689,16

1.839.177,78

458.795,73

2.380.269,11

426.003,14

1.364.277,03

1.468.064,00

1.440.966,41

1.666.225,21

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/10/03

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/10/03

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/09

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

541

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001039

POCH-01-5571-FSE-001040

POCH-01-5571-FSE-001041

POCH-01-5571-FSE-001042

POCH-01-5571-FSE-001043

POCH-01-5571-FSE-001044

POCH-01-5571-FSE-001045

POCH-01-5571-FSE-001046

POCH-01-5571-FSE-001047

POCH-01-5571-FSE-001048

POCH-01-5571-FSE-001049

POCH-01-5571-FSE-001050

POCH-01-5571-FSE-001051

POCH-01-5571-FSE-001052

POCH-01-5571-FSE-001053

POCH-01-5571-FSE-001054

POCH-01-5571-FSE-001055

POCH-01-5571-FSE-001056

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE ALTER DO CHÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DA
BEIRA

ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL

E.P.R.M. - ESCOLA PROFISSIONAL DE RIO MAIOR,
LDA, EM

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOURINHÃ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOSÉ LEITE DE
VASCONCELOS

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ PELAYO,
SANTO TIRSO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DA SILVA
CORREIA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Arqueologia, com o presente projecto, tenta responder às
necessidades de formação de técnicos intermédios na área do Património Cultural.
Promovida pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Educação, tem como fim
qualificar profissionais que de uma forma consciente possam actuar na preservação do
nosso património colectivo. Acresce que esta escola está inserida numa região com
graves carências a nível da formação.

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais proporcionam a aquisição de conhecimentos diversificados a
nível teórico e prático,de acordo com os objetivos curriculares definidos nas suas
componentes-sócio cultural,científica,técnica e a Formação em Contexto de
Trabalho,permitindo concluir a escolaridade obrigatória e em simultâneo aprender uma
profissão,promover a transição para a vida ativa, indo ao encontro da necessidade de
pensar na educação/formação para a vida

Cursos Profissionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola, adequasse às necessidades formativas
evidenciadas pelo tecido empresarial.A Escola está dotada de todas as infraestruturas e
equipamentos necessários à lecionação dos cursos ministrados tendo em vista a
capacitação efetiva dos formandos.

Cursos Profissionais

A Escola tem vindo adoptar Cursos Profissionais que são uma resposta para os alunos
em risco de abandono escolar. Pretendemos, deste modo, evitar o abandono precoce
da Escola e estimular os alunos para uma formação profissional e sensibilizá-los da
necessidade da criação de objectivos de vida.

Cursos Profissionais

Tentamos corresponder às expectativas de todos, responder às necessidade e
aspirações da região, apostando assim em áreas identificadas como tendo défice de
pessoal qualificado, mas que têm perspetivas de empregabilidade. A linha orientadora
desta candidatura rege-se pela qualidade da formação a ser ministrada, tendo havido,
nos últimos anos, uma aposta na qualidade de equipamentos e espaços formativos,
qualidade e competência da equipa formativ

Cursos Profissionais

O Projeto Educativo da EPRM tem como foco dominante A FORMAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO escolar e profissional de jovens, através do desenvolvimento de um
conjunto de competências alargadas e credíveis, tendo em vista a sua integração
socioprofissional e/ou académica, através de um amplo leque de propostas de trabalho
que, ao longo do ciclo de formação, se afirmam na diferença e na qualidade dos
percursos formativos individuais ...

Cursos Profissionais

Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da
qualificação dos jovens para a empregabilidade.

Cursos Profissionais

Tendo em conta os níveis de abandono e insucesso escolar verificados neste
estabelecimento de ensino, a diversificação da oferta educativa e o investimento em
formações de carácter profissionalizante, assumem-se opções e alternativas válidas a
seguir , no sentido de combater as taxas de insucesso, bem como de reencaminhar os
alunos que se encontram em situação de risco ou de abandono escolar desqualificado,
motivando assim, a frequência da Escol

Cursos Profissionais

O Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional responsável pela promoção,
valorização e sustentabilidade da atividade turística, competindo-lhe incentivar e
desenvolver a política de formação e qualificação de RH do setor, desenvolvendo,
através das suas Escolas, cursos de formação inicial e contínua.

Cursos Profissionais

A região do Ave, local onde se insere o Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo,
caracteriza-se por ter uma taxa de desemprego e uma reduzida qualificação
profissional, as quais condicionam as expetativas dos alunos. Assim, o Ensino
Profissional promove o sucesso educativo e o combate ao abandono escolar,
complementando a formação geral e científica com a Formação em contexto de
trabalho, respondendo às necessidades do tecido empresarial local.

Cursos Profissionais

Oferta ajustada às necessidades da economia e do mercado de trabalho a nível
concelhio e de acordo com o SANQ. Privilegia uma relação de proximidade entre os
sistemas de ensino e do trabalho. Favorece uma cultura de empreendedorismo e de
comportamentos proativos capacitando os alunos a serem os próprios agentes de
construção dos seus percursos formativos e profissionais.

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-COOPERATIVA
Cursos Profissionais
DE ESTUDOS DE ECONOMIA SOCIAL CRL

Ver memória descritiva anexa no separador Documentos

E. M. P. - ESCOLA DE MODA DO PORTO, LDA

Cursos Profissionais

A Escola de Moda do Porto (EMP) tem por missão a qualificação e formação
profissional de jovens, de forma a contribuir não só para a sua preparação profissional
adequada, mas também para a sua formação integral. Através da aproximação às
instituições económicas, profissionais, associativas, sociais e culturais do tecido
empresarial têxtil, a EMP luta por um futuro empresarial desenvolvido e competitivo,
com recursos humanos qualificados.

Cursos Profissionais

A Escola Profissional da Nazaré existe para dar resposta às necessidades de formação
dos jovens, em atividades económicas em expansão na região da Nazaré e envolvente. É
missão desta Escola dotar os jovens de ferramentas e competências necessárias ao
exercício de uma profissão e, deste modo contribuir para a criação de emprego
qualificado.

Cursos Profissionais

A Candidatura ao Cursos Profissionais apresentado pela Escola visa proporcionar
formação profissional qualificativa aos jovens que, após a conclusão da escolaridade
básica, não encontram no ensino regular os objetivos que pretendiam para a sua
formação, tendo em muitos casos abandonado o sistema escolar ou obtido sucessivas
retenções no ensino secundário. Conclusão dos Cursos Profissionais, continuação e
inicialização.

Cursos Profissionais

A Escola de Comércio de Porto está mobilizada para o desenvolvimento e qualificação
dos jovens, apostando num ensino inovador, integrando uma forte componente prática
e interdisciplinar. Tem uma cultura empresarial com especial apetência para a
celebração de protocolos de parceria com empresas que constitui uma das mais valias
do projeto e é evidenciada pelo programa de patrocínio de salas contribuindo para a
dinamização da escola.

Cursos Profissionais

O Turismo de Portugal, I.P. é a Autoridade Turística Nacional responsável pela política
de formação e qualificação dos RH's do turismo, através da sua rede de 12 Escolas, que
realizam cursos de formação para a qualificação de quadros intermédios, dando
resposta ativa às necessidades do setor.Segundo dados de 2014, a taxa de atividade foi
de 85,3% para os cursos de dupla certificação, com 45,3% de empregabilidade e 40%
em continuação de estudos

Cursos Profissionais

O sucesso dos Cursos Profissionais ministrados na Escola Profissional de Hotelaria de
Manteigas fundamenta-se na longa tradição da formação profissional iniciada em 1991,
com intenso e especial acompanhamento da componente prática. Os Cursos
Profissionais apresentados neste projecto enquadram-se nos objetivos do Plano
Nacional de Emprego e, no atual contexto de dificuldades, garantem ingresso no
mercado de trabalho, ou o prosseguimento de estudo

NAZARÉ FORMA - ENSINO, FORMAÇAO E
CERTIFICAÇAO PROFISSIONAL, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO SABUGAL

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO E SERVIÇOS
S.A.

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

FUNDAÇÃO ESCOLA-GEST

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

493.066,33

600.575,81

1.451.821,08

338.369,99

2.011.191,04

2.829.666,07

893.204,44

209.006,80

644.382,71

2.141.822,47

1.081.379,85

1.963.775,95

1.478.958,79

1.807.913,10

427.111,36

1.968.346,49

972.633,15

670.257,67

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

419.106,38

510.489,44

1.234.047,92

287.614,49

1.709.512,38

2.405.216,16

759.223,77

177.655,78

547.725,30

1.820.549,10

919.172,87

1.669.209,56

1.257.114,97

1.536.726,14

363.044,66

1.673.094,52

826.738,18

569.719,02

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/10/03

2019/05/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/09

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/26

2019/05/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/27

2019/08/30

Portugal

542

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001057

POCH-01-5571-FSE-001058

POCH-01-5571-FSE-001059

POCH-01-5571-FSE-001060

POCH-01-5571-FSE-001061

POCH-01-5571-FSE-001062

POCH-01-5571-FSE-001063

POCH-01-5571-FSE-001064

POCH-01-5571-FSE-001065

POCH-01-5571-FSE-001066

POCH-01-5571-FSE-001068

POCH-01-5571-FSE-001069

POCH-01-5571-FSE-001070

POCH-01-5571-FSE-001071

POCH-01-5571-FSE-001072

POCH-01-5571-FSE-001073

POCH-01-5571-FSE-001074

POCH-01-5571-FSE-001075

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO
CORVO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE BAÇAL,
BRAGANÇA

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO
DOURO

ACADEMIA CONTEMPORÂNEA DO ESPECTÁCULO
CRL

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA S.A.

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO DE JESUS
CARAÇA

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO CONDE,
UNIPESSOAL LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Profissionais

A missão da Associação é assegurar um ensino/formação de qualidade, inclusivos,
adaptados às necessidades específicas dos formandos, promovendo uma cooperação
dinâmica com as famílias, os agentes e as entidades da comunidade envolvente. É em
equipa que se constrói uma ESCOLA VIVA através de um processo de auscultação do
público, a oferta de uma formação de qualidade, num processo de adaptação aos
cenários de mudança que atravessam o nosso país

Cursos Profissionais

Com um projecto de formação nascido do meio teatral, dinamizado pelos seus agentes
mais destacados e alicerçado nas práticas profissionais, a ACE tem sido, desde a sua
fundação, o “berço” de uma dinâmica contínua de renovação do tecido teatral, sendo
certo que poucos projectos educativos podem verificar no terreno, de forma tão
palpável, os resultados da sua acção pedagógica. Os formandos da ACE estão na origem
de praticamente todas as novas com

Cursos Profissionais

O projeto educativo está centrado na formação integral dos alunos, proporcionando a
aquisição e o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais para o
exercício de uma profissão. A criação de cursos profissionais nas áreas de informática,
vendas e multimédia, aproxima o colégio das instituições económicas, profissionais,
associativas, sociais e culturais da sua área de influência.

Cursos Profissionais

O projeto visa proporcionar aos jovens um percurso escolar, com um currículo em que
as diversas componentes de formação (Sociocultural, Científica e Técnica) se
desenvolvem de forma articulada em contexto escolar e de empresa, usando
metodologias e estratégias de ensino ajustadas às suas expectativas e necessidades,
garantindo-lhes uma formação sólida que lhes abra caminho para o prosseguimento de
estudos e/ou a integração no mercado de trabalho

Cursos Profissionais

A oferta formativa proposta nesta candidatura assenta no pressuposto de que a
melhoria da qualificação dos portugueses deve passar pela escolarização de nível
secundário, como referencial mínimo para a sua qualificação, e que se deve fazer uma
aposta clara na expansão das formações técnicas e profissionalizantes, tendo em conta
as aspirações dos jovens e as necessidades do tecido empresarial regional e local
conforme diagnóstico da A. Empresaria

ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO TECNOLOGICA NO
Cursos Profissionais
LITORAL ALENTEJANO

Formação Inicial de nível IV e de dupla certificação, na área das Novas Tecnologias para
a Indústria.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA

Cursos Profissionais

A Escola tem como finalidade proporcionar itinerários de formação diversificados. Estes
percursos formativos permitem o desenvolvimento de projetos com vista a prevenir o
abandono escolar precoce e a entrada no mercado de trabalho com níveis suficientes de
formação escolar e de qualificação profissional. Prevê mecanismos de recuperação e de
superação do insucesso nas seguintes formas de avaliação: Avaliação formativa, e
Avaliação sumativa.

Cursos Profissionais

Os cursos profissionais a desenvolver contemplam a formação em sala e a formação em
contexto de trabalho visando dotar o futuro profissional do máximo de competências
inerentes à futura profissão que irá exercer. Além da formação curricular prevista por
lei os formandos tem acesso nesta escola a uma formação verdadeiramente integral
com particular enfoque na formação ética, cultural, desportiva.

Cursos Profissionais

Trata-se de dar resposta ao segmento da procura de jovens por percursos de dupla
certificação, no âmbito dos cursos profissionais.Esta é uma medida que permite
alcançar os objetivos da politica educativa nacional, nomeadamente o cumprimento da
escolaridade obrigatória e elevar a qualificação dos portugueses.A seleção das ofertas
tem por base documentos produzidos pela ANQEP e IEFP bem como pelas as
orientações emanadas pela Dgeste.

CENTRO DE ESTUDOS DE FATIMA-CEF

SEMINARIO LICEAL DE PENAFIRME

SEMINFOR - ESCOLA PROFISSIONAL DE PENAFIRME,
Cursos Profissionais
LIMITADA

Esta é uma medida que permite alcançar os objetivos da política educativa nacional,
nomeadamente o cumprimento da escolaridade obrigatória e elevar a qualificação dos
portugueses.A seleção das ofertas tem por base documentos produzidos pela ANQEP
bem como pelas orientações emanadas pela Dgeste.

INSTITUTO D. JOÃO V, S.A.

Cursos Profissionais

O projeto educativo está centrado na formação integral dos alunos, proporcionando a
aquisição e o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais para o
exercício de uma profissão. A criação de cursos profissionais nas áreas de Informática e
Multimédia, aproxima a escola das instituições económicas, profissionais, associativas,
sociais e culturais da sua área de influência.

Cursos Profissionais

Aumentar as competências básicas e os níveis de qualificação é o objectivo de
referência. O sucesso educativo destes cursos e o alargamento das áreas de formação
tem sido significativo. A formação demonstra que tem grandes potencialidades não só
no aumento da qualificação como no combate ao abandono escolar neste concelho
principalmente e junto dos alunos que revelam baixas expectativas em relação à escola
e associados a comportamentos de risco

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL DO Cursos Profissionais
ALTO MINHO INTERIOR

A EPRAMI,resulta do compromisso de 3 Municípios (P.Coura, Monção e Melgaço) na
formação dos recursos humanos endógenos.Dotada com instalações
próprias,construídas para o efeito pela entidade proprietária,apetrechada com recursos
tecnológicos,materiais de vanguarda,assume-se como exemplo de complementaridade
entre o esforço do investimento privado e a comparticipação do FSE,num projeto de
desenvolvimento sustentável de 1 território de baixa densi

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO MARTINS SARMENTO, GUIMARÃES

Cursos Profissionais

A Escola apresentou candidaturas aos C Profissionais para cumprir um dos objectivos
estratégicos para os próximos anos: oferecer opções consistentes de vias
profissionalizantes que tenham em conta o contexto socioeconómico. Para cumprir tal
objectivo mobilizou os diversos órgãos de forma a criar sinergias internas que
assegurassem o sucesso da mesma.O protejo procura dar resposta aos interesses dos
candidatos e às necessidades das empresas.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Profissionais

O projeto constitui-se como uma via de conclusão do secundário, possibilitando o
consequente aumento do sucesso das aprendizagens. Ao mesmo tempo que prepara os
jovens para o exercício de uma profissão, possibilita uma maior aproximação recíproca
entre a escola e o mundo empresarial com as evidentes vantagens que este facto
proporciona a ambos os grupos.A estrutura modular é uma ferramenta para que se
possa atender aos ritmos individuais.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE
POENTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SALVATERRA DE
MAGOS

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.055.803,97

395.307,08

661.101,10

2.309.113,94

655.247,96

3.681.996,50

2.472.902,66

2.634.229,95

429.286,03

1.336.950,78

626.705,45

2.220.082,01

1.030.608,16

1.885.291,74

3.562.262,85

3.027.080,77

2.336.047,64

714.834,04

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

897.433,37

336.011,02

561.935,94

1.962.746,85

556.960,77

3.129.697,03

2.101.967,26

2.239.095,46

364.893,13

1.136.408,16

532.699,63

1.887.069,71

876.016,94

1.602.497,98

3.027.923,42

2.573.018,65

1.985.640,49

607.608,93

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/09

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

543

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001076

POCH-01-5571-FSE-001077

POCH-01-5571-FSE-001078

POCH-01-5571-FSE-001079

POCH-01-5571-FSE-001080

POCH-01-5571-FSE-001081

POCH-01-5571-FSE-001082

POCH-01-5571-FSE-001083

POCH-01-5571-FSE-001084

POCH-01-5571-FSE-001085

POCH-01-5571-FSE-001086

POCH-01-5571-FSE-001087

POCH-01-5571-FSE-001088

POCH-01-5571-FSE-001089

POCH-01-5571-FSE-001090

POCH-01-5571-FSE-001091

POCH-01-5571-FSE-001092

POCH-01-5571-FSE-001093

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

E. T. P. M. M. - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL
MARQUÊS DE MARIALVA, S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO ÁLVARES

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

A ETPC privilegia a relação de abertura ao meio através de parcerias com empresas e
instituições nacionais e internacionais. Atende à inovação científica e tecnológica, ao
empreendedorismo, ao avanço em todos os campos do saber e à cidadania
globalizante, através de projetos, nomeadamente: Solidariedade e Responsabilidade
Social, Primeiros Passos na Informática, Empresa, FCT nacional e transnacional e Pense
Indústria (F1 In Scholl e 4X4)

Cursos Profissionais

O Técnico Auxiliar de Saúde é o Técnico que, sob a orientação de profissionais de saúde
com formação superior, auxilia os utrntrd na prestação de cuidados de saúde, na
escolha e transporte de amostras biológicas, na limpeza, higienização e transporte de
roupas, materiais e equipamentos, na limpeza e higienização dos espaços e apoio
logístico e administrativo das diferentes unidades e serviços de saúde.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA Cursos Profissionais

A operação visa apoiar duas turmas, uma do 10.º ano com 30 alunos, saídas
profissionais de turismo e eletrónica, automação e comando. A segunda turma tem 27
alunos e encontra-se no 11.º ano, saídas profissionais de apoio psicossocial e gestão e
programação de sistemas informáticos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE ABRANTES

Cursos Profissionais

O projeto proporciona a intervenção escolar no setor empresarial melhorando a
qualificação de profissionais especializados e possibilita a consolidação dos
conhecimentos, a melhoria da produtividade e competitividade necessárias à
qualificação dos ativos, baseadas em competências adquiridas em contextos escolares e
profissionais e, contribuindo p/o cumprimento da escolaridade obrigatória (aspeto
problemático da realidade do mercado de emprego).

Cursos Profissionais

- Integração na vida ativa e criação de auto emprego. - Reorganização do percurso
escolar de alguns alunos em risco de abandono e insucesso;- Respostas diversificadas,
percursos alternativos e orientações que permitam aos alunos continuar a estudar no
sentido de uma certificação escolar e simultaneamente uma certificação profissional;Desenvolvimento de competências pessoais e profissionais e contacto com o mundo do
trabalho.

Cursos Profissionais

O AEAS capta uma população estudantil muito diversificada, servindo,
fundamentalmente, a zona centro e sul da cidade. Do ponto de vista sociológico, esta
escola integra alunos oriundos de famílias dos diferentes estratos sociais. Assim, a
diversidade constitui o pano de fundo a partir do qual a escola trabalha, atendendo às
necessidades específicas de cada aluno e assumindo como meta a transformação do
espaço educativo num espaço de oportunidade

Cursos Profissionais

Procurámos enquadrar toda a nossa oferta formativa de jovens nas áreas em que a
região é tradicionalmente forte e onde a procura, quer de formandos, quer de
empregadores, é significativa. Das referidas áreas, e no contexto da reunião da
rede formativa, a que pertencemos, com representantes de escolas secundárias e
profissionais do concelho de Braga, do IEFP de Braga e da Câmara Municipal de Braga.

Cursos Profissionais

No que diz respeito às expectativas que os alunos têm em relação ao papel da Escola e
à natureza dos estudos que tencionam realizar, verifica-se haver vários alunos que
tencionam entrar no mercado de trabalho após a conclusão do Ensino Secundário, uns
por razões económicas e familiares, outros por considerarem ser esse o seu projecto de
vida. De referir, ainda, que, embora os resultados dos alunos desta escola se situem
acima da média nacional,

Cursos Profissionais

Elegendo como metas a aprendizagem ao longo da vida e o fomento da
empregabilidade dos jovens, a ETEPA oferece um ensino/ formação que procura
combater o insucesso escolar e as taxas do desemprego. Através da aquisição de
conhecimentos e de competências qualificantes, incentivando à criatividade, ao
empreendedorismo e à adaptabilidade aos meios laborais, apostamos na promoção da
cidadania e da igualdade de oportunidades para todos.

Cursos Profissionais

A qualificação dos recursos humanos no âmbito da restauração, com vista à inserção na
vida ativa e promotora do desenvolvimento local/regional. Contextualizar e humanizar
as práticas é determinante no sucesso das aprendizagens, ir ao encontro das
necessidades individuais ajudando os alunos na construção do seu projeto de vida.
Valorizar pequenos progressos nas aprendizagens que potencie a melhoria e o acreditar
em cada aluno.

Cursos Profissionais

Tendo por referência as áreas de educação e formação e de saídas profissionais
prioritárias, resultantes da proposta elaborada pela ANQEP, IP, em articulação com a
DGEstE, verifica-se que a oferta se insere em níveis de prioridade intermédia: 2 quer na
prioridade nacional, quer na prioridade na NUT do Ave, bem como no “Diagnóstico de
Necessidades de Formação”. Procedeu-se à auscultação do Conselho Municipal de
Educação, e Centro de Emprego Local

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO PROFISSIONAL Cursos Profissionais

A experiência da Escola tem mostrado a mais valia do ensino profissional, cativando
jovens para uma entrada no mercado de trabalho mais qualificado ou, eventualmente,
o prosseguimento de estudos. A realização da PAP e a carga horária da FCT são ótimas
oportunidades para o desenvolvimento de competências profissionais, as quais fazem a
diferença num mercado de trabalho cada vez mais seletivo.

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA
PROFISSIONAL DAS ROCHAS

Cursos Profissionais

A EPCEP associando objectivos, definiu a formação como área funcional, as pedras
naturais como sector preferencial e o design como vertente cientifica a explorar. Com
uma aposta na procura tecnológica e estética, com uma fundamentação de base
pedagógica inovadora, é dada relevância a aspectos experimentais e de pesquisa com a
necessária reformulação e aproveitamento de saberes tradicionais.

Cursos Profissionais

O projeto assenta em quatro pilares fundamentais:- Necessidades do tecido empresarial
de RH;- Apetência dos jovens pelas áreas de formação identificadas pelo tecido
económico; - Valências pedagógicas, científicas, técnicas e tecnológicas existentes na
Escola;- Harmonização da oferta formativa com outras desenvolvidas localmente.Este
dirige-se a uma região de elevado perfil de especialização na industria, comércio
internacional serviços

Cursos Profissionais

Os cursos profissionais prestam um serviço de formação de excelência de jovens,
visando a melhoria da qualificação académica e do nível de integração dos jovens no
mercado de trabalho, da qualificação profissional, do interesse pelo saber e da
autoestima, promovendo escolhas que vão ao encontro dos recursos endógenos da
região e à diversidade de percursos.

Cursos Profissionais

Os recursos humanos da nossa região são inadequados por terem deficit de
profissionais com formação em áreas técnicas específicas.Esta candidatura enquadra-se
nas orientações da política educativa do Governo, na rede da oferta formativa, tendo
como objetivos principais contribuir para a melhoria dos níveis de habilitação escolar e
de qualificação dos jovens, respondendo às necessidades do tecido empresarial.

Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Leiria, foi criada em Outubro de 1989, sendo membros
fundadores a Câmara Municipal de Leiria e ACILIS. Possui ainda um Conselho Geral com
várias e significativas Empresas e Instituições da região.A EPL (www.epl.pt) está
diretamente associada a projetos de desenvolvimento local através de cursos
profissionais, alguns dos quais com planos de estudo concebidos pela Escola em
conjunto com empresas da região.

Cursos Profissionais

Este projeto caracteriza-se pela/por:- adaptação às características e interesses de
aprendizagem dos alunos;- fornecer competências que permitam uma integração na
vida ativa;- promover a escolaridade de 12 anos;- diminuir significativamente o
insucesso escolar e os problemas com ele relacionados nomeadamente a indisciplina;promover o gosto pela escola;- criar uma maior variedade de percursos qualificantes.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DE OVIL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBERTO SAMPAIO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA II, BRAGA

ESCOLA SECUNDARIA JOSE FALCÃO

ETEPA - ESCOLA TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL
ALBICASTRENSE, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

QUINTA DE TUBERAIS - ENSINO PROFISSIONAL DE
CINFÃES, E.M.

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PADRE BENJAMIM
SALGADO, VILA NOVA DE FAMALICÃO

ESCOLA PROFISSIONAL DE VITICULTURA E
ENOLOGIA DA BEIRA LITORAL

EXTERNATO DOM FUAS ROUPINHO LDA

COLEGIO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BEIRA DOUROMEDAS

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.988.556,53

331.096,57

446.554,08

1.064.276,53

1.000.611,87

1.600.805,17

1.314.075,70

612.681,63

1.185.657,90

900.956,23

3.229.230,86

1.751.046,66

292.334,42

3.037.240,22

572.892,46

756.619,65

2.824.441,85

177.487,81

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.690.273,05

281.432,08

379.570,97

904.635,05

850.520,09

1.360.684,39

1.116.964,35

520.779,39

1.007.809,22

765.812,80

2.744.846,23

1.488.389,66

248.484,26

2.581.654,19

486.958,59

643.126,70

2.400.775,57

150.864,64

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001094

POCH-01-5571-FSE-001095

POCH-01-5571-FSE-001096

POCH-01-5571-FSE-001097

POCH-01-5571-FSE-001098

POCH-01-5571-FSE-001099

POCH-01-5571-FSE-001100

POCH-01-5571-FSE-001101

POCH-01-5571-FSE-001102

POCH-01-5571-FSE-001103

POCH-01-5571-FSE-001104

POCH-01-5571-FSE-001105

POCH-01-5571-FSE-001106

POCH-01-5571-FSE-001107

POCH-01-5571-FSE-001108

POCH-01-5571-FSE-001109

POCH-01-5571-FSE-001110

POCH-01-5571-FSE-001111

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, CELORICO DE
BASTO

AGRUPAMENTO VIEIRA DE ARAÚJO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ARTUR GONÇALVES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FORNOS DE
ALGODRES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FERREIRA DA
SILVA

ESCOLA SECUNDARIA DE BOA NOVA, LEÇA DA
PALMEIRA, MATOSINHOS

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
BARCELOS

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS DE VALLE
FLOR LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSADA OESTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE CORONEL
ADÃO CARRAPATOSO, VILA NOVA DE FOZ CÔA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola, adequasse às necessidades formativas
evidenciadas pelo tecido empresarial.A Escola está dotada de todas as infraestruturas e
equipamentos necessários à lecionação dos cursos ministrados tendo em vista a
capacitação efetiva dos formandos.

Cursos Profissionais

Este projecto consiste na criação de um conjunto de alternativas de formação, com uma
elevada vertente prática e qualificadora. Surge da necessidade de implementar no
terreno alternativas de formação capazes de elevar as expectativas de sucesso,
aumentar os níveis de escolarização e de qualificação dos jovens do nosso concelho, de
modo a reduzir drasticamente o abandono e absentismo escolar e facilitar a fixação dos
jovens no concelho.

Cursos Profissionais

O concelho de Torres Novas apresenta um crescente desenvolvimento e expansão no
sector terciário e consequentemente uma maior oferta de postos de trabalho nesta
área. Consciente deste facto, esta escola inclui na sua oferta educativa cursos que
tentam desta forma articular a formação escolar com as oportunidades de
empregabilidade, intercâmbios formativos e estágios com o tecido empresarial local. O
financiamento abrange também os cursos de 14/1

Cursos Profissionais

Preparar os alunos para uma vida com qualidade, tornando-os construtores ativos do
seu próprio projeto de vida; Auxiliar os alunos no desenvolvimento de competências
que lhe permitam concretizar as suas aspirações para que se sintam satisfeitos com a
sua própria vida; Promover um conjunto articulado de atividades que os preparem para
a formação em contexto real de trabalho e, posteriormente para a inserção na vida
ativa.

Cursos Profissionais

Resposta a necessidades fundamentais dos alunos; Permite a inclusão de todos num
percurso escolar, articulando os conhecimentos com o desenvolvimento de atividades
em contexto de trabalho; Facilitam, futuramente, escolhas no seu prosseguimento de
estudos e a sua integração no mercado de trabalho;Resposta a necessidades
fundamentais dos alunos;Permite a inclusão de todos num percurso escolar, articulando
os conhecimentos com o desenvolvimento

Cursos Profissionais

Frequentam a nossa escola alunos com reduzido interesse no percurso curricular
comum do ensino básico, com baixo aproveitamento, referindo que não gostam do que
estudam e esperando os 15 anos e autorização parental para podem frequentar cursos
de carácter mais prático que lhes permita ingressar no mercado de trabalho. São na sua
maioria alunos de baixos recursos financeiros e provenientes de famílias em situação de
desemprego.

Cursos Profissionais

O presente projeto insere-se na estratégia do Centro de Educação Integral de
proporcionar formação de qualidade a todos os jovens, permitindo construir um projeto
de vida sustentável. Os cursos ministrados no CEI tiveram parecer favorável da Rede
Mundial Escolar, uma vez que existem oportunidades de emprego para as 3 áreas de
formação. Estes dados são confirmados pelo nível de empregabilidade dos alunos que
terminaram estas firmações.

Cursos Profissionais

A nova Escola Profissional de Barcelos,da Entidade Formadora ACIB, foi aprovada e
autorizada para iniciar funções, com o inicio do ano escolar 2015/2016, através de
Despacho do Senhor Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário de
16/07/2015, sendo implementada pela ACIB, entidade com mais de 25 anos de
experiência de formação profissional. Funcionará em total articulação com as
necessidade do setor empresarial, visando o emprego.

Cursos Profissionais

- A cooperação institucional, mediante a celebração de protocolos/parcerias com
instituições e empresas locais e regionais;- A recuperação de situações de insucesso
e/ou abandono escolar precoce, mediante os mecanismos definidos na Lei e em sede de
Regulamento Interno;- A implementação de estratégias personalizadas e
individualizadas de ensino, definindo currículos específicos individuais e
acompanhamento personalizado;- A integração da di

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

O Curso Profissional de Vitrinismo , enquanto oferta formativa da Escola Básica e
Secundária de Lousada Oeste (EBSLoeste), é uma modalidade de nível secundário de
educação que confere equivalência ao ensino secundário regular e que se caracteriza
por promover uma aprendizagem de competências para o exercício de uma profissão.

A presente candidatura tem por objetivo o financiamento de duas turmas pertencentes
a dois cursos profissionais de nível 4: O curso de Turismo Ambiental e Rural, que vai
entrar no último ano curricular e o curso de Técnico/a de Comércio que vai iniciar no
ano letivo 2016/2017.

Cursos Profissionais

A formação proposta enquadra-se nas necessidade regionais de formação consideradas
relevantes (NUTS II, 2015). A formação proposta adequa-se às necessidade do mercado
de trabalho, tanto a nível nacional como a nível regional.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARREGAL DO SAL Cursos Profissionais

O Projeto adequa-se à satisfação das necessidades de recursos humanos qualificados a
nível local, regional e nacional, pelas perspetivas de empregabilidade e tendência de
procura local e regional do curso, tendo sido aceite/aprovado pela CIM respetiva. A
oferta formativa encontra-se em perfeita complementaridade com as restantes ofertas
profissionalizantes da região e com a articulação estabelecida nas reuniões de REDE
dinamizadas pela DGEstE.

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Cursos Profissionais

O Turismo de Portugal, I.P. é a Autoridade Turística Nacional responsável pela política
de formação e qualificação dos RH's do turismo, através da sua rede de 12 Escolas, que
realizam cursos de formação para a qualificação de quadros intermédios, dando
resposta ativa às necessidades do sector.Segundo dados de 2015, a taxa de atividade
foi de 86,1% para os cursos de dupla certificação, com 38% de empregabilidade e 48%
em continuação de estudos.

Cursos Profissionais

Os Cursos Cientifico-Tecnológicos de Produção Gráfica e de Energias Renováveis, têm
planos de estudos verdadeiramente próprios na sua conceção, pois as aprendizagens,
sobretudo tecnológicas, são efetuadas muitas delas em contexto de trabalho. O
conhecimento adquirido no seio da escola, apesar de envolver uma componente
prática, sempre a mais alargada possível, necessita ser complementado com uma
experiência profissional in loco.

Cursos Profissionais

Este projeto dá continuidade à aposta do Agrupamento na organização de cursos
profissionais que visam dotar os jovens das competências necessárias à sua inclusão no
mercado de trabalho, com uma aposta séria no âmbito das Energias Renováveis e das
Artes do Espetáculo.Os dados recolhidos junto das empresas e instituições nas quais os
jovens realizam a Formação em Contexto de Trabalho apontam para índices de
satisfação muito significativos.

Cursos Profissionais

Tem sido preocupação da Associação Raul Dória integrar-se no tecido económico-social
do concelho e da região criando protocolos com diversas instituições públicas e
privadas, dinamizando projetos essencialmente em questões estruturantes,
contribuindo para o aumento dos níveis de qualificação dos profissionais do setor dos
serviços, muito particularmente no comércio, contabilidade, informática, secretariado e
turismo da Área Metropolitana do Port

Cursos Profissionais

Da população total de Matosinhos 15,5% tem o 3.º Ciclo de escolaridade, sendo apenas
de 2,3% a taxa de alunos que conseguem concluí-lo com 14 anos de idade. Tendo em
atenção estes dados e as elevadas taxas de abandono escolar (12% a 13%), de saída
antecipada (16% a 23%) e de saída precoce (40% a 45%) dos alunos na área do Grande
Porto, pretende-se, com este curso, possibilitar aos formandos a conclusão do 12º Ano.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA NASCENTE,
VILA NOVA DE GAIA

FUNDAÇÃO SALESIANOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE ABRANTES

ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SENHORA DA
HORA, MATOSINHOS

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.052.532,56

524.343,27

709.120,21

405.673,14

422.054,99

831.459,93

2.093.143,17

641.113,56

1.008.978,85

463.475,18

120.254,35

1.159.475,70

514.476,21

1.208.699,06

978.785,09

239.629,00

2.519.295,88

783.896,38

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.744.652,68

445.691,78

602.752,18

344.822,17

358.746,74

706.740,94

1.779.171,69

544.946,53

857.632,02

393.953,90

102.216,20

985.554,35

437.304,78

1.027.394,20

831.967,33

203.684,65

2.141.401,50

666.311,92

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/10/03

2019/05/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

545

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001112

POCH-01-5571-FSE-001113

POCH-01-5571-FSE-001114

POCH-01-5571-FSE-001115

POCH-01-5571-FSE-001116

POCH-01-5571-FSE-001117

POCH-01-5571-FSE-001118

POCH-01-5571-FSE-001119

POCH-01-5571-FSE-001120

POCH-01-5571-FSE-001121

POCH-01-5571-FSE-001122

POCH-01-5571-FSE-001123

POCH-01-5571-FSE-001124

POCH-01-5571-FSE-001125

POCH-01-5571-FSE-001126

POCH-01-5571-FSE-001127

POCH-01-5571-FSE-001128

POCH-01-5571-FSE-001129

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE,
VALONGO

ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA LDA

SIC - SOCIEDADE DE INCREMENTO CULTURAL, S.A.

INSTITUTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE ENSINO DA
FIGUEIRA DA FOZ, LIMITADA

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais

FUNDAÇÃO ÁTRIO DA MÚSICA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO SARDOAL

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE
MATOSINHOS LDA

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO GONÇALVES ZARCO,
MATOSINHOS

ALSUD - COOPERATIVA DE ENSINO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DO ALENGARVE, CIPRL

ESCOLA SECUNDARIA DE FRANCISCO RODRIGUES
LOBO

COLÉGIO RAINHA D. LEONOR S.A.

O seu grande objetivo é diversificar os percursos escolares por forma a satisfazer as
expectativas dos alunos permitindo deste modo promover o sucesso educativo
contribuindo para a diminuição do abandono escolar. Consequentemente permite, aos
alunos desenvolver um conjunto de competências de natureza profissional facilitando a
sua inserção no mercado do trabalho após a conclusão dos seus percursos de formação.

Cursos Profissionais

A operação tem como objetivo a promoção do sucesso educativo e o combate ao
abandono escolar, qualificando os jovens para o exercício duma profissão, qualificando
os mesmos com o ensino secundario, de acordo com as necessidades locais e regionais.

Cursos Profissionais

O projeto educativo está centrado na formação integral dos alunos, proporcionando a
aquisição e o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais para o
exercício de uma profissão. A criação de cursos profissionais nas áreas da Proteção Civil
apresenta-se como um centro único na nossa região de formação nesta área e aproxima
a escola das instituições económicas, profissionais, associativas, sociais e culturais da
sua área de influência.

Cursos Profissionais

Verifica-se uma forte procura turística, quer em Vila Nova de Milfontes, quer no
Concelho de Odemira, existindo um número crescente de unidades hoteleiras que visam
responder a esta procura e que necessitam de profissionais qualificados nas diversas
áreas da hotelaria. Este curso procura responder a uma destas áreas que possui fortes
carências ao nível das qualificações.

Cursos Profissionais

O facto de se verificar que muitos dos alunos que frequentam a escola têm interesse
divergentes do ensino convencional leva-nos a promover alternativas educativas de
forma a ir de encontro às motivações, interesses e capacidades dos mesmos. Além
disso, é objetivo destes projetos aumentar a taxa de sucesso escolar e diminuir a taxa
de abandono.

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de Benavente pretende com esta formação dar uma
resposta clara em termos regionais, nomeadamente no insucesso e abandono
escolares, e na qualificação de jovens, de nível intermédio para o mundo do trabalho.
Pretendemos, pois, acompanhar o percurso de formação destes jovens criando
mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto, consubstanciado na aplicação
de inquéritos de satisfação, junto dos jovens e famílias.

Cursos Profissionais

SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL
Cursos Profissionais
LDA

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, E.M.

Resumo | Summary

asd

fdgareg

Cursos Profissionais

Candidatura aos cursos profissionais de dupla certificação de nível de ISCED3, nas áreas
de Técnico de Desenho de Calçado e Marroquinaria; Técnico de Gestão, Planeamento e
Produção; Técnico de Multimédia e Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores

Cursos Profissionais

A EPMVC tem uma dimensão regional e oferta formativa a iniciar aos 12 anos idade.
Aposta na formação global do indivíduo e em padrões de excelência no desempenho
performativo, tendo em vista a competitividade global existente no mercado de
trabalho como instrumentista. Privilegia a interação com a comunidade e a formação de
públicos. Os seus diplomados apresentam elevados índices de sucesso escolar,
prosseguimentos de estudos e empregabilidade.

Cursos Profissionais

A formação proposta p/o ciclo de formação 2016/2019, visa dar resposta às
necessidades do mercado de emprego, em particular na região onde o n/AE está
inserido. Desenvolvemos mecanismo de aproximação c/o tecido social, económico e
cultural local e regional, através de da institucionalização de parcerias c/ organizações
empresariais, sociais e outras c/vista a facilitar a transição dos alunos p/ a vida ativa
e/ou prossecução dos estudos.

Cursos Profissionais

A EPROMAT promove ações de educação formal e informal com o objetivo de dotar os
alunos de competências que lhes permitam colmatar défices técnicos e pessoais. A
candidatura ao curso profissional de Turismo advém de Matosinhos ser um concelho
em pleno desenvolvimento turístico; o curso de Marketing é essencial para fomentar o
empreendedorismo; os cursos de Vitrinismo e Multimédia aparecem porque há a
necessidade de apostar na imagem das lojas.

Cursos Profissionais

A candidatura que agora se apresenta tem por objectivo optimizar os níveis de
escolarização secundária pelo reforço de cursos de natureza profissionalizante e da
exigência em garantir melhores taxas de aproveitamento escolar, permitindo, assim,
assegurar a transição dos jovens do sistema de ensino para o mundo do trabalho. A
nossa candidatura é, assim, o nosso contributo para uma maior oferta de qualificação
profissional.

Cursos Profissionais

Situada numa zona de muito baixas densidades, a equipa que constitui este projeto faz
ensino profissional desde 1992. A diferenciação da oferta formativa a par de um projeto
educativo inclusivo e comprometido com o seu território fazem deste projeto um
exemplo de como o combate à exclusão social e ao abandono escolar podem ser
complementares e sinérgicos com o desenvolvimento de base local e o combate ao
êxodo rural.

Cursos Profissionais

Os cursos q/ temos abrangem as 3 áreas de estudos, as ciências e tecnologias, as artes
visuais e as ciências e humanidades. Para além de permitirem um melhor desempenho
e adequação de funções à realidade socioeconómica, são compatíveis p/o
prosseguimento de estudos na região. Para todos eles a ESFRL possui parecerias p/FCT e
recursos humanos e materiais adequados. Apostamos em formação docente na área,
de forma a avaliarmos processos e resultado

Cursos Profissionais

O Colégio Rainha D. Leonor procura prestar um serviço público de educação de
qualidade, formando jovens cidadãos autónomos, responsáveis, criativos, competentes
e empreendedores. Centra-se na criação de uma cultura de escola inovadora, exigente e
rigorosa, que concorra para o sucesso dos alunos, quer a nível académico, quer a nível
social.

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL LDA Cursos Profissionais

Os cursos profissionais prestam um serviço de formação de excelência de
jovens,visando a melhoria da qualificação académica e do nível de integração dos
jovens no mercado de trabalho, da qualificação profissional, do interesse pelo saber e
da autoestima, promovendo escolhas que vão ao encontro dos recursos endógenos da
região e à diversidade de percursos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AURÉLIA DE
SOUSA, PORTO

Neste particular destacam-se:1) A organização do Plano de Estudos em articulação
pedagógica, bem como a operacionalização/ instrumentalização dos programas das
disciplinas dele constantes , numa ótica transversal e de co partilha;2) A articulação,
desde a fase inicial da Formação, com as Entidades Acolhedoras do Estágio em moldes a
preparar os alunos para o estágio - em contexto de simulação em sala, ou de
acolhimento de alunos e professor

Cursos Profissionais

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.019.579,48

3.363.262,21

98.209,06

587.425,46

1.692.512,63

578.451,92

1.649.107,34

1.414.418,40

2.863.535,18

3.026.614,78

271.719,12

2.761.202,03

1.373.626,63

356.648,12

1.547.840,19

751.553,56

3.266.167,24

263.464,89

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

866.642,56

2.858.772,88

83.477,70

499.311,64

1.438.635,74

491.684,13

1.401.741,24

1.202.255,64

2.434.004,90

2.572.622,56

230.961,25

2.347.021,73

1.167.582,64

303.150,90

1.315.664,16

638.820,53

2.776.242,15

223.945,16

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001130

POCH-01-5571-FSE-001131

POCH-01-5571-FSE-001132

POCH-01-5571-FSE-001133

POCH-01-5571-FSE-001134

POCH-01-5571-FSE-001135

POCH-01-5571-FSE-001136

POCH-01-5571-FSE-001137

POCH-01-5571-FSE-001138

POCH-01-5571-FSE-001139

POCH-01-5571-FSE-001140

POCH-01-5571-FSE-001141

POCH-01-5571-FSE-001142

POCH-01-5571-FSE-001143

POCH-01-5571-FSE-001144

POCH-01-5571-FSE-001145

POCH-01-5571-FSE-001146

POCH-01-5571-FSE-001147

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

A formação proposta pela Escola está integrada na orientação estratégica, com base no
diagnóstico realizado em contexto escolar, meio envolvente, caracterização
demográfica,nível socioeconómico,níveis escolarização e qualificação existentes,tanto
ao nível local como regional.Teve por base resultados avaliados através Rede Social
Concelho Alcobaça e IEFP e os fatores que ao longo dos anos proporcionaram o
abandono escolar.

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO CÉSAR DA SILVA
Cursos Profissionais
FERREIRA, RIO MAIOR

Face ao interesse manifestado por alunos e Encarregados de educação e, tendo em
linha de conta as condições existentes na escola, quer a nível de recursos físicos,quer
humanos, a Escola oferece formação de qualidade necessária para enfrentar desafios
que se lhe colocam, razão pela qual,em parceria com Associação Empresarial e
organizações do concelho, apresenta a atual oferta formativa. O financiamento abrange
também cursos iniciados 14/15

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO GARCIA,
BRAGANÇA

Cursos Profissionais

O Plano de Formação proposto visa responder à necessidade de diversificação de
alternativas formativas, nomeadamente através da criação de cursos
profissionalizantes de nível secundário de educação. Com os Cursos Profissionais que
oferecemos pretendemos garantir a continuidade do percursos formativo dos alunos
assim como garantir a saída qualificada de alunos que pretendam apenas concluir o
nível

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa é possuidora de um know-how
ao nível da formação profissional de nível secundário, nomeadamente nos setores da
agricultura e pecuária, agroindústrias, turismo e lazer e equinicultura, que garantem o
sucesso das formações a propor. A escola É possuidora de uma estrutura física com
todas as condições para um ensino prático de qualidade e uma carteira de empresas
parceiras relevante.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÃO MARTINHO DO
PORTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARVALHOS, VILA
NOVA DE GAIA

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE SERPA

S. E. F. O. - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Cursos Profissionais
DO OESTE, LIMITADA

Este projeto representa um percurso de nível secundário de educação e formação de
caráter dual em que a formação é feita em contexto escolar e em contexto de trabalho
e pretende dotar os jovens de competências e capacidades para o exercício de uma
profissão, em articulação com o setor empregador local, atualizando saberes e
qualificações de acordo com as necessidades do mercado de trabalho, assim como a
aquisição de novas competências.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO Nº 3

Este projeto que veio alargar o leque de opções de formação e de, algum modo dar
resposta ao insucesso no ensino secundário, é uma mais-valia para os alunos, pois é um
dos percursos do nível secundário de educação caracterizado por uma forte
componente prática e grande ligação com o mundo do trabalho. Este tipo de formação
cria ambientes de aprendizagem estimulantes, articulando o currículo nacional com o
contexto social, cultural e económico

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-OVELHO

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE
MIRANDA DO DOURO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TONDELA
CÂNDIDO DE FIGUEIREDO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOGADOURO

CONSERVATORIO DE MUSICA DE COIMBRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. RAMIRO
SALGADO, TORRE DE MONCORVO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OURÉM

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MACEDO DE
CAVALEIROS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA COMBA
DÃO

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Este projeto irá complementar duas ofertas formativas. O curso de Técnico de Vendas
forma profissionais qualificados para todas as áreas de comércio e os cursos de Gestão
Desportiva que se adequa à realidade local já que o concelho de Montemor-o-Velho é
uma referência pelo valor estratégico do desporto na dinâmica e economia local.

Cursos Profissionais

A sua implementação tem como principais objectivos assegurar o cumprimento da
escolaridade básica de nove anos, associado a uma qualificação profissional de nível II
ou nível III devidamente certificada, bem como preparar os jovens em situação de
transição para a vida activa, com a aquisição de competências nucleares que permitam
a sua efectiva integração no mercado de trabalho. Estas preocupações estão
contempladas no Projecto Educativo da noss

Cursos Profissionais

A oferta formativa proposta por este Agrupamento vai ao encontro das necessidades de
formação de quadros intermédios qualificados de que carecem as
empresas/instituições implantadas na nossa área de influência.

Cursos Profissionais

Na região onde estamos inseridos constata-se uma população jovem que não se
encontra a frequentar qualquer grau de ensino, o que vem agravar o desenvolvimento
local e criar fatores de exclusão social, bem como a severidade de emprego muito
elevada que varia em muito do nível de escolaridade. A formação visa dar resposta às
necessidades do mercado de emprego não só nacional, mas também regional,
particularmente na região onde nos encontramos inse

Cursos Profissionais

Continuando a acreditar que a educação formal constitui condição fundamental de
partida para a inclusão social dos indivíduos e que a Escola constitui, assim, um espaço
privilegiado, a partir do qual se podem detetar precocemente, prevenir e combater as
situações de pobreza e de exclusão social.

Cursos Profissionais

Ao cumprirmos a missão de dar acesso a uma certificação escolar e profissional no
âmbito do Jazz a Escola viabiliza a sua integração onde a falta de qualificação de mão de
obra profissionalizada é acentuada reconhecendo-se um elevado potencial cultural e
económico a nível regional, nacional e internacional.

Cursos Profissionais

Foi desencadeado, junto dos alunos de 9.º ano, um processo de auscultação, não
vinculativo, dos interesses dos alunos que pretendia antecipar ou ter uma perspetiva
sobre a opção de curso a seguir para conclusão da escolaridade obrigatória. Foram
ainda auscultados a Câmara Municipal, Agrupamentos de Escolas da região e vários
parceiros sociais. Depois foi desenvolvido um trabalho de articulação entre a Direção,
os diretores de turma e o SPO para

Cursos Profissionais

A educação formal constitui condição fundamental de partida para a inclusão social dos
indivíduos. A Escola constitui, assim, um espaço privilegiado, a partir do qual se podem
detetar precocemente, prevenir e combater as situações de pobreza e de exclusão
social. As aprendizagens realizadas nestes cursos valorizam o desenvolvimento de
competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor
empresarial local. É nosso objetivo

Cursos Profissionais

A Escola insere-se num concelho com cerca de 50000 habitantes, caracterizado por um
elevado nível de empreendedorismo, com mais de 2.000 empresas instaladas que vêm
evidenciando um elevado dinamismo e uma estreita colaboração com a Escola nos
domínios da formação. O projeto foi elaborado tendo em conta as carências de
certificação e destina-se à qualificação de Jovens em idade escolar, conferindo-lhe uma
qualificação escolar, de nível 4.

Cursos Profissionais

A formação proposta visa dar resposta às necessidades do mercado de emprego
nomeadamente através de solicitações que nos foram dirigidas pelos gentes na região
em que nos encontramos inseridos bem como às necessidades sentidas pelo público
alvo procurando fazer uma interligação eficaz com o meio em que a escola se insere
adaptando-se na medida possível às características e lacunas que esse meio revela. De
salientar que a esmagadora maioria dos a

Cursos Profissionais

Tendo em conta que alguns alunos após a conclusão do ensino básico acabam por
abandonar o sistema de ensino, já que não se revêem na oferta educativa, deve a
escola proporcionar outro tipo de ofertas, como por exemplo os cursos profissionais,
promovendo a formação escolar e a qualificação profissional destes alunos de forma a
que não ingressem precocemente no mercado de trabalho.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

308.778,98

821.221,43

1.166.567,99

1.898.323,75

1.692.046,35

3.559.223,31

1.426.543,73

611.503,84

295.903,68

2.094.173,60

352.072,15

574.869,42

489.468,59

848.172,41

412.190,72

1.067.396,84

648.331,59

1.134.571,76

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

262.462,13

698.038,22

991.582,79

1.613.575,19

1.438.239,40

3.025.339,81

1.212.562,17

519.778,26

251.518,13

1.780.047,56

299.261,33

488.639,01

416.048,30

720.946,55

350.362,11

907.287,31

551.081,85

964.386,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001148

POCH-01-5571-FSE-001149

POCH-01-5571-FSE-001150

POCH-01-5571-FSE-001151

POCH-01-5571-FSE-001152

POCH-01-5571-FSE-001153

POCH-01-5571-FSE-001154

POCH-01-5571-FSE-001155

POCH-01-5571-FSE-001156

POCH-01-5571-FSE-001157

POCH-01-5571-FSE-001158

POCH-01-5571-FSE-001159

POCH-01-5571-FSE-001160

POCH-01-5571-FSE-001161

POCH-01-5571-FSE-001162

POCH-01-5571-FSE-001163

POCH-01-5571-FSE-001164

POCH-01-5571-FSE-001165

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA QUINTA DAS
FLORES, COIMBRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. BENTO DA CRUZ,
MONTALEGRE

ESCOLA SECUNDARIA DE EÇA DE QUEIROS POVOA
DE VARZIM

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA DE ENSINO
POLIVALENTE E ARTÍSTICO CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE
HOLANDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE
FERREIRA DO ZÊZERE

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DO RODO, PESO DA RÉGUA

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LIMITADA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

A formação proposta visa dar resposta às necessidades do mercado de emprego,
principalmente local e regional, particularmente na região onde nos encontramos
inseridos. Neste sentido, a escolha da área de formação teve por base a auscultação
dos parceiros educativos, cujos pareceres se revelaram positivos. Também o
envolvimento de organizações e empresas com interesse na área de formação do curso,
será promovido, quer para a formação em contexto.

Cursos Profissionais

A criação e manutenção dos Cursos Profissionais enquadra-se nas seguintes
orientações: 1) Existência na escola de meios humanos e materiais necessários à
implementação destes cursos. 2) Existência de condições para aplicação das
competências adquiridas nos cursos ministrados, através de parcerias já estabelecidas.
3) Dar continuidade aos cursos de Auxiliar de Saúde, Gestão de Equipamentos
Informáticos e de Apoio à Gestão Desportiva já a fu

Cursos Profissionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola, adequasse às necessidades formativas
evidenciadas pelo tecido empresarial.A Escola está dotada de todas as infraestruturas e
equipamentos necessários à lecionação dos cursos ministrados tendo em vista a
capacitação efetiva dos formandos.

Cursos Profissionais

O Curso Profissional Técnico de Multimédia que nos propomos desenvolver, tem-se,
revelado como um dos percursos do nível secundário de educação de mais amplo
espectro na área da multimédia e informática, permitindo aos formandos adaptarem-se
aos mais diversos postos de trabalho que recorrem a este tipo de tecnologias, criando
por isso uma forte ligação com o mundo profissional conforme se demonstra pela
elevada procura por parte de candidatos.

Cursos Profissionais

A EPA, com 24 anos ao serviço da comunidade, tem um projeto educativo único em
Portugal, que se distingue no trabalho de educação e formação que presta a alunos,
famílias e empresas. É um trabalho sério, dedicado e reconhecido, que fazem da escola
uma das maiores e melhores escolas profissionais do país, certificada na qualidade com
a norma ISO9001:2008 e na responsabilidade social com a norma SA8000.

Cursos Profissionais

Cursos profissionais orientados para a formação inicial de jovens, nas áreas da arte, do
design, e da novas tecnologias da comunicação, imagem e som.

Cursos Profissionais

A entrada no mercado de trabalho de jovens sem a escolaridade obrigatória, ou sem o
secundário completo é o aspeto crítico e problemático da realidade atual e futura do
mercado de emprego e da posição competitiva do nosso país.A melhoria da
produtividade e da competitividade impõe a necessidade de promoção acelerada da
qualificação dos ativos, baseados em processos de reconhecimento, validação e
certificação de competências.

Cursos Profissionais

Compete à Escola um importante papel na construção do significado da inovação,
atualização e aproximação do mundo do trabalho e da empresa, o desafio que este
projecto comporta, reside nas respostas que, enquanto Instituição formos capazes de
dar aos jovens, com um modelo curricular e pedagógico adequado às suas
especificidades educativas.

Cursos Profissionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do
Rodo, adequasse às necessidades formativas evidenciadas pelo tecido
empresarial.Situada no coração do Douro vinhateiro, a sua linha de ação observa os
quatro eixos fundamentais diagnosticados para o desenvolvimento da região: a
Vitivinicultura, O Turismo ( incluindo a Hotelaria/Restauração), a Cultura e os Serviços.

Cursos Profissionais

A EBA procura criar oportunidades de desenvolvimento, através do planeamento,
consecução e avaliação de ações conducentes à aquisição e ao alargamento de
competências técnicas, do conhecimento científico e das habilidades interpessoais.
Pretende-se dotar os jovens de respostas adequadas ao mundo ativo, contribuindo para
aumentar os índices de empregabilidade, valorizando o tecido produtivo ao nível
regional, nacional e no espaço europeu.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE SANTIAGO DO
Cursos Profissionais
CACÉM

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONSTÂNCIA

Cursos Profissionais

Esta oferta formativa enquadra-se na missão do Agrupamento de Escolas de
Constância, definida no seu Projeto Educativo como o “proporcionar a todos os alunos
um percurso educativo de sucesso que permita o desenvolvimento pleno das suas
capacidades e aptidões” e mais concretamente no Eixo de Desenvolvimento 1Aprendizagem e Sucesso Educativo, objetivo A.9. - Diversificar a oferta educativa.

Cursos Profissionais

Este projeto surge com o objetivo de prevenir o insucesso e abandono escolares no
Ensino Secundário e colmatar necessidades específicas de formação e aprendizagem no
âmbito escolar e mercado empresarial, preparando-os para a vida ativa, dotando-os de
ferramentas que lhes permitam vir a enfrentar os desafios do mercado de trabalho.
Este projeto prevê uma formação de 35h/aluno no final do 3º ano no estrangeiro em
parceria com escolas europeias.

Cursos Profissionais

Os cursos do ciclo formativo 2016/2019, apresentam perfis de saída adequados às
necessidades das famílias, inst. particulares de solidariedade social e PMEs. Os seus
currículos potenciam aprendizagens facilitadoras da integração dos alunos no mercado
de trabalho da região, promovendo a educação/formação profissional da população
jovem, c/ vista à empregabilidade, a uma cidadania participativa e de responsabilidade,
e à sua inclusão social e prof

Cursos Profissionais

O Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas recebe alunos no Ensino Secundário,
provenientes de um meio socioeconómico e cultural de estrato baixo, médio-baixo.É
nossa preocupação proporcionar uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no
acesso e sucesso escolar, pelo que procuramos a implementação de soluções
diversificadas de oferta curricular, atendendo às necessidades e motivações de todos os
alunos.

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA,
GONDOMAR

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO
ENTRONCAMENTO

CASA DO POVO DE SANTA MARIA DE LAMAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.MANUEL
LARANJEIRA, ESPINHO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DE
FRADES

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
LDA

Cursos Profissionais

Formação integral de jovens, empregabilidade na área.

Cursos Profissionais

Integração da utilização das novas tecnologias na divulgação e dinamização da ação
(plataformas online, Elearnig, Sala do futuro).Promoção e valorização do trabalho.

Cursos Profissionais

Apostamos na inovação, na construção de uma escola de valores. Queremos iniciar o
projeto de vida dos alunos. Promovemos a dignidade humana, a autoestima.
Valorizamos a integridade, a ética, o respeito pela diferença, a liberdade individual, a
cidadania, a política de proximidade e a responsabilidade social. Motivamos os alunos;
envolvemos os pais; estimulamos as interações com parceiros e a empregabilidade,
cumprindo a Visão, Missão e Valores.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

244.232,81

1.059.260,64

606.552,69

442.961,27

5.585.224,37

4.371.514,40

2.188.790,07

507.275,48

2.036.146,96

2.199.034,96

454.340,66

922.745,45

1.085.885,86

1.426.530,15

2.439.319,45

1.296.710,31

1.343.493,21

11.268.421,77

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

207.597,89

900.371,54

515.569,79

376.517,08

4.747.440,71

3.715.787,24

1.860.471,56

431.184,16

1.730.724,92

1.869.179,72

386.189,56

784.333,63

923.002,98

1.212.550,63

2.073.421,53

1.102.203,76

1.141.969,23

9.578.158,50

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/09

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/05

2019/08/31

Portugal

548

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001166

POCH-01-5571-FSE-001167

POCH-01-5571-FSE-001168

POCH-01-5571-FSE-001169

POCH-01-5571-FSE-001170

POCH-01-5571-FSE-001171

POCH-01-5571-FSE-001172

POCH-01-5571-FSE-001173

POCH-01-5571-FSE-001174

POCH-01-5571-FSE-001175

POCH-01-5571-FSE-001176

POCH-01-5571-FSE-001177

POCH-01-5571-FSE-001178

POCH-01-5571-FSE-001179

POCH-01-5571-FSE-001180

POCH-01-5571-FSE-001181

POCH-01-5571-FSE-001182

POCH-01-5571-FSE-001183

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ESCOLA SECUNDÁRIA DE INÊS DE CASTRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RESENDE

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA,
ARCOZELO, VILA NOVA DE GAIA

RUIZ,COSTA & FILHOS LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AROUCA

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Resumo | Summary

A Escola Secundária de Inês de Castro já tem tradição na formação qualificante, dado
que atualmente integra um conjunto de 11 turmas distribuídas pelos Cursos
Profissionais. Inicialmente percorremos uma formação algo frágil e insegura mas que
sucessivamente se tornou sólida e forte e plena de sucesso comprovada pelos
resultados positivos obtidos pelos formandos dentro e fora da formação

Conclusão por um maior número de alunos do ensino secundário, dentro da
escolaridade obrigatória. Dupla certificação dos alunos aumentando-lhes as
probabilidades de futuro emprego. Adequação da oferta formativa aos interesses dos
alunos e às necessidades do tecido empresarial a nível local, regional e nacional.

Cursos Profissionais

Promover o desenvolvimento de competências nos domínios do saber, do saber fazer,
do saber ser e saber conviver, para integrar os jovens no mundo do trabalho

Cursos Profissionais

A eRC, pioneira no Ensino Profissional, preocupa-se em proporcionar a formação
necessária ao desenvolvimento económico local e responder à procura profissional dos
jovens. Implementou um Sistema de Gestão da Qualidade com vista a obter o sucesso
escolar e profissional dos nossos alunos. Apostamos na qualidade dos RH,
infraestruturas, equipamentos e recursos didáticos. Auxiliamos e acompanhamos os
diplomados na integração no mercado de trabalho.

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de Arouca (AEA) apresenta a candidatura a seis cursos
profissionais, distribuídos por 24 turmas. Estes cursos estão enquadrados numa
proposta de Oferta Educativa para o AEA e baseia-se numa negociação concertada
entre os diversos parceiros interessados no futuro do ensino e da formação no
concelho.

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE LORDELO Cursos Profissionais

Devido ao flagelo que assola Lordelo no que toca às altas taxas de saída precoce do
ensino, os percursos alternativos qualificantes propostos dão continuidade às
orientações que dimanaram do Pacto Territorial para a Empregabilidade. Visam
potencializar a interação entre os parceiros da comunidade na conceção e realização da
formação, com vista ao combate do insucesso/abandono escolar e na criação de
condições de empregabilidade dos alunos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO

Cursos Profissionais

A oferta formativa apresentada é diversificada e abrange cursos de várias áreas de
formação profissional. Esta estratégia tem como objetivo dar resposta às necessidades
formativas de públicos alvo diferenciados e inclui os seguintes cursos: Técnico de
Gestão, Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Técnico de Design Design de Equipamento, Técnico Apoio à Infância, Técnico de Segurança e Higiene do
Trabalho.

Cursos Profissionais

Vila das Aves e freguesias limítrofes foram, até há bem pouco, favorecidas pela
indústria têxtil e pela emigração, causas do seu desenvolvimento semiurbano, a par de
um centro aglutinador com comércio, habitações e serviços. A indústria dos plásticos,
das energias e ramos afins, os serviços e alguns ramos do turismo apareceram como
alternativa ao momento crítico vivido pelos têxteis e confeções que empregava uma
boa percentagem da população.

Cursos Profissionais

A Escola de Formação Social e Rural, leciona atualmente o curso de nível 3 de Educação
Social. Esta instituição foi fundada por Monsenhor Ilídio Fernandes, em 1964, iniciativa
inovadora numa época em que a promoção social e rural era uma urgência no meio
social envolvente. A Escola surgiu dentro deste contexto e com a preocupação de
formar agentes sociais para Portugal.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO
HENRIQUES, AVES, SANTO TIRSO

ESCOLA DE FORMAÇÃO SOCIAL RURAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESGUEIRA

Cursos Profissionais

O presente projeto visa uma oferta formativa de primeiro ano na formação profissional
no âmbito da multimédia e informática de gestão. Ambas as áreas de formação
encontram-se enquadradas no contexto empresarial onde o Agrupamento de insere.
Como cursos de continuação temos o técnico de multimédia e gestão desportiva.

Cursos Profissionais

A formação proposta visa dar resposta às necessidades do mercado de emprego, não só
nacional, como regional, particularmente na região onde nos encontramos inseridos.No
sentido de reforçar a escolha procedeu-se à auscultação dos alunos e aos resultados
obtidos pelo SPO,para os cursos de iniciação.A procura social dos cursos foi
boa.Pretendeu-se, desta forma, a minimização do abandono escolar, promovendo uma
orientação pedagógica.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS, SANTO TIRSO Cursos Profissionais

A estratégia de funcionamento do Agrupamento de Escolas D. Dinis, com sede na Escola
Básica e Secundária D. Dinis, passa por estar ao serviço dos interesses e expetativas dos
formandos, da comunidade e do tecido empresarial. O objetivo das nossas ações de
formação/cursos profissionais é a formação de técnicos intermédios, aptos a
desempenhar funções no setor terciário.

EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA LDA

O projeto incorpora o objetivo estratégico nacional de certificar escolar e qualificar
profissionalmente os jovens, como resposta às necessidades de desenvolvimento local e
regional. Situa-se em áreas muito diversas para as quais a EPB, em 26 anos, se
capacitou em RH, materiais e equipamentos, permitindo a definição de uma oferta
formativa que acompanhe as necessidades de desenvolvimento económico de Braga e
responda à procura social dos jovens.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DA
BARQUINHA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARRAZEDA DE
ANSIÃES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUES
NOGUEIRA

ESCOLA SECUNDARIA DA RAINHA SANTA
ISABEL,ESTREMOZ

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO E ENSINO
DE MOIMENTA DA BEIRA LDA

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Para o Plano de Formação 2016/2019 apresentamos a candidatura ao 2º ano e 3º ano
do curso Técnico de Gestão e Prog. Sis. Informáticos, tendo em conta o cancelamento
das turmas de 1º ano por falta de inscrições.

Cursos Profissionais

A Oferta Formativa dos cursos profissionais visa promover a empregabilidade entre os
jovens, combater o insucesso e abandono escolar e aumentar a auto-estima dos jovens.
A Escola tem uma larga experiência em ofertas nesta área, tendo por isso um grande
leque de empresas com quem tem estabelecido e renovado protocolos de colaboração.
Nos últimos anos temos alargado esta experiência a firmas europeias, onde temos
colocado alunos em FCT.

Cursos Profissionais

O projeto reúne as características que lhes possibilitam a entrada qualificada no
mercado de trabalho. Destacamos:- uma formação geral que lhes permite desenvolver
competências necessárias aos ambientes reais de trabalho - uma formação científica
direcionada para as áreas de especialização - uma formação técnica com que alia o
saber ser com o saber fazer. A ênfase é dada, desde cedo, à prática e ao contacto com
os profissionais das áreas

Cursos Profissionais

A EPTAMB tem como objectivos: assumir-se como uma escola que procura dotar os
alunos de meios para realizarem a sua vida profissional e contribuir para o seu
desenvolvimento pessoal para que tenham uma vida melhor e desempenhem uma
cidadania activa, de acordo com as necessidades da região em que está implementada.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.916.400,86

1.014.791,38

1.028.430,03

2.097.594,78

1.386.248,49

293.846,66

1.647.563,95

1.159.522,82

771.926,20

1.693.637,55

477.056,84

393.510,61

951.891,25

5.958.177,95

152.378,97

1.820.048,11

483.449,60

1.394.472,23

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.628.940,73

862.572,67

874.165,53

1.782.955,56

1.178.311,22

249.769,66

1.400.429,36

985.594,40

656.137,27

1.439.591,92

405.498,31

334.484,02

809.107,56

5.064.451,26

129.522,12

1.547.040,89

410.932,16

1.185.301,40

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/05

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/05

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001184

POCH-01-5571-FSE-001185

POCH-01-5571-FSE-001186

POCH-01-5571-FSE-001187

POCH-01-5571-FSE-001188

POCH-01-5571-FSE-001189

POCH-01-5571-FSE-001190

POCH-01-5571-FSE-001191

POCH-01-5571-FSE-001192

POCH-01-5571-FSE-001193

POCH-01-5571-FSE-001194

POCH-01-5571-FSE-001195

POCH-01-5571-FSE-001196

POCH-01-5571-FSE-001197

POCH-01-5571-FSE-001198

POCH-01-5571-FSE-001199

POCH-01-5571-FSE-001200

POCH-01-5571-FSE-001201

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AMAR TERRA VERDE, LDA

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA (EPT) COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
RESPONSABILIDADE LIMITADA

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE FELGUEIRAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER DO VOUGA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO
BAIRRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ RELVAS

ESCOLA SECUNDARIA DE AVELAR BROTERO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

As ações de formação a implementar foram selecionadas tendo em conta as
perspetivas de desenvolvimento estratégico dos Concelhos de Vila Verde, Amares e
Terras de Bouro, que constituem a zona interior da NUT III Cávado, bem como as áreas
apontadas no QREN suscetíveis de assegurar esse desenvolvimento, conjugadas com as
áreas prioritárias apontadas pela DGEstE. Consideraram-se também os pareceres das
entidades das diferentes áreas setoriais.

Cursos Profissionais

A EPT tem assumido, nestes 23 anos de existência, um papel fundamental na
qualificação de um número significativo de jovens que ingressam no mercado de
trabalho. São as seguintes, as características que constituem a sua mais-valia e
sobretudo a sua “imagem de marca”: -Excelente apetrechamento técnico quer nas
instalações da escola (nos diversos laboratórios), quer no Pavilhão Oficinal
(metalomecânica e mec. automóvel), situado a 350m do edifício

Cursos Profissionais

O projeto foi concebido tendo em consideração o meio em que se insere que por sua
vez, se carateriza como um meio com um forte tecido empresarial em franco
desenvolvimento quer nacional quer internacional. As áreas propostas traduzem,
precisamente, as necessidades que o meio vai revelando. A oferta educativa proposta
satisfaz as vontades dos formandos, as necessidades do tecido empresarial e de outras
estruturas com forte expressão no concelho.

Cursos Profissionais

Esta oferta tem em conta as necessidades locais, regionais e nacionais, apostando no
reforço das parcerias locais, procurando adequar-se às necessidades da procura de
recursos humanos qualificados, já que a nossa região é rica em associações/empresas
ligadas ao setor da metalurgia, metalomecânica, turismo e serviços/comércio, sendo,
por isso, pertinente a melhoria da oferta em termos de formação qualificada nessa
área.

Cursos Profissionais

O concelho de Oliveira do Bairro conheceu nas duas últimas décadas, um importante
desenvolvimento industrial. A envolver Oliveira do Bairro existem muitas empresas de
serviços, comércio e industria em que é essencial a presença de técnicos qualificados há
muito reclamados pelos empresários da região. Este projeto visa permitir aos jovens a
conclusão do 12.º ano de escolaridade bem como a obtenção de uma qualificação
profissional.

Cursos Profissionais

A Oferta Formativa dos cursos profissionais visa promover a empregabilidade entre os
jovens, combater o insucesso e abandono escolar. A Escola tem uma larga experiência
em ofertas nesta área, tendo estabelecido e renovado protocolos de colaboração, onde
temos colocado alunos em formação em contexto de trabalho.

Cursos Profissionais

Esta é uma oferta formativa que responde à necessidade de combater algumas
dificuldades diagnosticadas nos alunos, as quais, apesar de nalguns casos, com a
aplicação de diversas estratégias, permitem algumas melhorias, não são suficientes
para alcançar o sucesso escolar desejado.A nível nacional esta oferta e respetiva saída
profissional foram identificadas pelo SANQ, constituindo-se como uma das ofertas na
comunidade intermunicipal Lezíria Tejo

Cursos Profissionais

- Formação de jovens em áreas técnicas com elevada empregabilidade.

Cursos Profissionais

A Escola Rafael Bordalo Pinheiro tem uma grande tradição no ensino profissional e
tecnológico: foi das primeiras a nível nacional a lecionar um curso profissional no ano de
1887. O nosso projeto tem como principal objetivo aumentar o nível de sucesso escolar
e adaptar a oferta da Escola às necessidades da comunidade envolvente. Após estudos,
constou-se que é no sector terciário que mais se sente a necessidade de formação
técnica e profissional.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida

Cursos Profissionais

A missão da EPV consiste no desenvolvimento e incremento da qualificação dos
recursos humanos, prestando serviços de ensino e formação, em áreas como a
hotelaria, manutenção industrial, mecatrónica, comércio, secretariado, design de moda,
massagem de estética e bem estar, entre outras. A Escola estabelece uma rede de
parcerias com várias entidades e com empresas, visando o estágio e a empregabilidade
dos seus alunos.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Profissionais

Operação responde à procura de profissionais de áreas nas áreas do comércio, serviços
e das TIC.A Escola é muito conhecedora da realidade social e empresarial da região. Os
cursos propostos revelam elevadas taxas de conclusão e de empregabilidade. As
empresas solicita-nos jovens técnicos para fazer face ao aumento do volume de
negócios.Os protocolos, que temos com centenas de instituições, garantem uma
formação completa.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ANTÓNIO
Cursos Profissionais
DA NATIVIDADE, MESÃO FRIO

A operação resulta da necessidade de reduzir o insucesso/abandono escolar precoce no
ensino secundário, especialmente com o alargamento da escolaridade obrigatória até
aos 18 anos. Os cursos profissionais são uma das melhores estratégias para atingirmos
o sucesso educativo com a inclusão de todos os alunos. A aprendizagem nestes cursos
valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em
conjunto com empresarias locai

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL BORDALO
PINHEIRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUEDA SUL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIBEIRO SANCHES

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCANENA

ESCOLA PROFISSIONAL DE SANTO TIRSO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GÂNDARA MAR

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA E
CAMPIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BONFIM

Cursos Profissionais

Estes cursos interiorizam as metas fundamentais do projeto educativo, que elege para
os próximos anos a melhoria das aprendizagens, assentes num ensino mais
experimental e significativo, onde a componente de trabalho experimental, também
ligado ao ambiente, é uma aposta crescente.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

7.122.881,99

3.730.400,97

3.969.964,83

566.588,71

572.112,06

224.537,55

340.162,01

2.948.734,20

2.642.846,50

2.600.548,04

271.723,40

2.283.395,34

824.215,63

1.002.662,26

347.123,75

690.728,93

586.936,34

673.936,05

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

6.054.449,69

3.170.840,82

3.374.470,11

481.600,40

486.295,25

190.856,92

289.137,71

2.506.424,07

2.246.419,53

2.210.465,83

230.964,89

1.940.886,04

700.583,29

852.262,92

295.055,19

587.119,59

498.895,89

572.845,64

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/09

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/05

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001202

POCH-01-5571-FSE-001204

POCH-01-5571-FSE-001205

POCH-01-5571-FSE-001206

POCH-01-5571-FSE-001207

POCH-01-5571-FSE-001208

POCH-01-5571-FSE-001209

POCH-01-5571-FSE-001210

POCH-01-5571-FSE-001211

POCH-01-5571-FSE-001212

POCH-01-5571-FSE-001213

POCH-01-5571-FSE-001215

POCH-01-5571-FSE-001216

POCH-01-5571-FSE-001217

POCH-01-5571-FSE-001218

POCH-01-5571-FSE-001219

POCH-01-5571-FSE-001220

POCH-01-5571-FSE-001221

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, E.M., LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES

CENTRO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO
PERPETUO SOCORRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE
POIARES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMARES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CHAMUSCA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARCELINO
MESQUITA DO CARTAXO

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ARGA E
LIMA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO
HOSPITAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO
CASTELO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FIGUEIRÓ DOS
VINHOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA NORTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALPAÇOS

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA,
UNIPESSOAL LDA

IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA

FUNDAÇÃO ALENTEJO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE
NASCENTE

PETROENSINO - ENSINO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Desenvolver, com instituições locais, um projeto de formação, de dupla certificação,
que responda às necessidades do mercado de trabalho. Promover o desenvolvimento
dos jovens, oferecendo-lhes competências técnicas, humanas e relacionais, através de
formação que os qualifique para o exercício profissional / ingresso no ensino superior;
Contribuir, para a diminuição das taxas de abandono e insucesso escolar, promoção e
qualificação dos jovens.

Cursos Profissionais

No Agrupamento irão decorrer cursos técnicos de Turismo Ambiental e Rural, Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos e Mecatrónica. Os cursos serão desenvolvidos
em ligação com o mundo profissional, valorizando o desenvolvimento de competências
para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor empresarial local e
nacional.

Cursos Profissionais

O Projeto Educativo da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem como objetivo
principal a formação de jovens no seu todo. A escola é o local da aprendizagem efetiva e
o local onde os alunos são preparados para o mercado de trabalho. Neste sentido, a
escola tem vindo a procurar criar situações de aprendizagem implicadoras de
desempenho que possibilitem uma cada vez maior mestria, no que diz respeito ao
desenvolvimento de conhecimentos técnico

Cursos Profissionais

A Escola tem sido um parceiro participativo ao nível das atividades dinamizadas social e
culturalmente, nomeadamente, parcerias com o centro de saúde local e a Câmara
Municipal, e empresas locais.A comunidade local, através de instituições como os
Bombeiros Voluntários, o Centro de Saúde, a APPACDM e a Câmara Municipal têm
vindo a participar, ativa e regularmente, na vida da escola, que há vários anos definiu a
opção estratégica pelo desenvolv

Cursos Profissionais

Este projecto tem como grandes metas a qualificação escolar e profissional dos jovens
do concelho de Amares e o combate ao abandono escolar ao nível do ensino
secundário.As áreas de formação visadas neste projecto (Gestão de Equipamentos
Informáticos e Turismo) vão de encontro às maiores necessidades resultantes dos
investimentos previstos no concelho.

Cursos Profissionais

O projeto para o ciclo formativo 2016/2019, surge na sequência da necessidade de
oferecer cursos profissionais que se enquadrem nas necessidades do concelho e da
região onde a escola se insere, garantindo a conclusão do Ensino Secundário e a
inclusão na vida ativa.

Cursos Profissionais

O nosso projeto pretende garantir a inclusão de todos os jovens no percurso
escolar,tentar melhorar não só o seu perfil académico,mas também as suas hipóteses
de ingressarem num mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente,com
uma nova qualificação.Assim,continuamos a apostar no combate aos baixos níveis de
escolarização dos jovens,garantindo-lhes sucesso educativo preconizado na Lei de Bases
do Sistema Educativo.

Cursos Profissionais

A escola deve responder às caraterísticas da população que o frequenta.A Escola
apresentou candidaturas aos C Profissionais para cumprir um dos objetivos estratégicos
para o próximos anos: oferecer opções consistentes de vias profissionalizantes que
tenham em conta o contexto socioeconómico. Para cumprir tal objetivo mobilizou os
diversos órgãos de forma a criar sinergias internas que assegurassem o sucesso.

Cursos Profissionais

O projecto pretende contribuir para a qualificação de jovens trabalhadores/as em áreas
ligadas a algumas das indústrias que sustentam a economia concelhia, tais como o
turismo, na vertente da restauração, o marketing e a área de multimédia, a informática,
transversal a todas as áreas da economia e a protecção ambiental, encarando a floresta
como um factor de riqueza e desenvolvimento. A sociedade moderna não se
compadece com o amadorismo e espír

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Profissionais

O alargamento ensino obrigatório, atuais baixos níveis de escolarização e abandono
precoce apresentados pelos nossos jovens,sem conclusão estudos secundários,obrigam
a apostar fortemente qualificação capital humano,tornando ensino secundário o seu
referencial mínimo.A escolha foi feita reunião rede, com parecer favorável município e
sentido reforçar a escolha procedeu-se à auscultação Cons.Mun.Educação, Conselho
Geral e do Conselho Pedagógico.

Cursos Profissionais

AE Figueira Norte, valoriza a oferta de cursos profissionalizantes que sejam atrativos
aos jovens, que apostando na qualificação como factor relevante para a inserção no
mercado de trabalho,permite igualmente, o prosseguimento de estudos.

Cursos Profissionais

Pretende-se garantir o alargamento e a manutenção na escola a todos os jovens que
por razões diversas, não se ajustam ao percurso “normal” e correm o risco de a
abandonar. Pretende-se proporcionar uma formação adequada às suas expectativas,
permitindo-lhes uma formação de qualidade e facilitadora de entrada no mercado de
trabalho ou prossecução de estudos, conferindo-lhes a certificação escolar necessária à
obtenção de emprego.

Cursos Profissionais

A EPRIN-Escola Profissional Raiana Unipessoal Lda., dá resposta aos anseios dos jovens
que terminaram o 9º ano e que pretendem ingressar no mundo do trabalho ou
continuar o seu percurso académico, prosseguindo os seu estdos, assim como dar
resposta às necessidades da região, formando em áreas profissionais diversificadas.

Cursos Profissionais

É um projecto dinâmico e interactivo que exige um acompanhamento próximo de
forma a obtenção dos resultados delineados. O processo ensino/aprendizagem a
presença, apoio e orientação prestada pelos formadores, bem como o conhecimento
ministrado pelos quadros das entidades empresariais e sociais é uma mais valia para o
crescimento pessoal do alunos no caminho do saber ser, fazer e estar. Crescendo em
conjunto faremos uma parceria de sucesso.

Cursos Profissionais

Ver alínea a) do ficheiro anexo

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

Escola certificada pela DGERT (6 áreas), tem-se preocupado com a avaliação do seu
projecto, nomeadamente com a qualidade da formação profissionalizante (nível 2, 4, 5,
EFAs, Cursos de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho de nível 4, homologados pela
ACT) oferecida e com os resultados práticos dessa formação: saber, saber-estar, saberfazer.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

854.641,07

904.051,53

1.350.965,42

940.040,43

724.689,38

367.620,11

1.202.389,24

201.391,36

936.052,52

718.084,66

133.291,87

463.457,97

492.035,54

1.153.500,89

1.874.741,37

5.448.946,80

663.554,41

2.095.883,51

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

726.444,91

768.443,80

1.148.320,61

799.034,37

615.985,97

312.477,09

1.022.030,85

171.182,66

795.644,64

610.371,96

113.298,09

393.939,27

418.230,21

980.475,76

1.593.530,16

4.631.604,78

564.021,25

1.781.500,98

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/08

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/09

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001222

POCH-01-5571-FSE-001223

POCH-01-5571-FSE-001224

POCH-01-5571-FSE-001225

POCH-01-5571-FSE-001226

POCH-01-5571-FSE-001227

POCH-01-5571-FSE-001228

POCH-01-5571-FSE-001229

POCH-01-5571-FSE-001230

POCH-01-5571-FSE-001231

POCH-01-5571-FSE-001232

POCH-01-5571-FSE-001233

POCH-01-5571-FSE-001234

POCH-01-5571-FSE-001235

POCH-01-5571-FSE-001236

POCH-01-5571-FSE-001237

POCH-01-5571-FSE-001238

POCH-01-5571-FSE-001239

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERDE HORIZONTE

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR DOUTOR
FLÁVIO F. PINTO RESENDE, CINFÃES

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AQUILES
ESTAÇO, UNIPESSOAL, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANADIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREAMUNDE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVEIRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÍLHAVO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA
MAIOR, VIANA DO CASTELO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE MARCO DE
CANAVESES

CENATEX III - ESCOLA PROFISSIONAL, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TABUAÇO

ACADEMIA DE MUSICA DE ESPINHO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA MAR

COOPERATIVA DE ENSINO ESCOLA PROFISSIONAL
DO CENTRO JUVENIL DE CAMPANHÃ CRL

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, LDA

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

A formação proposta visa dar resposta às necessidades do mercado de emprego, não só
regional, mas também nacional. No Concelho de Mação a indústria da restauração, p.e.,
revela prosperidade, facilmente entendível se atentarmos na sua riqueza e diversidade
gastronómicas, como é o caso do presunto e toda a indústria de transformação de
carnes, riqueza esta potenciada pelas múltiplas iniciativas da C.M.

Cursos Profissionais

Promover a educação/formação profissional da população jovem, com vista à
empregabilidade, a uma cidadania participativa e de responsabilidade, e à sua inclusão
social e profissional. Assegurar a continuidade de parcerias com entidades locais e
regionais, quer para o desenvolvimento da formação e da FCT, desenvolvendo esforços
no sentido de tentar parcerias com outras entidades, que visem a promoção da
qualidade da formação.

Cursos Profissionais

Pretendemos combater o abandono/insucesso escolar e dotar de formação os recursos
humanos da região. Vamos garantir um ensino centrado no aluno, onde a capacidade de
inovação, gestão e espírito crítico são o garante da realização pessoal. Participamos
ativamente em projetos nacionais/internacionais, de intercâmbio escolar e de inserção
profissional. Aprofundar a relação escola/empresas durante percurso formativo do
aluno.

Cursos Profissionais

Projeto que visa a obtenção do 12.º ano de escolaridade. Este Projeto tem por objetivo
cativar os alunos para a escola oferecendo-lhe uma dupla certificação, escolar e
profissional. Nos cursos incluídos neste projeto são consideradas horas em que os
formandos têm contacto com o mundo do trabalho através da realização da formação
em contexto de trabalho, que é obrigatória para a obtenção da componente profissional
do curso em questão.

Cursos Profissionais

A escola disponibiliza, aos alunos com dificuldades de aprendizagem aulas de apoio
educativo, que visam contribuir para o reforço das aprendizagens. Acompanhamento
diferenciado de acordo com as necessidades específicas de cada aluno, propostas de
trabalho de recuperação e épocas especiais para exames.A Escola mantém uma relação
de proximidade com a comunidade empresarial e cultural da região onde se encontra
inserida.

Cursos Profissionais

Portugal tem realizado um enorme esforço no sentido de melhorar os resultados e
aumentar a qualidade e a eficiência do seu sistema educativo e de formação. O
Agrupamento de Escolas de Aveiro visa a promoção do sucesso educativo num quadro
de proximidade com os interesses do meio envolvente, pessoal e social, permitindo aos
alunos a obtenção de habilitações, uma certificação de qualificação profissional e
equivalência ao ensino secundário.

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de Ílhavo visa a promoção do sucesso educativo para uma
cidadania ativa através de um percurso de Cursos Profissionais do nível secundário de
educação, caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional, como tal,
valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em
articulação com o setor empresarial da Região de Aveiro, nomeadamente do Município
de Ílhavo.

Cursos Profissionais

Considera-se que esta operação poderá contribuir para uma melhor integração dos
jovens no mercado de trabalho e para a possibilidade de criação de auto emprego e de
novos postos de trabalho. Prevê-se uma aceitabilidade do mercado positiva. Pretendese oferecer uma alternativa ao ensino regular para jovens que pretendem uma
modalidade de ensino prática, dirigida ao ao mundo do trabalho constituindo uma
estratégia de combate ao abandono escolar.

Cursos Profissionais

A severidade do desemprego, atualmente muito elevada, varia significativamente não
só em função do nível de escolaridade detido pelo desempregado mas também das suas
competências face ao mundo profissional. Na região onde estamos inseridos, constatase que uma população entre os 15 e 18 anos não se encontra a frequentar qualquer
grau de ensino, o que vem agravar o desenvolvimento local e criar fatores de exclusão
social.

Cursos Profissionais

Ver ficheiro anexo no separador Documentos, nomeadamente em Documentos
necessários para o apuramento do mérito da Operação

Cursos Profissionais

A oferta formativa profissionalizante consta do Projeto Educativo da escola. Considerase que estas opções de formação poderão contribuir, em termos futuros, para uma fácil
integração na vida ativa. O Técnico de Restauração é o profissional que, no domínio das
normas de higiene e segurança alimentar, planifica e dirige e efetua o serviço de
alimentos e bebidas à mesa e ao balcão, em estabelecimentos de restauração /
hotelaria.

Cursos Profissionais

Os cursos ministrados na Escola Profissional de Música de Espinho permitem a
obtenção de uma formação estruturante e de grande alcance técnico e artístico no
domínio instrumental, sociocultural e científico integrada num plano curricular
equilibrado e que procura responder às diferentes necessidades dos alunos.

Cursos Profissionais

É a consequência do aproveitamento de uma oportunidade iniciada em 2005/2006, na
linha do posicionamento assumido ao longo dos anos quanto à oferta educativa da E.
Gabriel Pereira integrada no AGE n.º 2 de Évora, em proporcionar educação àqueles que
pretendem obter uma qualificação técnica. Assegura a muitos dos alunos o seu primeiro
contacto com o mercado de trabalho e conseguirem o 1.º emprego.Contactos regulares
com o mercado de trabalho.

Cursos Profissionais

Com um passado na formação preferencialmente dirigido para o mercado de trabalho,
a escola tem uma rede de contactos com o tecido empresarial muito importante, que
lhe permite saber quais as necessidades de formação que o mercado tem condições
para absorver;Estes contactos são feitos principalmente quando se celebram os
protocolos de estágio com as empresas.

Cursos Profissionais

A escola utiliza recursos tecnológicos nomeadamente uma plataforma de
ensino/aprendizagem onde disponibiliza uma variedade de conteúdos que são utilizados
pela comunidade escolar, tais como testes de treino, aulas interativas e outros
conteúdos que permitem os alunos interagir. A escola também produz publicações
noutros formatos relativos a conteúdos de módulos ou parte dos mesmos. O objetivo é
disponibilizar um maior número possível e variedade

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais visam preparar os formandos de acordo com as atuais
tendências do mercado. Os alunos concluem os seus estudos (em contexto de sala e em
FCT), aptos e com elevada capacidade de resposta às exigências do mercado. Tem sido
preocupação constante da escola, o fomentar parcerias nas mais diversas áreas de
formação a que está afeta, para os mesmos adquirirem competências de que o
mercado de trabalho local/regional carece.

Cursos Profissionais

O projeto enquadra-se no plano estratégico da região, apoia-se num sistema de
parcerias entre os vários agentes de dinamização regional, adequando a oferta
formativa às necessidades do mercado de trabalho. A inserção dos alunos nas áreas da
sua formação é um dos objetivos da instituição. A nossa região cuja aposta se alicerça
numa crescente modernização onde os sectores de maior atividade são o turismo, a
restauração e a atividade termal.

ACADEMIA DE MÚSICA DA RUA COSTA CABRAL LDA Cursos Profissionais

Pode afirmar-se que a AMCC teve como vocação desde o início, a formação cívica e
integral do cidadão, com especial incidência na sensibilização e aprendizagem dos
jovens para a música.Sob a tutela científica e pedagógica do Ministério da Educação a
escola irá dar continuidade aos cursos que actualmente ministra ao nível dos 2º e 3º
ciclos do ensino básico.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

858.396,34

1.987.879,39

1.370.336,43

1.324.088,84

930.119,64

721.738,72

632.026,32

1.117.162,63

1.801.902,81

2.718.020,73

107.104,54

2.436.866,95

885.571,57

1.557.866,17

2.748.416,62

649.414,75

2.011.815,70

1.656.387,07

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

729.636,89

1.689.697,48

1.164.785,97

1.125.475,51

790.601,69

613.477,91

537.222,37

949.588,24

1.531.617,39

2.310.317,62

91.038,86

2.071.336,91

752.735,83

1.324.186,24

2.336.154,13

552.002,54

1.710.043,35

1.407.929,01

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/07/26

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

552

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001240

POCH-01-5571-FSE-001241

POCH-01-5571-FSE-001242

POCH-01-5571-FSE-001243

POCH-01-5571-FSE-001244

POCH-01-5571-FSE-001245

POCH-01-5571-FSE-001246

POCH-01-5571-FSE-001247

POCH-01-5571-FSE-001248

POCH-01-5571-FSE-001249

POCH-01-5571-FSE-001250

POCH-01-5571-FSE-001251

POCH-01-5571-FSE-001252

POCH-01-5571-FSE-001253

POCH-01-5571-FSE-001254

POCH-01-5571-FSE-001255

POCH-01-5571-FSE-001256

POCH-01-5571-FSE-001257

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Os aspectos mais relevantes do projeto da ESTEL são a formação de técnicos
intermédios altamente qualificados numa das áreas mais carenciadas de recursos
humanos do nosso tecido económico que é o da Electrónica ligada aos sectores da
Automação Industrial, dos Microcomputadores, da Gestão de Equipamentos e Redes
Informáticas e das Energias Renováveis. Esta formação é caracterizada por uma forte
interacção com o tecido sócio-económico envolvente.

Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Moura pretende promover o ensino profissional dotando os
jovens de competências sócio-escolares e profissionais fomentando o sentido crítico,
auto-conhecimento, capacitação para a inserção no mercado de
trabalho/prosseguimento de estudos, estímulo ao empreendedorismo e capacitação
para a cidadania e empowerment.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

Este projeto insere-se numa filosofia de prevenção do insucesso e da saída precoce do
sistema de ensino, percetível pela existência de alunos que integram estes cursos que
apresentam retenções no ensino básico e situações de abandono e dificuldades de
ordem diversa. Reveste-se também de grande relevância face às necessidades
locais/regionais, visíveis quer ao nível da procura social dos cursos, quer ao nível da
procura de técnicos qualificados

Cursos Profissionais

O Externato Cooperativo da Benedita inicia novo ciclo formativo para os cursos
profissionais de TM, TV e TIG. Assegura continuidade ou conclusão dos cursos
profissionais de TM, TV, TAGD, TEAC e TGEI. Integra-se no projeto educativo e
diversifica a oferta formativa a partir das necessidades da envolvente socioeconómica,
dos interesses dos candidatos e cumpre os critérios de ordenação da rede articulada
entre a ENQEP e a DGESTE para a CIM-Oeste.

Cursos Profissionais

Visa o desenvolvimento de cursos profissionais cujas características diferenciadoras
são: preparação dos alunos para o exercício profissional qualificado; existência de
protocolos com empresas/instituições que permitem uma experiência de estágio
enriquecedora; princípio de partilha de experiências com empresas/instituições ligadas
à área de formação dos cursos ministrados; larga rede de parcerias com entidades do
tecido económico local e regiona

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA, LEIRIA Cursos Profissionais

Integrando uma população escolar de quase 900 alunos, esta Escola,situada no limite
oeste/noroeste da zona urbana Leiria, apresenta diversidade na oferta educativa. No
entanto, a escola tem vindo a sentir – tanto pelo lado da procura como pela pressão das
características do meio socioeconómico e empresarial em que se insere – a necessidade
de continuar a sua oferta nos percursos mais profissionalizantes, tanto curta como
média duração.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMATO LUSITANO

Cursos Profissionais

A proposta de criação dos cursos profissionais, à semelhança do que sucedeu em anos
anteriores, surge integrada no pressuposto em que assume particular relevância, o
facto de estes cursos poderem integrar a oferta das escolas secundárias públicas,
constituindo-se com parte integrante do ensino secundário.Sem por em causa o
prosseguimento de estudos, o Ensino Profissional proporciona aos alunos uma
oportunidade de formação vocacionada para a qu

Cursos Profissionais

Promover a educação/formação profissional da população jovem, com vista à
empregabilidade, a uma cidadania participativa e de responsabilidade, e à sua inclusão
social e profissional. Assegurar a continuidade de parcerias com entidades locais e
regionais, quer para o desenvolvimento da formação e da FCT, desenvolvendo esforços
no sentido de tentar parcerias com outras entidades, que visem a promoção da
qualidade da formação e possibilitem aos al

ENTEC - ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL LDA

COMOIPREL - COOPERATIVA MOURENSE DE
INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE
ANDRADE

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE ENSINO E
INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO
COOPERATIVA DE ENSINO E CULTURA, CRL

D. SANCHO - ENSINO LDA

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO PORTELA, ÁGUEDA

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO JOSÉ RÉGIO, VILA DO CONDE

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA

Cursos Profissionais

O projeto visa o financiamento e desenvolvimento de todas as turmas em
funcionamento da modalidade de cursos profissionais

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE JOSÉ AUGUSTO
Cursos Profissionais
DA FONSECA, AGUIAR DA BEIRA

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
GUIMARÃES

Cursos Profissionais

No ano letivo 15/16, a Escola implementou melhorias significativas particularmente no
que respeita às infraestruturas, mas também na organização, funcionamento e
equipamentos. Esta melhoria contribuiu para consolidar, junto do tecido empresarial e
parceiros sociais, uma identidade própria e uma imagem sólida sustentada na qualidade
do Projeto Educativo, da formação escolar e de contexto de trabalho, assim como na
adaptação contínua aos desafios.

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais são um percurso de dupla certificação de nível secundário,
caraterizado por uma forte ligação com o mundo profissional. A aprendizagem realizada
valoriza o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais para o exercício de
uma profissão. A oferta formativa procura dar resposta às necessidades de trabalho
locais e regionais, possibilitando o acesso a formações pós-secundárias e a continuidade
dos estudos.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Profissionais

Os cursos profissionais são uma modalidade de ensino importante para um conjunto de
alunos que apostam na entrada no mundo do trabalho em idades mais precoces. A
formação em turismo ambiental e em multimédia será uma ferramenta que permitirá
aos alunos desenvolverem projetos de empreendorismo nas respetivas áreas e
implementarem estruturas empresariais por conta própria, ultrapassando assim as
dificuldades de emprego.

Cursos Profissionais

Sob o lema Melhor qualificação, mais emprego, mais desenvolvimento este projeto,
resultante da auscultação dos parceiros socioeconómicos, pretende elevar o nível de
escolarização, formação/qualificação profissional dos jovens em áreas emergentes
cruciais para o desenvolvimento da região que tem carência de mão de obra
qualificada. Pretende-se preparar jovens para ingressarem no mercado de trabalho, e
elevar as taxas de escolarização da região.

Cursos Profissionais

O projeto integra um novo ciclo formativo (2016-19) constituído por 2 cursos
profissionais de nível secundário: Téc Apoio Gestão Desportiva e Téc Análise
Laboratorial a desenvolver em 3 anos curriculares.Dará continuidade dos ciclos
formativos iniciados em 2014 e 2015,com desenvolvimento,respetivamente, de 2
turmas de 3º ano (1 TAGD e 1 mista de 2 cursos – Téc Serviços Jurídicos e TAL), e 2
turmas de 2º ano (TAGD e Técnico de Design Industrial).

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE
PINHEIRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ, OVAR
NORTE

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE GRÂNDOLA

INSTITUTO EDUCATIVO DO JUNCAL, S.A.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.164.069,16

1.385.647,60

390.780,28

2.071.074,24

1.237.048,81

4.395.789,24

1.439.291,11

1.720.697,53

855.414,01

1.463.289,13

1.845.824,35

334.761,67

2.001.082,19

460.121,56

1.062.787,79

493.933,35

1.704.466,55

1.233.114,59

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

989.458,79

1.177.800,46

332.163,24

1.760.413,10

1.051.491,49

3.736.420,85

1.223.397,44

1.462.592,90

727.101,91

1.243.795,76

1.568.950,70

284.547,42

1.700.919,86

391.103,33

903.369,62

419.843,35

1.448.796,57

1.048.147,40

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

553

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001258

POCH-01-5571-FSE-001259

POCH-01-5571-FSE-001260

POCH-01-5571-FSE-001261

POCH-01-5571-FSE-001262

POCH-01-5571-FSE-001263

POCH-01-5571-FSE-001264

POCH-01-5571-FSE-001265

POCH-01-5571-FSE-001266

POCH-01-5571-FSE-001267

POCH-01-5571-FSE-001268

POCH-01-5571-FSE-001269

POCH-01-5571-FSE-001270

POCH-01-5571-FSE-001271

POCH-01-5571-FSE-001272

POCH-01-5571-FSE-001273

POCH-01-5571-FSE-001274

POCH-01-5571-FSE-001275

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARGANIL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE
CAMPO MAIOR

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GAFANHA DA
NAZARÉ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA AZAMBUJA

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE MEDINA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENACOVA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

O agrupamento de escolas de Sátão possui alunos desde o pré escolar ao ensino
secundário e profissional. Existem 7 turmas a frequentar cursos profissionais. Existem
ainda uma turma do curso vocacional de ofícios e multimédia, e uma turma CEF.A
restante oferta formativa enquadra-se nos cursos de ensino regular, tanto no ensino
básico como no ensino secundário. É um agrupamento que participa em projetos
interculturais e de solidariedade.

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de Arganil pretende implementar os princípios
estruturadores subjacentes à Estratégia 2020 defendida para o território da União
Europeia. Enquanto instituição vital da comunidade que serve, envolver-se-á de forma
séria e empenhada para manter as metas de redução de abandono escolar para
números inferiores a 10% e contribuir para que as crianças e jovens locais possam fazer
parte dos futuros 40% de jovens licenciados.

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de Campo Maior tem uma oferta formativa que vai da
Educação Pré - Escolar até ao 12º ano de escolaridade. Temos em funcionamento
Cursos Profissionais desde o seu início. Para além da oferta formativa regular e dos
cursos profissionais ainda temos cursos de educação e formação, cursos vocacionais,
programa integrado de educação e formação e percursos curriculares alternativos.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas da Gafanha visa a promoção do sucesso educativo para uma
cidadania ativa através de um percurso de Cursos Profissionais do nível secundário de
educação, caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional, como tal,
valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em
articulação com o setor empresarial da Região de Aveiro, nomeadamente inserido no
Município de Ílhavo.

Cursos Profissionais

Pretende assegurar a criação de uma oferta de ensino coordenada com empresas que
procure dar resposta a necessidades relevantes destas e do desenvolvimento
económico do país, nomeadamente de cariz regional, bem como responder ao interesse
dos jovens que, no final da escolaridade obrigatória, pretendam ter uma saída
profissional concreta, sem que tal prejudique a possibilidade de prosseguirem estudos
de nível superior.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE CARVALHO,
Cursos Profissionais
FIGUEIRA DA FOZ

A oferta deste curso é única neste concelho adequando-se a possíveis lacunas no
mercado de trabalho.A escola tem na sua cultura um grande envolvimento com toda a
comunidade local.

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE AMARANTE

Cursos Profissionais

Um dos objectivos do P.E. respeita à necessidade de “Diversificar a oferta da Escola de
maneira a corresponder às necessidades e interesse dos alunos, famílias e a
comunidade em geral”. Assim, procuramos corresponder à procura dos alunos, à
disponibilidade e necessidade do meio. No presente ano optamos por manter os cursos
dos anos anteriores que, num passado recente tiveram êxito e motivaram uma maior a
integração no mundo do trabalho

Cursos Profissionais

A Escola procura oferecer cursos profissionais que respondam às necessidades de
recursos humanos. Os cursos oferecidos no presente ano letivo (Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos, Técnico de Multimédia, Técnico Auxiliar de Saúde,Técnico de
Apoio à Gestão Desportiva) respeitam os Critérios de Ordenamento da Rede de Cursos
Profissionais, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Oeste.

Cursos Profissionais

A formação proposta visa dar resposta às necessidades do mercado de emprego, não
apenas a nível regional, nomeadamente graças à atualidade do curso e à relevância da
área de formação em que se enquadra, ideia que foi reforçada pelas empresas e
instituições contactadas. O curso profissional que nos propomos desenvolver é um dos
percursos do nível secundário de educação caracterizado por uma forte ligação com o
mundo profissional e no qual a apre

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA-DE-FARIA,
CANTANHEDE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DIOGO DE MACEDO,
OLIVAL, VILA NOVA DE GAIA

D.E.F.P. - DESENVOLVIMENTO, ENSINO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEL

Cursos Profissionais

Proporcionar aos alunos a oportunidade e formação necessárias para a sua inclusão no
mercado de trabalho, bem como a continuidade de formação académica.

Cursos Profissionais

O projeto “Bragança Virtual” inserido no Curso Profissional de Técnico de Desenho
Digital 3D passa pelo agrupamento de vários modelos tridimensionais de edifícios e
monumentos caracterizadores dos espaços públicos urbanos de Bragança. Os
elementos 3D individuais, realizados até à presente data, já estão publicados no
facebook da escola.

Cursos Profissionais

Para a prossecução de uma politica de emprego para jovens, vem esta escola propor a
execução de dois cursos profissionais, com seis turmas. Os Objetivos fundamentais
destes cursos são: a satisfação das necessidades do país em mão de obra qualificada,
bem como a prossecução de uma política de emprego para jovens.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, COOPERATIVA
DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
Cursos Profissionais
LIMITADA

Igualdade de oportunidades educacionais para todos independentemente do género e
do local de residência e formar pessoas sob o ponto de vista cívico e sob o ponto de
vista profissional. Combinando os estudos gerais através da componente sócio cultural
e científica com os estudos profissionais através da componente técnica preparam-se
jovens para o mundo do trabalho e para a progressão dos estudos.

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA PEIXOTO

A Escola Secundária de Rocha Peixoto, seguindo os princípios constantes no seu
Projecto Educativo, sempre atribuiu um lugar significativo às formações
profissionalizantes, em pé de igualdade com as outras formações.O desenvolvimento
dos cursos profissionais pretende responder à carência de quadros intermédios ao nível
dos mais variados organismos e do tecido empresarial nacional.

Cursos Profissionais

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

626.470,65

1.511.943,50

339.464,02

1.634.100,94

584.797,46

633.848,87

1.482.651,02

708.691,18

543.547,84

2.096.079,99

1.457.492,43

282.415,65

500.689,05

1.462.399,49

422.628,92

529.403,93

2.152.176,59

2.686.914,48

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

532.500,05

1.285.151,98

288.544,42

1.388.985,80

497.077,84

538.771,54

1.260.253,37

602.387,50

462.015,66

1.781.667,99

1.238.868,57

240.053,30

425.585,69

1.243.039,57

359.234,58

449.993,34

1.829.350,10

2.283.877,31

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/21

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/30

Portugal

554

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001276

POCH-01-5571-FSE-001277

POCH-01-5571-FSE-001278

POCH-01-5571-FSE-001279

POCH-01-5571-FSE-001280

POCH-01-5571-FSE-001281

POCH-01-5571-FSE-001282

POCH-01-5571-FSE-001283

POCH-01-5571-FSE-001284

POCH-01-5571-FSE-001285

POCH-01-5571-FSE-001286

POCH-01-5571-FSE-001287

POCH-01-5571-FSE-001288

POCH-01-5571-FSE-001289

POCH-01-5571-FSE-001290

POCH-01-5571-FSE-001291

POCH-01-5571-FSE-001292

POCH-01-5571-FSE-001293

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO TEJO S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MEALHADA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUE SOMMER,
MACEIRA, LEIIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJUSTREL

INSTICOOP - INSTITUTO INTERNACIONAL
COOPERATIVO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUNO DE SANTA
MARIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FIGUEIRA DE
CASTELO RODRIGO

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO QUINTA DAS PALMEIRAS, COVILHÃ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS

APEPO - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO
PROFISSIONAL DO OESTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BÚZIO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VENDAS NOVAS

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

A EPVT surge em 2000, com o objetivo principal de tentar colmatar a escassez de
recursos humanos qualificados na região apostando numa oferta formativa
diversificada, que responda às necessidades do tecido empresarial e económico. A EPVT
candidata-se a cursos profissionais para os quais dispõe de todas as condições técnicas
e de uma equipa pedagógica qualificada e experiente, altamente comprometida com o
projeto educativo da escola.

Cursos Profissionais

Fornecer uma resposta educativa e formativa de acordo com as directrizes e objectivos
do programa nacional – Aprender Compensa” e do Projecto Educativo da
Escola;Disponibilizar oportunidade formativa e qualificação profissional a jovens que
pretendem ingressar a breve trecho no mundo do trabalho;Dar resposta aos interesses
dos alunos por uma qualificação profissional;Prevenir o abandono escolar precoce sem
conclusão do 12º ano;

Cursos Profissionais

A escola diversifica a sua oferta formativa optando por cursos com áreas seguindo um
modelo curricular e pedagógico adequado às especificidades educativas dos jovens.
Instruir, educar/formar pessoas e cidadãos cada vez mais autónomos, responsáveis,
solidários, democráticos e civicamente preparados para enfrentar os desafios da
sociedade do conhecimento e do mundo global em que vivemos.

Cursos Profissionais

Candidatura a 3 Cursos Profissionais tendo em vista o combate ao absentismo, risco de
exclusão social, abandono e insucesso escolar, com os quais o agrupamento se debate e
que levou a ser declarado Território Educativo de Intervenção Prioritária.

Cursos Profissionais

A EPALC – Escola Profissional António do Lago Cerqueira titulada pelo Insticoop –
Instituto Internacional Cooperativo de Formação Profissional, CRL, é uma instituição
que aposta na diversificação da oferta formativa, tendo por isso como objetivo a
implementação de iniciativas que enriqueçam a formação e a dinamização sociocultural
da escola no contexto da comunidade envolvente, numa visão regional e atenta às
necessidades do mundo laboral.

Cursos Profissionais

O recurso a novas tecnologias transforma cada sala de aula num laboratório de
aprendizagem onde são construídos os cenários de um ensino inclusivo e promotor do
sucesso educativo dos alunos. Neste curso são utilizadas ferramentas e aplicações que,
tirando partido dos equipamentos e acessos disponíveis nas escolas, bem como, da
integração da tecnologia móvel, as transformam em verdadeiras “escolas do século
XXI”.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

Adequação da oferta formativa à satisfação de necessidade de recursos humanos
qualificados a nível local, regional e nacional, tendo em conta as apostas estratégicas
nacionaisÉ de destacar que os Cursos profissionais, ministrado nesta escola, são do
agrado de um número significativo de alunos, contudo alguns revelam dificuldades em
desenvolver as competências essenciais do currículo.

Cursos Profissionais

Este projeto permite à escola a diversificação da sua oferta formativa ao nível do ensino
secundário. Além dos percursos formativos virados para o prosseguimento de estudos,
a escola oferece cursos que se caracterizam por uma forte ligação com o mundo
profissional. A aprendizagem nestes cursos valoriza o desenvolvimento de
competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o sector
empresarial local.

Cursos Profissionais

Qualificação inicial dos jovens, de dupla certificação, facilitadora da sua integração
socioprofissional e de estímulo ao desenvolvimento sustentado do País.

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais desenvolvem atividades de motivação, apresentação e contacto
com a comunidade local ao longo do ano, previstas no Plano Anual Atividades, são de
diversas ordem: exposições, workshops, almoços/jantares temáticos, palestras, etc.
Poderão consultar o projeto de divulgação semanal na internet Escola TV.

Cursos Profissionais

Este Agrupamento, vai dinamizar os ciclos destes cursos, resultando a oferta da elevada
procura dos alunos, da análise em conselho pedagógico e conselho geral, e da
concordância do conselho municipal de educação que integra as restantes escolas do
concelho, assim como parceiros.Tal como nos anos anteriores, as empresas parceiras
cobrem totalmente a formação em contexto de trabalho, tendo-se verificado uma
elevada % de empregabilidade.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO DO PORTO,
Cursos Profissionais
PORTO

A entrada no mercado de trabalho de jovens sem a escolaridade obrigatória, ou sem o
secundário completo é o aspeto mais crítico e problemático da realidade atual e futura
do mercado de emprego e da posição competitiva do nosso país. A educação formal
constitui condição fundamental de partida para a inclusão social dos indivíduos. A
Escola constitui, assim, um espaço privilegiado, a partir do qual se podem detetar
precocemente, prevenir e combate

ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais visam contribuir para que o estudante desenvolva competências
pessoais e profissionais para o exercício de uma profissão; privilegiar as ofertas
formativas que correspondem às necessidades de trabalho locais e regionais; preparar o
estudante para aceder a formações pós-secundárias ou ao ensino superior, se for essa a
sua vontade.

Cursos Profissionais

No ano lectivo 2015/2016 a Ofício das Artes recebeu cerca de 45 pré-inscrições no
Curso Profissional de Instrumentista de Jazz, concretizando 30 matrículas. Podemos
afirmar que o Curso foi muito bem recebido não apenas pela comunidade de Montemoro-Novo, mas fomos principalmente surpreendidos pelos jovens de outras cidades que
continuam a procurar esta oferta formativa. A Ofício das Artes é a única Escola a sul do
país que oferece esta formação.

Cursos Profissionais

O abandono escolar prematuro é encarado como um problema com impactos negativos
tanto no plano individual como no plano social. Com efeito, verifica-se uma necessidade
cada vez maior de se estar melhor preparado para enfrentar a complexidade crescente
das sociedades mais evoluídas. A saída precoce da escola constitui, na maioria dos
casos, um fator de inadaptação social e, ao mesmo tempo, um entrave ao
desenvolvimento económico e social do país.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GOLEGÃ AZINHAGA
Cursos Profissionais
E POMBALINHO

Pr. Agrária e Multimédia (turmas agregadas). A n/Escola insere-se numa região de forte
potencial agrícola, mto desenvolvida do pto de vista técnico, verificando-se falta de
mão-de-obra qualificada. A parceria c/associações agrícolas - Agrotejo e Agromais permitirá contactos sistemáticos c/a realidade deste sector, org. e expl. agrícolas,
garantia da FCT c/qualidade e empregabilidade. Multimedia pode ser +valia na
agricultura aliada ao Turismo.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTO DE MÓS

Os cursos a funcionar no ciclo formativo 2016/2019: T. Auxiliar de Saúde, T. de
Multimédia, T. de Desporto e T. Proteção Civil, têm por base as escolhas feitas pelos
nossos alunos, os interesses da comunidade e correspondem ao Sistema de
Antecipação de Necessidades de Qualificações, para a região de Leiria, onde estamos
inseridos e visam proporcionar aos nossos jovens formação tendo em conta os seus
interesses.

OFÍCIO DAS ARTES - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO,
FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
ARTISTICAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS

Cursos Profissionais

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

3.097.754,69

224.620,00

203.502,50

392.114,30

628.019,11

557.792,63

259.641,14

1.027.746,29

494.842,81

3.369.689,00

1.086.084,78

393.851,30

964.438,25

596.491,71

700.746,73

925.510,01

495.093,10

820.865,56

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

2.633.091,49

190.927,00

172.977,13

333.297,16

533.816,24

474.123,74

220.694,97

873.584,35

420.616,39

2.864.235,65

923.172,06

334.773,61

819.772,51

507.017,95

595.634,72

786.683,51

420.829,14

697.735,73

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/09

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

555

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001294

POCH-01-5571-FSE-001295

POCH-01-5571-FSE-001296

POCH-01-5571-FSE-001297

POCH-01-5571-FSE-001298

POCH-01-5571-FSE-001299

POCH-01-5571-FSE-001300

POCH-01-5571-FSE-001301

POCH-01-5571-FSE-001302

POCH-01-5571-FSE-001303

POCH-01-5571-FSE-001304

POCH-01-5571-FSE-001305

POCH-01-5571-FSE-001306

POCH-01-5571-FSE-001307

POCH-01-5571-FSE-001308

POCH-01-5571-FSE-001309

POCH-01-5571-FSE-001310

POCH-01-5571-FSE-001312

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais

Resumo | Summary

Trata-se de quatro cursos de nível secundário de educação que, de acordo com as áreas
de educação e formação e saídas profissionais prioritárias definidas pelaANQEP,
procuram contribuir para a formação integral dos jovens, proporcionando-lhes o
desenvolvimento de competências de formação geral, científica etecnológica, capazes
de os preparar para o exercício profissional ou para o ingresso no ensino superior.

Cursos Profissionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola, adequasse às necessidades formativas
evidenciadas pelo tecido empresarial.A Escola está dotada de todas as infraestruturas e
equipamentos necessários à lecionação dos cursos ministrados tendo em vista a
capacitação efetiva dos formandos.

Cursos Profissionais

Este Ag apresenta candidaturas aos CProfissionais para cumprir um dos objectivos
estratégicos para os próximos anos:oferecer opções consistentes de vias
profissionalizantes que tenham em conta o contexto socio-económico, responder aos
interesses dos candidatos, às necessidades das empresas,dos Centro de Emprego, e da
Associação Com e Industrial do Concelho.Mobilizou os diversos órgãos de forma a criar
sinergias internas que assegurar o sucesso

DECEL-DESENVOLVIMENTO DE ESTABELECIMENTOS
Cursos Profissionais
DE ENSINO LDA

A intervenção da DECEL no âmbito da oferta formativa da região em que se insere
destina-se a proporcionar aos jovens um ensino de qualidade, desenvolvido num clima
de escola familiar, suportado num apoio individualizado e direcionado para os
interesses dos seus utentes. A oferta formativa dirige-se aos jovens cujos objetivos não
se enquadram no prosseguimento de estudos, preferindo ingressar na vida ativa.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONSERRATE,
VIANA DO CASTELO

Cursos Profissionais

A implementação dos cursos profissionais nas escolas públicas e a diversificação das
ofertas formativas teve, e tem, um papel essencial na diminuição do abandono escolar
ou na saída precoce do ensino, no aumento do número de jovens que frequentam o
ensino secundário, na diminuição das retenções neste nível de ensino, na qualificação
inicial dos jovens e na sua inserção qualificada no mundo de trabalho, não afastando a
hipótese do prosseguimento

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada e com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Profissionais

Os CP que propomos são um dos percursos do nível secundário de educação
caracterizado por forte ligação com mundo do trabalho.A aprendizagem realizada
nestes cursos valoriza desenvolvimento competências para exercício da profissão, em
articulação com setor empresarial local, indo ao encontro da dinâmica das iniciativas de
formação implementadas pelo Governo.No sentido de reforçar a escolha, procedeu-se à
auscultação da CM,IEFP e empresas região.

Cursos Profissionais

O projeto que vamos apresentar visa concluir os cursos profissionais, que se encontram
a decorrer e simultaneamente dar resposta às solicitações dos alunos, criando os
seguintes cursos: 1- Produção Agropecuária 2- Cozinha e Pastelaria.Almeida é uma vila
onde a agropecuária e o turismo são os pilares da actividade económica, pelo que os
cursos propostos inserem-se no plano de desenvolvimento local.

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARCO DE
CANAVESES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALDEVEZ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA QUINTA DA
LAGEOSA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GUIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMEIDA

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CASTELO
Cursos Profissionais
DE PAIVA

Os Cursos Profissionais pretendem prevenir o abandono escolar ou a saída precoce da
escola; contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais e
para o exercício de uma profissão, privilegiando ofertas formativas que correspondam
às necessidades de trabalho locais e regionais e preparar os alunos para aceder a
formações pós-secundárias, ao ensino superior ou ao mundo do trabalho.

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULAR
Cursos Profissionais
S.A.

A preocupação neste projeto é a promoção do desenvolvimento local e regional, tendo
como plataforma de sustentabilidade o Externato João Alberto Faria, como facilitador
de oportunidades, de coesão social, reforçando a posição da economia local,
abrangendo públicos-alvo provenientes de vários “núcleos” sociais. Acompanhar as
necessidades do mercado de trabalho, dando-lhes resposta, junto de empresas públicas
e privadas, é uma constante no EJAF.

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE BARCELINHOS, BARCELOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE BEJA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS AMARANTE,
BRAGA

Cursos Profissionais

Intervenções específicas inovadoras com vista à melhoria da qualidade do sistema de
educação e formação de jovens, visando sucesso escolar. Desenvolver recursos
didácticos inovadores, reforço das competências nas TIC, implementação de plano de
ação para a empregabilidade.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas Carlos Amarante (AECA) é dotado de instalações e
equipamentos de qualidade, que resultaram da intervenção efetuada pelo Parque
Escolar, E.P.E., . Os Cursos Profissionais que integram a oferta educativa da AECA
privilegiam áreas de formação - Mecânica; Eletricidade/Energia; Informática, Design e
Desporto - seguindo a tradição da Esc. Sec. Carlos Amarante como uma marca relevante
na Educação/Formação na cidade de Braga.

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos Profissionais
CRL

A oferta formativa que pretendemos desenvolver através desta candidatura resultou
ainda (e principalmente) das necessidades de qualificação identificadas no tecido
empresarial da área onde atuamos, nomeadamente na Área Metropolitana do Porto
(AMP). Tentamos ainda privilegiar áreas de formação mais carenciadas no que diz
respeito à sua oferta na AMP, em especial atendendo às necessidades do concelho de
Matosinhos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL FARIA,
BALTAR, PAREDES

Para dar resposta à necessidade de diversificar a oferta educativa dos jovens da nossa
região e continuando com o alargamento da nossa rede de cursos profissionais,
pretendemos este ano continuar com os cursos da área da multimédia, que têm
revelado serem muito do agrado dos alunos. Por outro lado, a lecionação por áreas
modulares, têm-se revelado muito mais atrativas para os nossos discentes, tendo por
isso o sucesso escolar do ensino secundari

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE SERVIÇOS
DE ENSINO S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO CASTELO
BRANCO

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

rtgregtre

As candidaturas apresentadas são uma mais-valia pois além de proporcionar uma
resposta integrada, já que se verifica no Concelho uma necessidade de acesso cada vez
mais precoce ao mercado de trabalho, existe igualmente a procura, por parte das
entidades, de profissionais qualificados nas áreas a que nos candidatamos.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

937.925,06

2.908.890,24

1.838.702,58

82.410,19

4.182.963,37

3.151.068,30

556.863,48

523.305,41

225.584,82

972.827,79

1.230.032,69

1.242.385,29

1.382.846,64

1.202.553,04

1.802.168,48

558.635,88

1.742.343,36

2.504.255,37

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

797.236,30

2.472.556,70

1.562.897,19

70.048,66

3.555.518,86

2.678.408,06

473.333,96

444.809,60

191.747,10

826.903,62

1.045.527,79

1.056.027,50

1.175.419,64

1.022.170,08

1.531.843,21

474.840,50

1.480.991,86

2.128.617,06

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2017/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

556

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001313

POCH-01-5571-FSE-001314

POCH-01-5571-FSE-001315

POCH-01-5571-FSE-001316

POCH-01-5571-FSE-001317

POCH-01-5571-FSE-001318

POCH-01-5571-FSE-001319

POCH-01-5571-FSE-001320

POCH-01-5571-FSE-001321

POCH-01-5571-FSE-001322

POCH-01-5571-FSE-001323

POCH-01-5571-FSE-001324

POCH-01-5571-FSE-001325

POCH-01-5571-FSE-001326

POCH-01-5571-FSE-001327

POCH-01-5571-FSE-001328

POCH-01-5571-FSE-001329

POCH-01-5571-FSE-001330

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MÁRIO
SACRAMENTO, AVEIRO

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA SÉ

ESPROSER - ESCOLA PROFISSIONAL S.A.

ESCOLA SECUNDARIA DE D.DINIS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO DO PÓ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONÇÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES DE FARIA,
BARCELOS

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO
PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 4 DE ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANSIÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA,
SABROSA

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE CAMILO CASTELO BRANCO, VILA REAL

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Este projeto possibilita à escola manter a sua tradição sedimentando a sua marca
histórica oferecendo cursos com forte ligação ao mundo empresarial. A região
apresenta várias industrias, com necessidades de pessoas qualificadas. Por isso, foram
incluídos os cursos de Gestão e de Manutenção Industrial. O comércio local tem-se
desenvolvido e continua a revelar falta de recursos humanos com qualificações
adequadas a que o projeto dá resposta.

Cursos Profissionais

A diminuição do insucesso e do abandono escolar bem como a preparação dos jovens
para o exercício de uma profissão, privilegiando ofertas que correspondam às
necessidades de trabalho locais e regionais assumem-se como preocupações do nosso
Agrupamento. Como tal, pretende-se diversificar a oferta educativa, apostando nos
percursos diferenciados, de forma a aumentar o número de jovens abrangidos por
Cursos Profissionais.

Cursos Profissionais

A ESPROSER possui instalações modernas que possibilitam uma formação empenhada e
interessada pelos alunos, nas aulas. Para atingirmos a excelência na formação dos
nossos alunos, a ESPROSER está neste momento a implementar o Sistema de Gestão de
Qualidade ISO9001. Possuímos protocolos com as empresas/referência de cada sector
ministrado pela Escola.

Cursos Profissionais

A nossa escola caracteriza-se por uma tripla periferização: geográfica, social e escolar.
Os alunos são maioritariamente de aldeias próximas e dos bairros sociais mais
problemáticos da cidade. Neste sentido somos uma escola que deve responder
socialmente e ser responsável e comprometida com a comunidade em que nos
inserimos, sendo um polo gerador de conhecimento, cultura e formação que procura
elevar os patamares de conhecimento e de qualidade.

Cursos Profissionais

Pretendemos otimizar a rede de parcerias já instituída e os recursos humanos
disponíveis definindo uma oferta que vai ao encontro das necessidades da região.
Pretende-se também a prevenção do abandono escolar e o aumento da
empregabilidade destes jovens que após a conclusão da formação estarão preparados
para trabalhar na área de Turismo, Hotelaria e Restauração, setores em franca
expansão na Região Oeste.

Cursos Profissionais

O AE de Monção criou novas ofertas e irá manter o funcionamento dos cursos
profissionais de qualificação de jovens apostando nas áreas do comércio, electricidade ,
marketing e manutenção industrial. Será garantida a articulação e sustentação da rede
de ofertas da região (área geográfica). Para além d uma vertente mais prática e
profissional do ensino, pretende-se conferir maior visibilidade nas práticas pedagógicas
e profissionais, reconhecidas.

Cursos Profissionais

O AEAF contempla no seu projeto educativo uma gama diversificada de cursos
profissionais de forma a manter uma oferta de formação que corresponda às
necessidades do mercado de trabalho local e ao mesmo tempo enquadrada nas
orientações definidas pela Ministério de Educação. Esta escola foi requalificada no
âmbito do programa parque escolar e dispõe de instalações adequadas aos cursos que
ministra e os seus recursos humanos são quadros deste agru

Cursos Profissionais

Apoios comunitários ao desenvolvimento e incremento das qualificações dos jovens de
território de baixa densidade, com vista a aumentar a sua empregabilidade e desta
forma desenvolver a economia local. Assim, promovemos a coesão social e o aumento
da competitividade nesta região fundamental para eliminar as assimetrias que se
registam no território nacional.

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais são um percurso de dupla certificação de nível secundário,
caraterizado por uma forte ligação com o mundo profissional. A aprendizagem realizada
valoriza o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais para o exercício de
uma profissão. A oferta formativa procura dar resposta às necessidades de trabalho
locais e regionais, através de parcerias com entidades oficiais da Cidade de Évora.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

Integrada no Projeto Educativo da entidade, e com a envolvência do meio escolar e da
comunidade, esta oferta formativa visa combater o abandono e o insucesso escolar,
melhorando as qualificações académicas dos jovens e facultando-lhes o acesso a uma
profissão que permita intervir ativamente na região. Pretende-se que esta formação
seja adequada às expectativas dos formandos e às necessidades do mercado laboral da
região em que a mesma se insere.

Cursos Profissionais

Integrada no Projeto Educativo da entidade, e com a envolvência do meio escolar e da
comunidade, esta oferta formativa visa combater o abandono e o insucesso escolar,
melhorando as qualificações académicas dos jovens e facultando-lhes o acesso a uma
profissão que permita intervir ativamente na região. Pretende-se que esta formação
seja adequada às expectativas dos formandos e às necessidades do mercado laboral da
região em que a mesma se insere.

Cursos Profissionais

Cursos profissionais que preparam os alunos para o desempenho de atividades nas
áreas do desporto e reaturação, além de lhes conferir o 12º ano para acesso ao ensino
superior.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO MAGALHÃES,
Cursos Profissionais
CHAVES

Integrada no Projeto Educativo da entidade, e com a envolvência do meio escolar e da
comunidade, esta oferta formativa visa combater o abandono e o insucesso escolar,
melhorando as qualificações académicas dos jovens e facultando-lhes o acesso a uma
profissão que permita intervir ativamente na região. Pretende-se que esta formação
seja adequada às expectativas dos formandos e às necessidades do mercado laboral da
região em que a mesma se insere.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARTINHO ÁRIAS,
SOURE

É uma candidatura adequada ao contexto social local e regional, apostando-se em
cursos com empregabilidade no mercado regional. São cursos eficazes porque permitem
manter no sistema educativo um público candidato ao abandono e com boas
perspetivas de empregabilidade. Permite também o intercâmbio de experiências com o
mercado de trabalho e em termos formativos permite fazer inovação pedagógica
contínua e formação prática em contexto de trabalho.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE
ALBUQUERQUE, GUARDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.MÁRIO FONSECA,
LOUSADA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MAIA

ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO GOMES,
MATOSINHOS

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Intervenções especificas inovadoras com vista à melhoria da qualidade do sistema de
educação e formação de jovens, visando o sucesso escolar. Desenvolver recursos
didácticos inovadores, reforço das competências nas TIC,implementação do plano de
ação para a empregabilidade.

Cursos Profissionais

O projeto procura responder às necessidades de formação dos jovens facultando-lhes
uma dupla certificação (escolar e profissional). Durante o curso procura-se desenvolver
para além das competências específicas necessárias ao desempenho profissional na
área de cada um as competências transversais fundamentais a um bom profissional: a
integração no esforço da equipa, a responsabilidade sobre os objetivos, entre outras.

Cursos Profissionais

A ESAG tem procurado combinar um perfil de Escola orientada quer para o acesso dos
alunos ao mercado de trabalho, quer para o prosseguimento de estudos, com uma
oferta diversificada promovendo percursos de educação/formação de nível IV. A oferta
formativa tem vindo a ser desenvolvida a partir das necessidades das empresas ou de
grupos de empresas, reforçando o potencial estratégico dessas mesmas formações.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

464.973,71

144.690,56

2.014.080,30

1.375.337,83

577.278,56

533.581,81

1.817.661,48

2.828.830,11

1.359.326,71

773.252,93

459.810,80

473.803,74

520.385,89

451.853,96

928.052,53

301.438,56

1.669.007,05

730.269,78

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

395.227,65

122.986,98

1.711.968,26

1.169.037,16

490.686,78

453.544,54

1.545.012,26

2.404.505,59

1.155.427,70

657.264,99

390.839,18

402.733,18

442.328,01

384.075,87

788.844,65

256.222,78

1.418.655,99

620.729,31

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

557

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001331

POCH-01-5571-FSE-001332

POCH-01-5571-FSE-001333

POCH-01-5571-FSE-001334

POCH-01-5571-FSE-001335

POCH-01-5571-FSE-001336

POCH-01-5571-FSE-001337

POCH-01-5571-FSE-001338

POCH-01-5571-FSE-001339

POCH-01-5571-FSE-001340

POCH-01-5571-FSE-001341

POCH-01-5571-FSE-001342

POCH-01-5571-FSE-001343

POCH-01-5571-FSE-001344

POCH-01-5571-FSE-001345

POCH-01-5571-FSE-001346

POCH-01-5571-FSE-001347

POCH-01-5571-FSE-001348

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE
ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.

INSTITUTO INÁCIO DE LOYOLA

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais

Resumo | Summary

O Projeto Educativo do IVS destaca, como áreas de intervenção prioritária, o reforço da
função social da escola, indo ao encontro das necessidades do contexto socioeconómico
e das aspirações dos alunos, com a oferta de percursos formativos de cariz
profissionalizante e alternativos aos percursos regulares. É neste sentido que se deve
interpretar a candidatura aos cursos Profissionais de Apoio à Gestão Desportiva e
Geriatria.

Os cursos da área da hotelaria/restauração garantem uma elevada taxa de
empregabilidade aos nossos formandos constituindo-se, neste momento, como uma
referência na região.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAROLINA MICHAELIS,
Cursos Profissionais
CEDOFEITA, PORTO

A entrada no mercado de trabalho de jovens sem a escolaridade obrigatória, ou sem o
secundário completo é o aspeto mais crítico e problemático da realidade atual e futura
do mercado de emprego e da posição competitiva do nosso país.Também a severidade
do desemprego, atualmente muito elevada, varia significativamente em função do nível
de escolaridade detido pelo desempregado.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de Valongo, tem vindo a estimular uma cultura de
escolaridade prolongada, diversificando as ofertas formativas, que respondam às
expectativas da sociedade educativa. A oferta de cursos profissionais surge como
resposta às necessidades formativas de jovens que não encontram nas outras ofertas
existentes um compromisso necessário à sua qualificação.

Cursos Profissionais

A nossa escola apresenta para o ciclo formativo 2016/2019, dois cursos distintos: o
Técnico de Turismo e Ambiente Rural e o Técnico de Apoio Familiar e à Comunidade.
Estes dois cursos procuram utilizar as infra-estruturas sociais locais existentes, tendo
em vista a especialização territorial e ir ao encontro da aposta no turismo rural, da zona
de Vila de Rei.

Cursos Profissionais

A Escola Secundária de Paredes encontra-se situada numa região - Vale do Sousa - que
apresenta um baixo índice de desenvolvimento económico e social e uma taxa
relativamente elevada de abandono escolar. Em colaboração com a CMP e as AEP,
identificou as áreas de formação mais relevantes, apresentando candidatura ao CP de
Técnico de Contabilidade.

Cursos Profissionais

Este projeto visa minimizar o problema do insucesso/abandono escolar de alunos, a
quem a escola nada lhe diz ao nível do ensino regular. O Curso de técnico de
restauração que se propõe, pretende, dotar os formandos de competências na área da
restauração e garantir a formação em contexto de trabalho em empresas da área
envolvente do Colégio, facilitando a inserção profissional dos formandos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA DE REI

ESCOLA SECUNDARIA DE PAREDES

COLÉGIO CIDADE RODA, LDA

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO Cursos Profissionais

A Insignare tem vindo a desenvolver na Escola Profissional de Ourém, cursos
profissionais (de dupla certificação), divididos pelas áreas da Gestão, Construção Civil,
Informática, Design, Energias Renováveis, Produção em Metalomecânica, Manutenção
industrial, Eletrónica, Automação e Comando e no presente ano Frio e Climatização. Na
Escola Profissional de Hotelaria de Fátima, são desenvolvidos os cursos profissionais de
Receção, Restauração (varia

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMODÔVAR

Cursos Profissionais

A escola tem por missão promover acesso a uma form de qualidade pª todos, através
de percursos educ. eficazes às neces. dos cidadãos e às da sociedade, global identif.
como fundam. pª promover coesão social e o desenv. econ. e cultural, pelo que é
imperativo apoiar sectores da pop. estudantil que, pelas suas carac. pessoais apres
maior inter, em desenv uma form dupla certif., de nível sec., que lhes permita um
acesso + rápido/qualif merc. trab

Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo tem desenvolvido mecanismos de
aproximação entre as instituições escolares e o tecido social, económico e cultural, local
e regional, através da institucionalização de parcerias com organizações empresariais,
profissionais, sociais e outras.Destacam-se as parcerias desenvolvidas no âmbito da
formação profissional, da educação para a saúde e do desenvolvimento sustentável.A
resposta da comunidade lo

Cursos Profissionais

A presente operação tem como principal objetivo a promoção do sucesso educativo, o
combate ao abandono escolar e o reforço da qualificação dos jovens para a
empregabilidade, através o desenvolvimento de Cursos Profissionais, que permitam aos
jovens da região frequentar ofertas formativas que correspondem às necessidades
locais e regionais do mercado de trabalho.

Cursos Profissionais

Com os cursos pretende-se aproximar os jovens do mundo do trabalho, tendo presente
a realidade empresarial atual e a carência de profissionais qualificados; fornecer uma
formação polivalente para uma melhoria das suas qualificações, aumentando a sua
empregabilidade. Pretende-se, também, melhorar o sucesso educativo dos jovens e
formar técnicos intermédios.

Cursos Profissionais

O projeto visa a formação profissional de dupla certificação, de nível IV U.E com
equivalência ao 12º ano de escolaridade, por frequência de Cursos Profissionais e de
Educação Formação de nível Básico, criados por Portarias do Ministério da Educação. Os
jovens, dos dois sexos, de idades compreendidas entre os 14 anos e os 22 anos, estão
distribuídos por 20 turmas dos Cursos Profissionais em diversas áreas de formação.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ANTÓNIO
GRANJO, CHAVES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COELHO E CASTRO,
SANTA MARIA DA FEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS SIMÕES

ESCOLA PROFISSIONAL FUNDAÇÃO D. MARIANA
SEIXAS, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAUL PROENÇA

PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS
MISSIONARIOS DO CORAÇÃO DE MARIA

Cursos Profissionais

O Agrupamento vai dinamizar cursos profissionais como uma alternativa válida de
formação. Os alunos têm apresentado recorrentemente uma elevada taxa de sucesso,
tanto no prosseguimento de estudos, quanto à empregabilidade daqueles que optam
pela inserção na vida ativa.

Cursos Profissionais

A candidatura do Colégio Internato dos Carvalhos enquadra-se na prossecução do
objetivo geral de prestação de serviços formativos e educativos inovadores e de
qualidade, assentes na valorização de uma aposta continuada no desenvolvimento de
propostas que permitam uma melhoria e uma maior eficácia em termos dos resultados
e dos processos formativos e educativos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CALDAS DE VIZELA,
Cursos Profissionais
VIZELA

Pretendemos disponibilizar uma oferta formativa destinada aos jovens que, além da
certificação escolar, possibilite uma qualificação profissional facilitando o acesso ao
mercado de trabalho. Dada a sua vertente prática, de inserção nos contextos reais de
trabalho, e de serem mais adequados ao seu perfil de aprendizagem, estes cursos são
um factor fundamental para o sucesso escolar e para uma efectiva integração destes
jovens na vida ativa.

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS
DE BASTO E CELORICO DE BASTO

Cursos Profissionais

A Escola Profissional de Fafe tem já 16 anos de existência, centenas de jovens já
diplomados e inseridos no mercado de trabalho. Pauta-se por ser uma escola que
contribuiu para ascensão da formação e qualificação profissional na região, dotando-a
de mão-de-obra qualificada, combatendo o abandono e insucesso escolar, melhorando
a qualidade de vida dos jovens. As prioridades são: “ Formar para a Qualidade…Formar
para a Excelência.

Cursos Profissionais

Esta oferta formativa permite ir ao encontro das necessidades e pretensões da
comunidade. Encontra-se dimensionada de forma a potenciar a prevenção do abandono
escolar e da saída precoce da escola criando oportunidades de formação que
proporcionem condições para uma conclusão com sucesso da escolaridade obrigatória.
Existe um histórico de reconhecimento da comunidade pelas boas práticas do
Agrupamento na dinamização deste tipo de oferta formativ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAJÕES

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

659.249,43

768.241,49

841.545,41

2.117.627,92

159.057,44

311.734,08

361.512,16

5.211.527,95

124.870,60

581.519,68

706.490,17

932.395,50

4.888.638,88

403.650,62

9.401.251,07

1.444.403,62

2.673.377,51

780.791,50

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

560.362,02

653.005,27

715.313,60

1.799.983,73

135.198,82

264.973,97

307.285,34

4.429.798,76

106.140,01

494.291,73

600.516,64

792.536,18

4.155.343,05

343.103,03

7.991.063,41

1.227.743,08

2.272.370,88

663.672,78

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/12/15

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001349

POCH-01-5571-FSE-001350

POCH-01-5571-FSE-001351

POCH-01-5571-FSE-001352

POCH-01-5571-FSE-001353

POCH-01-5571-FSE-001354

POCH-01-5571-FSE-001355

POCH-01-5571-FSE-001356

POCH-01-5571-FSE-001357

POCH-01-5571-FSE-001358

POCH-01-5571-FSE-001359

POCH-01-5571-FSE-001360

POCH-01-5571-FSE-001361

POCH-01-5571-FSE-001362

POCH-01-5571-FSE-001363

POCH-01-5571-FSE-001364

POCH-01-5571-FSE-001365

POCH-01-5571-FSE-001366

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SEMINARIO MENOR DE SAGRADO CORAÇÃO DE
JESUS DE GAIA OU SEMINARIO DE GAIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE
HERCULANO, PORTO

EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS LDA

FUNDAÇÃO ABREU CALLADO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REGUENGOS DE
MONSARAZ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GOUVEIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BATALHA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, CRL

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DA BANDEIRA

CENTRO DIOCESANO DE PROMOÇÃO SOCIAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PÓVOA DO
LANHOSO

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS HORIZONTES LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA OESTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MURALHAS DO
MINHO

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS MELO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Os cursos secundários científico-tecnológicos, lecionados com planos próprios em
regime de autonomia pedagógica, proporcionam uma sólida formação geral, científica e
tecnológica associada a uma forte componente experimental e prática, complementada
com uma formação em contexto de trabalho em colaboração com empresas e outras
entidades situadas no mundo do trabalho.

Cursos Profissionais

Escola está a dar continuidade ao ensino Profissional nas suas diversas áreas de
formação, Dispõe de meios técnicos adequados ao desenvolvimento destes cursos e de
um corpo docente bem qualificado e experiente, capaz de assegurar com sucesso a
leccionação de quase todas as disciplinas.A formação proposta visa satisfazer as
necessidades do mercado de emprego, não só nacional, mas também regional,
particularmente na região onde nos inserimos.

Cursos Profissionais

A promoção do sucesso educativo, o combate ao abandono escolar e o reforço de
qualificação dos jovens, é uma prioridade que permite aumento da empregabilidade e o
desenvolvimento da economia. Este projeto, responde às necessidades formativas e de
mão-de-obra qualificada da região e visa que os novos diplomados entrem no mundo do
trabalho de forma rápida e eficaz nas empresas/instituições da região e através da
criação das suas próprias empresas.

Cursos Profissionais

A promoção de um turismo de qualidade requer a intervenção de Técnicos dotados de
competências que permitam um pleno usufruto dos recursos disponíveis, no
desenvolvimento de atividades de animação. Os Técnicos de Animação promovem,
operacionalizam e acompanham programas e iniciativas de animação, de forma a
proporcionar atividades complementares, valorizando recursos turísticos, oferecendo
experiências que diferenciem o produto turístico.

Cursos Profissionais

A Oferta Formativa dos cursos profissionais visa promover a empregabilidade entre os
jovens, combater o insucesso e abandono escolar e aumentar a autoestima dos jovens.
A Escola tem uma larga experiência em ofertas nesta área. A formação em contexto de
trabalho será realizada pelos alunos no 2º e 3º ano oferecendo-lhes experiência de
trabalho que permitirá aos formandos percecionem com mais consciência a atividade
profissional que os espera.

Cursos Profissionais

Pensamos que a inserção do ensino prof. nas escolas irá dar resposta a muita situações
de insucesso e abandono escolar. O nosso Agrupamento tem para continuação os
Cursos Profissionais de Téc de Gest. e Prog. de Sist. Inf. em agregação com Téc. Aut.
Inst., e Téc. e Prog. de Sist. Inform. Para o ano 16/17, temos a abertura dos Cursos de
Téc de Gest. de Equip. Inf. em agregação com Téc. Aut. Inst. e ainda Téc. Comercial em
agregação com Téc. de De

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

Desde a implantação dos C.Profissionais,através do DL nº 74/2004 de 26 de Março e
nos termos nele estabelecidos através da Portaria nº550-C/04 de 21 de Maio,que a
escola apostou nesta oferta educativa/formativa de ensino profissionalizante.Este é o
percurso adequado aos formandos que pretendem adquirir o 12º ano e ingressar no
mercado de trabalho.Esta oferta enquadra-se na realidade empresarial onde nos
inserimos e atende às aspirações dos mesmo

Cursos Profissionais

A escola apostou nesta oferta educativa/formativa de ensino profissionalizante, uma
vez que é o percurso adequado aos formandos que pretendem adquirir o 12º ano e
ingressar no mercado de trabalho. Cada curso realiza anualmente uma actividade
marcante na sua área de formação aberta aos pais, aos restantes formandos, à
comunidade educativa, ao tecido empresarial e às forças vivas da região., permitindo a
apropriação de competências.

Cursos Profissionais

A aprendizagem dos cursos valoriza o desenvolvimento de competências para o
exercício de uma profissão em articulação com o setor empresarial local, é
caracterizada por uma forte ligação com o mundo do trabalho. Permite o
prosseguimento de estudos.

Cursos Profissionais

A Escopal – Escola Profissional de Lamego existe desde 1989. Ao longo destes anos,
sempre esteve ao serviço das populações locais, proporcionando aos mais jovens
condições para uma formação adequada às suas expectativas e às necessidades da
região. A nossa escola candidatou-se a vários Cursos de Nível IV, tendo sido aprovados
pedagógica e financeiramente os Cursos que actualmente se executam.

Cursos Profissionais

Na base da definição do curso foram tidos em conta vários fatores, nomeadamente o
percurso escolar dos alunos que concluem o ensino básico, os seus interesses
vocacionais, as suas necessidades e expectativas, o projeto educativo do agrupamento,
os recursos físicos e humanos da escola e as características do tecido económico-social
da área envolvente.

Cursos Profissionais

O jornal “Preto no Branco” de publicação trimestral. Este jornal de grande aceitação
entre os alunos tem sido igualmente divulgado entre os Encarregados de Educação
aproveitando-se, para o efeito, as Reuniões Gerais com os Encarregados de Educação,
realizadas nos primeiros dias de lecionação de cada período escolar. Acresce informar
que esta publicação já foi agraciada com o 3º lugar no concurso dos Jornais Escolares,
dinamizado pelo Público.

Cursos Profissionais

Os cursos a que se candidata são o conciliar dos interesses dos formandos e das
entidades empregadoras que procuram os nossos jovens para o preenchimento dos
seus quadros intermédios A EPNH foi criada com o objectivo de promover a qualificação
profissional em diferentes áreas dos jovens que após a conclusão do 9º ano pretendem
adquirir uma valência educativa e profissional..

Cursos Profissionais

Para a maioria dos nossos alunos, oriundos de famílias com um nível de escolaridade e
socioprofissional baixo, a escola é instituição privilegiada para proporcionar aquisição
de competências e capacidades indispensáveis a uma vida ativa, melhorar a qualidade
académica, contrariar o abandono escolar, garantir uma qualificação profissional e dar
respostas adequadas às necessidades de mão-de-obra qualificada manifestadas pelos
agentes produtivos.

Cursos Profissionais

Preocupações relativas à necessidade de mão-de-obra especializada. A constituição da
Eurocidade Valença-Tuy, candidatura a Património da Humanidade da Fortaleza e a
instalação do parque industrial a que acresce os já existentes nos concelhos limítrofes e
na região Galiza -Norte de Portugal, exige especialistas em comércio e em manutenção
industrial que escasseiam no mercado laboral local.

Cursos Profissionais

Os desafios que se colocam à Escola do século XXI, enquanto epicentro da formação de
base dos jovens e da aprendizagem ao longo da vida, exigem a adoção de posturas
educativas dinâmicas e inovadoras, adequadas ao contexto da comunidade e à
especificidade do seu público. Preparar os jovens com qualificações que permitam a
comparabilidade das qualificações a nível nacional e internacional, o prosseguimento de
estudos, a criação de empreendedorismo

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

10.100.054,67

557.321,19

1.003.133,18

684.614,98

359.358,45

689.626,21

1.082.608,38

1.782.206,39

631.267,53

6.745.952,69

1.559.808,75

725.384,02

479.369,64

1.171.614,96

1.175.305,30

2.350.201,58

655.260,43

1.842.225,57

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

8.585.046,47

473.723,01

852.663,20

581.922,73

305.454,68

586.182,28

920.217,12

1.514.875,43

536.577,40

5.734.059,79

1.325.837,44

616.576,42

407.464,19

995.872,72

999.009,51

1.997.671,34

556.971,37

1.565.891,73

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/09

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/09

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/09

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/07/26

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

559

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001367

POCH-01-5571-FSE-001368

POCH-01-5571-FSE-001369

POCH-01-5571-FSE-001370

POCH-01-5571-FSE-001371

POCH-01-5571-FSE-001372

POCH-01-5571-FSE-001373

POCH-01-5571-FSE-001374

POCH-01-5571-FSE-001375

POCH-01-5571-FSE-001376

POCH-01-5571-FSE-001377

POCH-01-5571-FSE-001378

POCH-01-5571-FSE-001379

POCH-01-5571-FSE-001380

POCH-01-5571-FSE-001381

POCH-01-5571-FSE-001382

POCH-01-5571-FSE-001383

POCH-01-5571-FSE-001384

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Inserindo-se no âmbito do projeto Programa Operacional Capital Humano, a criação de
Cursos Profissionais de dupla certificação nesta Entidade representa um acréscimo de
alternativas para os jovens e a possibilidade de uma integração no mundo do trabalho
de forma mais consistente e com maior preparação e experiência profissional.

Cursos Profissionais

Esta operação vem dar resposta à necessidade de formar ativos face às necessidades da
economia local e regional, resultante do crescimento do turismo duriense e do
envelhecimento demográfico existindo Instituições na prestação de cuidados ao idoso,
criando oportunidades de emprego e de empreendedorismo, contribuindo assim, para a
fixação de jovens no concelho, combatendo a desertificação. Os que pretendem
prosseguir estudos, vão mais preparados.

Cursos Profissionais

Existência de cerca de 80 alunos interessados em prosseguir estudos de nível
secundário, parte deles com CEF ou Vocacional 3º Ciclo concluído. Esta modalidade de
formação é que mais se ajusta aos interesses e ao perfil dos alunos permitindo-lhes
obter uma sólida formação geral, científica e tecnológica necessária à sua integração no
mundo do trabalho ou possibilitando ainda o seu ingresso no ensino superior.

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO
PROFISSIONAL DA BEIRA TRANSMONTANA - ESCOLA Cursos Profissionais
PROFISSIONAL DE TRANCOSO

O Projeto Educativo da EPT tem como objetivos o desenvolvimento das competências
vocacionais dos jovens, alicerçadas num conjunto de saberes humanísticos, científicos
e técnicos, que lhes proporciona uma formação adequada ao exercício profissional
qualificado e responsável, valorizando a aprendizagem das tecnologias da informação e
comunicação e a ligação ao mundo do trabalho., através da ligação a empresas,
instituições e escolas superiores .

ARTEMAVE - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS
ARTES E MÚSICA DO VALE DO AVE

Cursos Profissionais

A ARTAVE - Escola Profissional Artística do Vale Ave é propriedade da Associação
ARTEMAVE.As actividades e os inúmeros profissionais formados nesta escola, que em
todo o país e no estrangeiro ocupam lugares do maior relevo, nas Orquestras,
Universidades, Conservatórios e nas instituições de cultura, a par da quantidade de
prémios obtidos explicam porquê a ARTAVE é considerada na actualidade como uma
das mais importantes Escola de Música do Paí

Cursos Profissionais

O projeto integra 4 cursos científico-tecnológicos com planos próprios. As disciplinas da
formação geral e científica obedecem ao programa nacional, sendo a sua mais-valia as
componentes tecnológicas, pensadas para permitir ao aluno o ingresso com sucesso na
vida ativa ou o acesso ao ensino superior. São desenvolvidos protocolos com
instituições de renome académico e empresarial, visando a adaptação dos cursos à
realidade profissional.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

O Projeto que agora se apresenta a financiamento tem como objetivos, dar resposta
aos resultados do levantamento das necessidades de formação decorrentes da
prospeção efetuado por este Externato junto dos jovens que concluem o 9º ano de
escolaridade e junto dos parceiros locais que, em articulação com esta instituição,
fizeram um trabalho apurado de pesquisa nesta matéri

Cursos Profissionais

Integrada no Projeto Educativo da entidade, e com a envolvência do meio escolar e da
comunidade, esta oferta formativa visa combater o abandono e o insucesso escolar,
melhorando as qualificações académicas dos jovens e facultando-lhes o acesso a uma
profissão que permita intervir ativamente na região. Pretende-se que esta formação
seja adequada às expectativas dos formandos e às necessidades do mercado laboral da
região em que a mesma se insere.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE
SENHORIM

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO DE ARAÚJO
CORREIA

AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS

PROJEDE-PROJECTO DE EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO CRL - EM LIQUIDAÇÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA

SOCIEDADE DE ENSINO CENTRAL VILAMEANENSE
S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO COELHO,
LAMEGO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO,
Cursos Profissionais
GUILHUFE, PENAFIEL

Intervenções especificas inovadoras com vista à melhoria da qualidade do sistema de
educação e formação de jovens, visando o sucesso escolar. Desenvolver recursos
didáctico inovadores, reforço das competências nas TIC, implementação de plano de
acção para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANTÓNIO NOBRE

Cursos Profissionais

O Agrupamento realizou ainda uma consulta prévia aos seus alunos e os professores,
auscultando-os relativamente aos seus interesses de formação. Efetuou também uma
consulta às ofertas formativas existentes por parte das várias escolas da zona bem
como das necessidades existentes ao nível do mercado de trabalho, e possível inserção
/ absorção dos jovens nesse mesmo mercado.

Cursos Profissionais

O agrupamento dispõe de recursos humanos experientes em diferentes áreas de
qualificação. Entre 2008 e 2016 concluíram-se 14 cursos profissionais, com um nível de
certificação superior a 90%. O número de alunos que procuram estes cursos tem vindo
a aumentar nos últimos 2 anos letivos. As saídas profissionais selecionadas têm
respondido às necessidades regionais e nacionais do mercado de trabalho.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA
BEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LEONARDO COIMBRA
Cursos Profissionais
FILHO

O Ensino Profissional, através dos Cursos Profissionais, assume-se como um valor
acrescentado, uma via educativa que pretende complementar a resposta a
necessidades educativas fundamentais dos alunos, baseado numa aquisição de
conhecimentos e desenvolvimento de capacidades em disciplinas das componentes
geral e profissional, permitindo uma continuidade no percurso educativo ou uma
integração efetiva no mercado de trabalho.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA,
BRAGA

Cursos Profissionais

A formação justifica-se pela necessidade de diversificação da oferta formativa,
integrando cursos preferencialmente orientados para o mundo do trabalho, indo de
encontro às necessidades de formação de alunos em risco de insucesso e abandono
escolar na faixa dos 15-20 anos.A formação atende também às necessidades de
formação de técnicos de nível intermédio procurados pelo tecido empresarial da região.

Cursos Profissionais

O Curso de Manutenção Industrial permite aos formandos compreender e realizar
diferentes passos de manutenção de sistemas elétricos, eletromecânicos e eletrónicos,
utilizando as ferramentas e os equipamentos adequados. A manutenção industrial é um
serviço que agrupa uma série de atividades, cuja execução permite alcançar maior
fiabilidade nos equipamentos, máquinas e instalações. Este serviço é imprescindível
para qualquer indústria.

Cursos Profissionais

A presente candidatura tem como prioridade fundamental formar jovens na área da
Gestão de Sistemas Informáticos e na área do Comércio que são tão procuradas pelo
tecido empresarial da região do litoral alentejano. Neste sentido apresentamos a
candidatura a estes curso, pois o setor informático e comercial é imprescindível para o
turismo.

Cursos Profissionais

A seleção dos cursos profissionais que se apresenta agora a candidatura resultou de um
processo participado entre os diversos membros da comunidade educativa. Para uma
melhor fundamentação das propostas, foi realizado um inquérito aos alunos do 9º ano,
alargado às diferentes Escolas Básicas do concelho.A oferta curricular não esteve
dependente de opções/interesses dos grupos disciplinares, mas tem em conta as
potencialidades humanas e materiai

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE D.
HENRIQUE, PORTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ,
SANTIAGO DO CACÉM

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE
PAIVA

Cursos Profissionais

Proporcionar formação e qualificação para o ingresso no mercado de trabalho ou a
continuação de estudos de nível superior.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

254.023,54

785.388,32

844.306,43

2.231.154,67

3.198.777,33

2.572.878,35

634.336,09

1.562.844,50

632.965,91

2.470.313,51

417.390,80

615.832,94

791.671,96

1.067.662,33

266.350,85

113.528,11

1.529.869,78

275.318,29

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

215.920,01

667.580,07

717.660,47

1.896.481,47

2.718.960,73

2.186.946,60

539.185,68

1.328.417,83

538.021,02

2.099.766,48

354.782,18

523.458,00

672.921,17

907.512,98

226.398,22

96.498,89

1.300.389,31

234.020,55

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/05

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

560

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001385

POCH-01-5571-FSE-001386

POCH-01-5571-FSE-001387

POCH-01-5571-FSE-001388

POCH-01-5571-FSE-001389

POCH-01-5571-FSE-001390

POCH-01-5571-FSE-001391

POCH-01-5571-FSE-001392

POCH-01-5571-FSE-001393

POCH-01-5571-FSE-001394

POCH-01-5571-FSE-001395

POCH-01-5571-FSE-001396

POCH-01-5571-FSE-001397

POCH-01-5571-FSE-001398

POCH-01-5571-FSE-001399

POCH-01-5571-FSE-001400

POCH-01-5571-FSE-001401

POCH-01-5571-FSE-001402

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

JOBRA - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA BRANCA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.SERAFIM LEITE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MAXIMINOS

INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ALBINO
SOUSA CRUZ

ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE
ARTES DA BEIRA INTERIOR

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTEVÃO

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E
ENSINO PROFISSIONAL, S.A.

COLEGIO JOÃO DE BARROS S.A.

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE ELVAS

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

O CMJOBRA é uma escola com características únicas a nível regional e nacional ao nível
das infraestruturas e da oferta formativa que disponibiliza (música, dança e teatro). O
projeto é constituído por 5 cursos profissionais na área das artes do espetáculo, tendo
em vista a colocação dos finalistas no mercado de trabalho (orquestras, bandas
sinfónicas, companhias/grupos de teatro e/ou dança), ou o prosseguimento de estudos
para o Ensino Superior.

Cursos Profissionais

A ESSL tem como linhas orientadoras oferecer formações diversificadas, indo ao
encontro das necessidades da comunidade em que se insere, bem como aos interesses
de formação dos alunos. Os cursos profissionais apresentam-se como uma solução
alternativa de formação para jovens que pretendem uma formação com uma forte
componente prática e tecnológica.

Cursos Profissionais

As áreas de formação oferecidas têm por base um diagnóstico de necessidades
realizado com a colaboração do Centro de Emprego de Braga e a Associação Industrial
do Minho e foram negociadas em sede de rede escolar concelhia em que estiveram
presentes as outras escolas, bem como as instituições acima referidas, a Câmara
Municipal de Braga e o Ministério da Educação.

Cursos Profissionais

A Oficina -Escola Profissional do Instituto Nun’Alvres foi criada em 1989 com o intuito
de formar jovens, proporcionando-lhes uma preparação adequada para a vida
profissional, bem a possibilidade de prosseguir os estudos no ensino superior. Educa
com base nos princípios e fundamentos de valores morais, dignificando a Pessoa
Humana procurando uma formação cultural e cientifica de modo a preparar os jovens
em cidadãos responsáveis e solidários.

Cursos Profissionais

A EPABI, em atividade há 24 anos na cidade da Covilhã, constitui a única escola
profissional de música da região Centro do país, promovendo cursos de formação
artística de nível II e IV. Assume-se como instituição de referência no contexto do
ensino da música, atraindo jovens de todo o país e tendo por missão a prestação de um
serviço educativo e de formação profissional de excelência, quer ao nível sociocultural,
quer ao nível artístico.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce,
promover a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de
competências facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de
vida.

Cursos Profissionais

Esta candidatura enquadra-se no definido para a tipologia de Cursos Profissionais do
Eixo 1, Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da
qualificação dos jovens para a empregabilidade, no âmbito do POCH, conforme AVISO
nº POCH-71-2016-03.Este projeto alonga-se até agosto de 2019 data em que
terminarão o ciclo formativo 8 turmas que iniciam este ano letivo de 16/17.O projeto
contempla na totalidade 370 formandos

Cursos Profissionais

O Col. João de Barros é um estabelecimento de ensino privado que funciona em regime
de contrato de Associação com o MEC, com autorização definitiva para os 2.º e 3.º
ciclos e ensino secundário.Devido ao sucesso alcançado com os percursos formativos
que têm sido desenvolvidos por este colégio e visando combater o insucesso/abandono
escolar, continuamos a apostar no ensino profissional.

Cursos Profissionais

Integrada no Projeto Educativo da entidade, e com a envolvência do meio escolar e da
comunidade, esta oferta formativa visa combater o abandono e o insucesso escolar,
melhorando as qualificações académicas dos jovens e facultando-lhes o acesso a uma
profissão que permita intervir ativamente na região. Pretende-se que esta formação
seja adequada às expectativas dos formandos e às necessidades do mercado laboral da
região em que a mesma se insere.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE AGUIAR - ZONA
Cursos Profissionais
SUL

Integrada no Projeto Educativo da entidade, e com a envolvência do meio escolar e da
comunidade, esta oferta formativa visa combater o abandono e o insucesso escolar,
melhorando as qualificações académicas dos jovens e facultando-lhes o acesso a uma
profissão que permita intervir ativamente na região. Pretende-se que esta formação
seja adequada às expectativas dos formandos e às necessidades do mercado laboral da
região em que a mesma se insere.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO VERDE

Cursos Profissionais

Neste projeto, pretende-se formar jovens nas áreas do audiovisual, da higiene e
segurança no trabalho e da saúde dotando-os de competências técnicas de profissional
certificado nível 4. Esta certificação facilita a transição dos sistema educativo para o
mercado de trabalho, visando a integração dos jovens nas instituições industriais e
empresariais que existem a nível local e regional, contribuindo para uma menor
desertificação da região.

Cursos Profissionais

Os cursos apresentado visam, não só, demonstrar a nossa co-responsabilização no
processo de qualificação dos recursos humanos, como também e fundamentalmente,
fazer diminuir situações de abandono e insucesso escolar, apresentando novas
estratégias pedagógicas de formação e novas motivações e fornecer aos jovens
ferramentas que lhes facilitem ajustar-se à realidade do mundo de trabalho.

Cursos Profissionais

A inexistência de escolas de música autorizadas pelo Ministério da Educação aquando
da criação da ESPROARTE em toda região de Trás os Montes e Alto Douro,a carência
nacional de músicos qualificados,o aproveitamento das instalações existentes com
caraterísticas apropriadas para o ensino da música,a centralidade regional de Mirandela
assim como uma Residência de Estudantes disponível foram as razões que
fundamentaram a criação desta Escola em 1990

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

Nesta região constata-se que, uma população entre os 15 e os 20 anos, não se encontra
a frequentar qualquer grau de ensino, o que agrava o desenvolvimento local. Os CP
caracterizados por uma ligação com o mundo profissional, valorizam a aprendizagem e
o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em articulação
com o setor empresarial local. É nosso objetivo viabilizar respostas formativas ajustadas
à diversas necessidades

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

O n/ projeto visa dar resposta ao desafio lançado no plenário de concertação da oferta
formativa de C. Profissionais para 16/19 das entidades da rede local de educação de
Famalicão estima-se existirem alunos para um total de 47 ações prevendo alcançar a
meta 55% dos alunos do ensino sec.integrados em c. profissionais.Para além disso foi
efetuado um estudo cuidado do Diagnóstico de Nec Formação na Região do Ave tendo
em conta as áreas prioritária

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ÁGUAS
SANTAS

ARTEMIR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL
ARTÍSTICO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE FERREIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE SERPA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO I, VILA
NOVA DE FAMALICÃO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

4.274.968,29

2.055.379,28

299.468,91

3.597.966,85

2.220.093,31

1.797.414,89

4.039.716,26

650.833,16

284.901,91

1.721.462,90

1.182.437,17

346.999,33

863.689,60

3.440.150,36

692.915,70

2.365.318,37

350.008,40

2.466.613,70

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

3.633.723,05

1.747.072,39

254.548,57

3.058.271,82

1.887.079,31

1.527.802,66

3.433.758,82

553.208,19

242.166,62

1.463.243,47

1.005.071,59

294.949,43

734.136,16

2.924.127,81

588.978,35

2.010.520,61

297.507,14

2.096.621,65

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/13

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/09

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

561

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001403

POCH-01-5571-FSE-001404

POCH-01-5571-FSE-001405

POCH-01-5571-FSE-001406

POCH-01-5571-FSE-001407

POCH-01-5571-FSE-001408

POCH-01-5571-FSE-001409

POCH-01-5571-FSE-001410

POCH-01-5571-FSE-001411

POCH-01-5571-FSE-001412

POCH-01-5571-FSE-001413

POCH-01-5571-FSE-001414

POCH-01-5571-FSE-001415

POCH-01-5571-FSE-001416

POCH-01-5571-FSE-001417

POCH-01-5571-FSE-001419

POCH-01-5571-FSE-001420

POCH-01-5571-FSE-001421

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MORGADO DE
MATEUS, VILA REAL

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO AGRARIA-AVA

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
CARVALHAIS/MIRANDELA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM INÁCIO DA
CRUZ SOBRAL

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE ABRANTES

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE ENSINO
PROFISSIONAL S.A.

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA

SEMINARIO DIOCESANO DE LEIRIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR SUL

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO II, ALIJÓ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI HEITOR PINTO

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
CONSULTADORIA, LDA

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE MOURA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES,
ALENQUER

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SERTÃ

FUNDAÇÃO COMENDADOR ALMEIDA ROQUE

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Integrada no Projeto Educativo da entidade, e com a envolvência do meio escolar e da
comunidade, esta oferta formativa visa combater o abandono e o insucesso escolar,
melhorando as qualificações académicas dos jovens e facultando-lhes o acesso a uma
profissão que permita intervir ativamente na região. Pretende-se que esta formação
seja adequada às expectativas dos formandos e às necessidades do mercado laboral da
região em que a mesma se insere.

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais consubstanciam o educativo da escola. As áreas de produção
agrária, recursos florestais e ambientais, viticultura e enologia, turismo ambiental e
rural inserem-se na área de atuação da Escola Profissional Agrícola Fernando Barros
Leal. Correspondem a formações relevantes para o desenvolvimento económico e social
da região. Enquanto cursos profissionais conferem equivalência ao 12º ano de
escolaridade.

Cursos Profissionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola, adequasse às necessidades formativas
evidenciadas pelo tecido empresarial.A Escola está dotada de todas as infraestruturas e
equipamentos necessários à lecionação dos cursos ministrados tendo em vista a
capacitação efetiva dos formandos.

Cursos Profissionais

O Projeto visa oferecer aos alunos a possibilidade de prosseguirem os seus estudos ao
nível do ensino secundário, tendo, simultaneamente a oportunidade de adquirirem
uma certificação profissional em áreas de formação suscetíveis de os motivar e irem ao
encontro das necessidades formativas do concelho onde residem. Prevenção do
abandono escolar ao nível deste ciclo, dando continuidade ao plano de estudos já
iniciado no ano anterior.

Cursos Profissionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de
Abrantes, adequasse às necessidades formativas evidenciadas pelo tecido
empresarial.A Escola está dotada de todas as infraestruturas e equipamentos
necessários à lecionação dos cursos ministrados tendo em vista a capacitação efetiva
dos formandos.

Cursos Profissionais

Forte ligação ao tecido empresarial com a realização de formação em contexto real de
trabalho e realização de estágios; Aposta clara nas Novas tecnologias em especial das
TIC; Estabelecimento de uma rede alargada de parcerias, empresas, escolas superiores,
institutos politécnicos e a outras entidades da rede social;Formação com um pendor
prático muito forte; Ênfase na formação para a cidadania no domínio das atitudes e
comportamentos ;

Cursos Profissionais

Confirmando o êxito alcançado ao longo do tempo nas candidaturas apresentadas nas
três regiões nos anos anteriores, para o ciclo de formação 2016-2019, mantém-se na
generalidade uma aposta na continuidade, com as devidas adaptações às solicitações
verificadas em cada uma das diferentes regiões, de que é exemplo a aposta no curso de
Turismo no Pólo de Castelo Branco.

Cursos Profissionais

A formação escolar e a que se realiza em contexto de trabalho são acompanhadas pelos
órgãos de gestão pedagógica da escola e pelos professores especializados nas diferentes
áreas de formação. Além disso e em resultado do diálogo permanente com as empresas
e instituições, e das aprendizagens que efetuamos com a formação em contexto de
trabalho, vamos introduzindo melhorias progressivas no processo de formação para
assegurar uma qualidade crescent

Cursos Profissionais

Diversificação da oferta formativa numa perspetiva de qualificação profissional para
suprir necessidades locais, regionais e nacionais. Aposta na possibilidade de
empregabilidade e correspondência à procura social dos cursos. Implementação de
cursos profissionais de forma articulada com as restantes ofertas profissionalizantes da
região. Valorização da formação com integração de períodos de formação em contexto
de trabalho.

Cursos Profissionais

A formação profissional e tecnológica é uma obrigação das Escolas e uma necessidade
do Estado. O projeto que tem como objetivo proporcionar uma formação mais prática e
aproximada da realidade, permitindo dotar os alunos de conhecimentos e competências
para uma mais rápida e melhor integração no mercado de trabalho, salvaguardando
sempre a possibilidade de continuação de estudos no final deste percurso formativo.

Cursos Profissionais

O projeto visa incrementar a formação e a qualificação de jovens, provenientes do
sistema educativo/formativo, reduzir o abandono escolar, facilitar a sua inserção
profissional, consolidar competências e fomentar o prosseguimento de estudos. A sua
materialização concretiza-se através da qualidade da equipa pedagógica envolvida e da
Prática Simulada enquanto meio de proximidade com as entidades empregadoras.

Cursos Profissionais

Integrada no Projeto Educativo da entidade, e com a envolvência do meio escolar e da
comunidade, esta oferta formativa visa combater o abandono e o insucesso escolar,
melhorando as qualificações académicas dos jovens e facultando-lhes o acesso a uma
profissão que permita intervir ativamente na região. Pretende-se que esta formação
seja adequada às expectativas dos formandos e às necessidades do mercado laboral da
região em que a mesma se insere.

Cursos Profissionais

Esta ação de formação, enquadra-se no projeto educativo da Escola que preconiza uma
escola com uma aposta clara na modernização, na inovação e na capacidade de
iniciativa, com uma ligação permanente à comunidade educativa como meio para
conseguir a inserção dos jovens na vida ativa ou no prosseguimento de estudos, jovens
capazes de assumirem plenamente a sua cidadania.

Cursos Profissionais

Cc

Cursos Profissionais

O Curso de Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar visa dotar os
formandos de competências específicas na área da indústria alimentar, nomeadamente
no processamento de alimentos e no controlo da qualidade dos mesmos. Alia-se o
potencial da região em produtos de qualidade reconhecida com formação teórica e em
contexto de trabalho. O curso de Técnico Comercial abre a possibilidade dos alunos
poderem trabalhar no comércio.

Cursos Profissionais

A não existência de nenhum curso inserido neste projeto num raio de 50Km; a
polivalência na formação e saídas profissionais e um ensino direcionado para a
valorização de competências profissionais. Qualquer dos cursos integrados no projeto
dá resposta à procura de Recursos Humanos das empresas do concelho. A comprovar
os pareceres favoráveis da Associação Empresarial do Concelho e da Câmara Municipal
de Alenquer, bem como de entidades privadas.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

O IPB, Escola de Referência Empresarial, enquanto entidade educadora e formadora de
recursos humanos empenhados no exercício de atividades profissionais qualificadas,
assume a responsabilidade de, através do ministério do ensino técnico-profissional,
desenvolver atividades de educação e formação qualificantes que possam contribuir
para a melhoria do nível cultural e educacional da população e para o desenvolvimento
da região em que se insere.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

903.520,15

2.755.774,84

1.393.483,25

493.758,02

2.169.014,02

4.385.592,22

3.131.966,16

3.036.937,83

612.641,56

873.804,30

654.146,87

675.123,16

729.997,66

359.286,36

300.138,34

1.516.937,71

788.912,99

935.030,62

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

767.992,13

2.342.408,61

1.184.460,76

419.694,32

1.843.661,92

3.727.753,39

2.662.171,24

2.581.397,16

520.745,33

742.733,66

556.024,84

573.854,69

620.498,01

305.393,41

255.117,59

1.289.397,05

670.576,04

794.776,03

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/19

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001422

POCH-01-5571-FSE-001423

POCH-01-5571-FSE-001424

POCH-01-5571-FSE-001425

POCH-01-5571-FSE-001426

POCH-01-5571-FSE-001427

POCH-01-5571-FSE-001428

POCH-01-5571-FSE-001429

POCH-01-5571-FSE-001430

POCH-01-5571-FSE-001431

POCH-01-5571-FSE-001432

POCH-01-5571-FSE-001433

POCH-01-5571-FSE-001434

POCH-01-5571-FSE-001435

POCH-01-5571-FSE-001436

POCH-01-5571-FSE-001437

POCH-01-5571-FSE-001438

POCH-01-5571-FSE-001439

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA,
ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO DAIRE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE GONDOMAR

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FONTES PEREIRA
DE MELO

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE PONTE DE LIMA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Os cursos profissionais (nível 3) na área de Turismo e do apoio psicossocial, têm por
objetivo qualificar, visando responder às solicitações do mercado de trabalho, assim
como garantir requisitos para continuação de estudos nestas área no Ensino Superior,
designadamente na Universidade de Évora. Os planos apresentados pretendem
integrar os alunos, de modo gradual, no mundo do trabalho, através de visitas de
estudo e aulas em situação de trabalh

Cursos Profissionais

As características sócio-económicas do concelho de Castro Daire e a sua vasta e
dispersa área geográfica, fazem com que o agrupamento possua um nº elevado de
alunos com graves dificuldades de aprendizagem e que acumulam insucessos repetidos,
gerando grande desmotivação nos mesmos em relação à escola. Este projecto pretende
apoiar um percurso alternativo - Cursos Profissionais - para estes alunos, diminuindo o
insucesso e abandono escolares.

Cursos Profissionais

Cursos Profissionais com dupla certificação, tendo em conta as necessidades dos
formandos e o seu enquadramento no mercado de trabalho.

Cursos Profissionais

Esta oferta formativa tem como finalidade ajudar a traçar o ingresso dos formandos na
vida activa, promovendo nos jovens objectivos de desenvolvimento que lhes permitam
obter um conhecimento alargado em áreas fundamentais dos diversos cursos, que os
levem a tomar consciência das suas capacidades e competências, que lhes confiram
regras no plano ético, que os consciencializem da crescente exigência do mercado do
trabalho acerca das competências t

Cursos Profissionais

A oferta formativa disponibilizada pela Escola, adequasse às necessidades formativas
evidenciadas pelo tecido empresarial.A Escola está dotada de todas as infraestruturas e
equipamentos necessários à lecionação dos cursos ministrados tendo em vista a
capacitação efetiva dos formandos.

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, COOPERATIVA DE
Cursos Profissionais
ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

O projeto pretende contribuir para a melhoria dos níveis de educação e qualificação da
população jovem da região onde nos encontramos e é constituído por ofertas
qualificantes de qualidade e socialmente reconhecidas. Acreditamos que a formação
profissionalizante de jovens é essencial para a capacitação do tecido empresarial
nacional, promove a inclusão social e potencia a empregabilidade deste grupo
vulnerável às oscilações do mercado de trabalh

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO

Cursos Profissionais

A operação tem como objetivo a promoção do sucesso escolar através da diversificação
de ofertas formativas para os jovens do ensino secundário. O AE Soares Basto possui
uma longa história na aposta de cursos para a via profissionalizante desde a sua
existência, constituindo-se como escola integradora, apostando no sucesso e na
qualificação dos jovens para a empregabilidade.

Cursos Profissionais

A oferta formativa é constituída pelos cursos Científico-Tecnológicos aprovados pela
Portaria nº 265/2013, de 16 de agosto. A formação abrangente proporcionada pelos
cursos, não só a nível de competências gerais mas também específicas e técnicas,
forma integralmente os alunos, preparando-os para responder aos desafios colocados
pela sociedade, nomeadamente, fácil integração na vida ativa, prosseguimento de
estudos e criação do próprio emprego.

SEMINARIO MENOR DE NOSSA SENHORA DO
ROSARIO DE VILAR (SEMINARIO DE VILAR)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO PEDRO DO SUL Cursos Profissionais

A oferta formativa de dupla certificação - cursos profissionais - proporcionada pelo
Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul pretende valorizar a formação integral e
multidisciplinar dos formandos, melhorar a qualificação dos jovens, com ênfase no
ensino profissionalizante e vocacionado prioritariamente para o mercado de trabalho
do concelho e da região; paralelamente pretende contribuir para a prevenção e redução
do abandono escolar.

EPT - ENSINO PROFISSIONAL DE TOMAR LDA

Cursos Profissionais

Dirigido a jovens em formação profissional inicial, a escola defende que a preparação
para o trabalho, tem de proporcionar o desenvolvimento do ser humano, isto é “o saber
saber, o saber ser, o saber estar e o saber fazer”, pelo que privilegia a coabitação do
contexto escolar, com o contexto real de trabalho, para potenciar aprendizagens
múltiplas, aproximando assim a escola à vida real, possibilitando a construção de “Uma
Escola/ Uma Oficina”.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

As taxas de insucesso são conhecidas e as causas estão identificadas. Para estes jovens
em risco de abandono escolar, esta Escola tem estado atenta e procura intervir na sua
prevenção, tentando que o jovem-aluno seja um indivíduo ativo e bem-sucedido na
sociedade.A escola dispõe de professores com saberes e experiências fundamentais,
disponíveis para utilizar métodos de ensino numa perspetiva de aprendizagem
implicando o jovem num projeto pessoa

Cursos Profissionais

A escola apresenta p/o ciclo formativo 2016/2019 uma oferta formativa adaptada às
necessidades dos alunos e às solicitações da comunidade educativa e empresarial.
Assim, foram propostos 2CPs. Artes e Espetáculo, dado q/ Santarém é uma cidade
vincada ao espírito artístico. Multimédia, G.P.S.I. e Org. Eventos, dado q/ muitos dos
contactos c/empresas e entidades públicas da região, demonstram grande interesse na
contratação de técnicos nestas áreas

SÃO TEOTONIO-SOCIEDADE DE ENSINO,CULTURA E
Cursos Profissionais
EDUCAÇÃO CRISTÃ S.A.

O Colégio de São Teotónio é uma instituição de Ensino Básico e Secundário que conta
com mais de 50 anos de história, revelando-se uma escola preocupada em acompanhar
os melhores paradigmas da educação. Com este projeto pretende alargar a oferta
educativa existente, nomeadamente no que respeita ao ensino das artes do espetáculo;
tendo como objetivo dotar os formandos de conhecimento teóricos e práticos
essenciais ao exercício profissional.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE BEJA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DA
FEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. GINESTAL
MACHADO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE

Cursos Profissionais

Esta operação tem em vista a qualificação dos jovens, em idade escolar, em áreas
técnicas de importância e relevo para a sua inserção no mercado de trabalho, por forma
a assegurar uma melhoria na formação dos jovens, para uma melhor empregabilidade
na região.

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
Cursos Profissionais
RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Se os vários estudos existentes apontam como dificuldade primeira do processo de
modernização global o baixo nível de qualificação dos recursos humanos do país, só
através de um sistema de formação profissional que complete o sistema educativo na
aquisição de qualificações profissionais específicas se atingirá o nível qualitativo
necessário às exigências do mundo moderno, onde imperam as pesadas leis da
competitividade.

AEC - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cursos Profissionais

No âmbito das características mais relevantes da operação salienta-se os cursos
profissionais de música conferirem um certificado de nível 4, que possibilita a entrada
no mundo do espetáculo/cultura, tendo uma forte componente prática. Outra
característica relevante é o curso profissionalizante (planos próprios) na área da
Educação Social, com uma robusta matriz direcionada para o social, de dupla
certificação e, que proporciona a continuidade d

Cursos Profissionais

Os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível secundário de educação,
caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional. O principal objetivo é
dotar os alunos de conhecimentos e competências que lhes permita desempenhar, com
sucesso, uma profissão ou vocação, em articulação com o setor empresarial local. A
tónica do Agrupamento tem sido essencialmente dar resposta às necessidades da
comunidade oferecendo cursos profissionais

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL GOMES
DE ALMEIDA, ESPINHO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

560.650,34

1.060.145,73

1.985.867,71

3.566.795,24

2.142.149,68

3.582.914,76

2.628.834,72

5.676.416,97

969.054,36

1.439.474,88

1.329.623,12

2.628.472,64

1.230.916,43

543.072,17

842.349,75

3.969.437,90

419.560,63

1.576.867,92

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

476.552,79

901.123,87

1.687.987,55

3.031.775,95

1.820.827,23

3.045.477,55

2.234.509,51

4.824.954,42

823.696,21

1.223.553,65

1.130.179,65

2.234.201,74

1.046.278,97

461.611,34

715.997,29

3.374.022,22

356.626,54

1.340.337,73

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

563

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001440

POCH-01-5571-FSE-001441

POCH-01-5571-FSE-001442

POCH-01-5571-FSE-001443

POCH-01-5571-FSE-001444

POCH-01-5571-FSE-001445

POCH-01-5571-FSE-001446

POCH-01-5571-FSE-001447

POCH-01-5571-FSE-001448

POCH-01-5571-FSE-001449

POCH-01-5571-FSE-001450

POCH-01-5571-FSE-001451

POCH-01-5571-FSE-001452

POCH-01-5571-FSE-001453

POCH-01-5571-FSE-001454

POCH-01-5571-FSE-001455

POCH-01-5571-FSE-001456

POCH-01-5571-FSE-001457

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ALFACOOP-COOPERATIVA DE ENSINO CRL

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DO
RIBATEJO, S.A.

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM GOMES
FERREIRA ALVES

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

Ambiciona-se uma prática formativa conforme as necessidades da sua população alvo e
adequada aos contextos de sociabilidade e empregabilidade que caracterizam os seus
territórios de intervenção. Este projeto visa colmatar carências formativas
diagnosticadas pelo Externato Infante D. Henrique e seus parceiros associados.

Cursos Profissionais

Pensar a escola enquanto lugar de decisão é pensar a prática pedagógica enquanto
atividade de investigação e de intervenção para a mudança. Isto é, pensar a escola
enquanto espaço de reflexão e de diálogo entre os diferentes atores em presença e
pensar que essa reflexão favorece a emergência de uma nova cultura de escola,
matriciada pelas dimensões do ser, do estar, do fazer, do conviver, do comunicar, do
aprender e do fazer aprender.

Cursos Profissionais

Os cursos profissionais para além de conferirem aos alunos a equivalência ao 12º ano e
certificado profissional de nível 4, permitem a candidatura ao ensino superior e uma
entrada direta e qualificada no mercado de trabalho, ou ambas. A formação dos nossos
formandos habilita-os a integrar um posto de trabalho em qualquer empresa da região
ou fora dela, com profissionalismo e com um padrão de qualidade humana e técnica.

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE OURÉM E FÁTIMA Cursos Profissionais
ASSOCIAÇÃO

A formação escolar e a que se realiza em contexto de trabalho são acompanhadas pelos
órgãos de gestão pedagógica da escola e pelos professores especializados nas diferentes
áreas de formação. Além disso e em resultado do diálogo permanente com as empresas
e instituições, e das aprendizagens que efetuamos com a formação em contexto de
trabalho, vamos introduzindo melhorias progressivas no processo de formação para
assegurar uma qualidade crescent

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOMINGOS
SEQUEIRA, LEIRIA

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

A escolha dos Cursos Profissionais de foi motivada maioritariamente pelo facto de
haver uma grande procura pelos jovens e seus encarregados de educação de cursos
profissionalizantes, cuja procura pelo mercado de trabalho é positiva. Outro fator que
também contribuiu para esta escolha, foi o facto de a Escola se encontrar localizada
num concelho que tem vindo a dar relevância à sua modernização, permitindo a
instalação de várias empresas.

Cursos Profissionais

O presente projeto dá continuidade a um modelo formativo que permite aos/às jovens
a concretização da escolaridade obrigatória por percursos diferenciados, com aquisição
de competências profissionais num modelo de dupla certificação. Atendendo às
condições físicas da escola, ao interesse de alunos/as e à especificidade do tecido
empresarial, é dada resposta em áreas tão diversas como: Comércio, Man. Industrial,
Multimédia e Sistemas Informáticos

Cursos Profissionais

Contempla o 3º ano de Técnico de Vendas, os 2º e 3º anos de Técnico de Gestão de
Equipamentos Informáticos e um ciclo de estudos completo do Curso de Técnico de
Turismo.Viatodos ocupa um lugar-charneira na região, confinando com pontos
relevantes no plano turístico: a norte, Barcelos e Viana do Castelo; a sul, Porto; a este,
Braga; a oeste, Costa Verde. Assim, o novo curso acaba por servir uma vasta área de
elevado potencial turístico.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TONDELA TOMAZ
RIBEIRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBERGARIA-AVELHA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE D'ESTE

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

IPSB - INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE
BUSTOS, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SÔR

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMEIRIM

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA

EPO - CENTRO ESCOLAR E EMPRESARIAL DO
SUDOESTE ALENTEJANO, S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-ONOVO

ESCOLA SECUNDARIA DE SOARES REIS

ESCOLA SECUNDARIA DE CALDAS DAS TAIPAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA DE ÓBIDOS

Cursos Profissionais

Formação de dupla certificação de nível 4 nas áreas da agricultura e restauração.

Cursos Profissionais

Inclusão dos elementos da nossa comunidade, realização pessoal e formação
profissional dos nossos jovens, proporcionando-lhes um futuro mais próspero.

Cursos Profissionais

A oferta formativa de nível secundário para o ciclo de 2016/2017 procura de forma
articulada e complementar responder às necessidades da região e dos concelhos
limítrofes, no que respeita à procura e aptidões dos alunos com vista a qualificar
profissionalmente os nossos jovens. A nossa aposta nestes cursos já vem desde 2006,
pelo que a escola começa a ter uma experiência considerável neste domínio.

Cursos Profissionais

Os CP com uma estrutura modular são uma alternativa ao Ens. Sec. Regular,
proporcionando uma forte ligação ao mundo do trabalho; o desenvolvimento de
competências no exercício de uma profissão; o acesso a formação pós-secundária ou ao
Ens. Superior. A nossa oferta tem por objetivo viabilizar respostas educativas e
formativas ajustadas à diversidade e interesses, respondendo à heterogeneidade sócio
cultural do concelho de Almeirim.

Cursos Profissionais

Os cursos profissionais implementados visam a formação de quadros técnicos
preparados para fazer face aos desafios de uma sociedade aberta, globalizada e
competitiva e para desempenhar as novas funções que têm vindo a emergir nas
diferentes áreas.Pretendendo estar em sintonia com a evolução das necessidades de
mercado, estes cursos tentam assegurar as qualificações necessárias, promovendo a
aquisição de conhecimentos e competências.

Cursos Profissionais

Este projecto procura responder às necessidades de qualificação dos jovens no
Concelho de Odemira. A formação apresentada promove o desenvolvimento pessoal e
profissional dos jovens, pondo a tónica na dupla certificação e respondendo também
aos desafios de desenvolvimento da região. Esta formação permite a reintegração de
jovens no sistema de ensino formal e uma nova oportunidade de formação qualificada.

Cursos Profissionais

As operações a apoiar enquadram-se no Eixo Prioritário 1 - Promoção do sucesso
educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos jovens para a
empregabilidade, incidindo este aviso nos primeiros anos curriculares. Os Cursos
Profissionais são um dos percursos de nível secundário de educação e de formação de
carácter dual que valoriza o desenvolvimento de capacidades para o exercício de uma
profissão, em articulação com o set

Cursos Profissionais

Com 132 anos de existência, a Escola é um centro artístico por excelência, único na
região norte e centro do país. Esta situação confere-lhe uma abrangência social e
territorial que extravasa os limites geográficos e demográficos da sua área de inserção,
sendo frequentada por jovens provenientes de todos os distritos das regiões norte e
centro. Por outro lado, está situada numa zona de interface de uma população com
baixos níveis de escolaridade

Cursos Profissionais

A ESCT aposta no desenvolvimento de compromissos locais para a qualificação, pois é
fundamental partilhar experiências e o conhecimento de outras realidades pedagógicas
e formativas para uma melhoria da formação. Assim, tem parcerias com entidades
externas para assegurar uma formação técnica especializada e de qualidade
(TaipasTuritermas, Sociedade Martins Sarmento, U Minho, U Católica, Câm Mun
Guimarães) e é membro da Rede Social de Guimarães.

Cursos Profissionais

Um número muito significativo de alunos que concluem o 3º ciclo não se mostra
motivado e ou não tem o perfil adequado, para vir a prosseguir estudos superiores,
podendo ter projetos muito mais sólidos investindo em cursos profissionais, formação
que permite, o desenvolvimento de competências práticas, aos alunos.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.394.089,87

3.947.987,28

571.096,11

122.525,79

2.544.091,47

779.347,40

1.345.634,46

508.205,78

1.989.148,02

847.099,41

680.565,83

1.200.956,81

991.878,42

2.251.851,44

348.083,34

479.676,27

2.008.932,23

368.936,53

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.184.976,39

3.355.789,19

485.431,69

104.146,92

2.162.477,75

662.445,29

1.143.789,29

431.974,91

1.690.775,82

720.034,50

578.480,96

1.020.813,29

843.096,66

1.914.073,72

295.870,84

407.724,83

1.707.592,40

313.596,05

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/06/28

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001458

POCH-01-5571-FSE-001459

POCH-01-5571-FSE-001460

POCH-01-5571-FSE-001461

POCH-01-5571-FSE-001462

POCH-01-5571-FSE-001463

POCH-01-5571-FSE-001464

POCH-01-5571-FSE-001465

POCH-01-5571-FSE-001466

POCH-01-5571-FSE-001467

POCH-01-5571-FSE-001468

POCH-01-5571-FSE-001469

POCH-01-5571-FSE-001470

POCH-01-5571-FSE-001471

POCH-01-5571-FSE-001472

POCH-01-5571-FSE-001473

POCH-01-5571-FSE-001474

POCH-01-5571-FSE-001475

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Profissionais

No âmbito do projeto Escolas Empreendedoras da CIM Viseu, 3 alunos apresentaram o
projeto Smart Helmet, ficando no 2º lugar do Concurso. O projeto Smart Helmet
consiste na criação de um sistema que visa proteger os utilizadores de motociclos, uma
vez que a mota só liga quando o capacete está devidamente colocado na cabeça. Como
projeto inovador, os alunos concorrem ao programa televisivo Shark Tank, e ganharam
a confiança do juri.

ADEPTOLIVA - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL DOS
Cursos Profissionais
CONCELHOS DE TÁBUA, OLIVEIRA DO HOSPITAL E
ARGANIL

O projeto visa responder às necessidades do mercado de trabalho da região de
influência da EPTOLIVA e à orientação vocacional manifestada pelos jovens, dando
continuidade a uma formação sustentável, integrada, adequada e de qualidade,
oportuna às parcerias instituídas com o sector empresarial e institucional do território e
cujo historial de 25 anos tem vindo a reconhecer e a premiar a escola como a mais
empreendedora do distrito de Coimbra.

AEC - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cursos Profissionais

No âmbito das características mais relevantes da operação salienta-se os cursos
profissionais de música conferirem um certificado de nível 4, que possibilita a entrada
no mundo do espetáculo/cultura, tendo uma forte componente prática. Outra
característica relevante é o curso profissionalizante (planos próprios) na área da
Educação Social, com uma robusta matriz direcionada para o social, de dupla
certificação e, que proporciona a continuidade d

Cursos Profissionais

A Associação Promotora de Ensino Profissional para o Alto Tâmega é promotora e
proprietária da Escola Profissional de Chaves - EPC, criada em outubro de 1989, ao
abrigo do DL. 26/89. A EPC ministra curso Técnico Profissionais de Nível IV que visam a
formação e a certificação dos jovens da região do Alto Tâmega.Assim, procura a
promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforçar a
qualidade dos jovens para a empregabilidade

Cursos Profissionais

A presente candidatura a esta tipologia de operações visa contribuir para a qualificação
e certificação de jovens que pretendem (re)orientar o seu percurso escolar com vista à
realização de um curso profissional que permita aquisição de novas competências
técnicas e prática dual para um maior sucesso educativo, motivação e rapidez de
integração em vários setores de atividade contributivos para a inserção no mercado de
trabalho e empregabilidad

Cursos Profissionais

Este projecto pretende privilegiar a promoção das condições de empregabilidade e de
transição para a vida activa. Surge como tentativa de evitar o abandono escolar,
nomeadamente dos jovens que entram precocemente no mundo do trabalho e com
insuficiente nível de formação escolar e qualificação profissional. Visa, assim, garantir a
concretização de uma resposta educativa e formativa, indo ao encontro das directrizes
da Agenda para a Empregabilidad

Cursos Profissionais

Tendo por objetivo contribuir para o desenvolvimento formativo e socioeconómico do
concelho, a escola decidiu criar cursos de natureza mais práticas tendo em linha de
conta a motivação e os interesses dos alunos, assim como a politica camarária para o
baixo concelho, não esquecendo a perspetivação dos pareceres das diferentes
instituições públicas e privadas.

Cursos Profissionais

A melhoria da produtividade e da competitividade impõe a necessidade de promoção
acelerada da qualificação dos ativos, baseados em processos de reconhecimento,
validação e certificação de competências adquiridas em contextos escolares e
profissionais, que lhe possibilitem consolidar os conhecimentos adquiridos numa
perspetiva de evolução adaptativa das carreiras profissionais.

Cursos Profissionais

A Escola Profissional Infante D. Henrique – Porto é pública com características muito
particulares advindas do facto de ser tutelada em parceria pelos Ministérios da
Educação e da Justiça.Tem como objetivo fundamental promover a formação pessoal,
escolar e profissional de jovens que registam nos seus percursos de vida confrontos com
o sistema de administração da justiça ou a prática de atos censuráveis não detetados
pelas instâncias de controlo.

Cursos Profissionais

Os cursos profissionais visam elevar a qualificação dos jovens que pretendem exercer
uma atividade profissional a nível local e/ou regional, dando um contributo para a
empregabilidade dos formandos e para melhoria do desenvolvimento social e
económico da região, caracterizada por uma densidade empresarial média e onde as
atividades económicas mais representativas são o comércio, as indústrias
transformadoras, obras públic, serviços e transportes

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

O presente projeto dá continuidade a um modelo formativo que permite aos/às jovens
a concretização da escolaridade obrigatória por percursos diferenciados, com aquisição
de competências profissionais num modelo de dupla certificação. Atendendo às
condições da escola, ao interesse de alunos/as e às necessidades do mercado, é dada
resposta em áreas tão diversas c/o: agropecuária, gestão equina,
restauração/cozinha/pastelaria e m. industrial.

Cursos Profissionais

O Instituto, no âmbito da sua orientação formativa e no cumprimento da sua missão de
promover a concretização de um Projeto de Formação de recursos humanos
qualificados que responda às necessidades locais e regionais do mercado de trabalho na
área da mecatrónica automóvel, pretende promover a qualificação de jovens, enquanto
agentes fulcrais do desenvolvimento futuro da economia e da sociedade portuguesa.

Cursos Profissionais

O Colégio D. José I propõe-se implementar estas áreas de formação na sequência da
realização de outros cursos, os quais revelaram-se bastante proveitosos a nível
sociocultural e profissional para jovens inscritos. A aposta neste tipo de formações
acontece em virtude de um grande número de alunos continuar a demonstrar interesse
por estas áreas aliado ao facto deste estabelecimento de ensino possuir já os recursos
necessários para a formação.

Cursos Profissionais

O objetivo principal é reduzir o nº de alunos que abandonam a escola sem completar o
ensino secundário. Os Cursos procuram dar resposta às necessidades do mercado de
emprego, principalmente na nossa região. O AE já estabeleceu protocolos com diversas
entidades, nomeadamente com a Esc. Superior de Enfermagem da U. Évora, para que os
alunos possam usufruir das instalações e/ou material de apoio para algumas das aulas.

Cursos Profissionais

É nosso objetivo, através desta tipologia de cursos, criar uma oferta diversificada com
as condições necessárias à prestação de um serviço de educação de qualidade. Com
estes percursos formativos pretende-se prevenir o abandono escolar precoce, promover
a continuidade de estudos e ao mesmo tempo dotar os alunos de competências
facilitadoras de integração na vida ativa, caso seja essa a sua opção de vida.

Cursos Profissionais

Dinamizamos atividades relacionadas com a alimentação saudável desporto escolar,
saúde e bem-estar, voluntariado e solidariedade, proteção do meio ambiente, ações de
sensibilização sobre violência no namoro e na escola e Implementamos o programa “Eu
e os outros” – Prevenção dos problemas ligados ao consumo de substâncias
psicoativas.Desenvolvemos a literacia financeira e participação cívica e política

FUNDAÇÃO JOAQUIM DOS SANTOS

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO
PROFISSIONAL PARA O ALTO TÂMEGA

ENSIBRIGA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, FELGUEIRAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALPENDURADA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CADAVAL

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE D.HENRIQUE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TEMPLÁRIOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MADEIRA TORRES

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS

INSTITUTO EDUCATIVO DE SOUSELAS LDA

COLÉGIO D. JOSÉ I LDA

AGRUPAMENTO VERTICAL DE REDONDO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE POMBAL

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIBEIRA DE PENA

Cursos Profissionais

A Escola tem vindo a optar pelas ofertas profissionalizantes desde a criação desta
vertente, uma vez que se insere num contexto socioeconómico extremamente
carenciado ao nível das qualificações. Foram vários os cursos que funcionaram com
base na estratégia educativa global prevista nos documentos estruturantes da escola.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.975.381,24

2.471.572,38

141.090,71

2.923.717,06

305.011,66

1.714.796,96

650.015,53

124.322,71

2.181.385,87

2.666.311,76

2.912.998,36

2.920.121,33

670.925,91

998.601,32

341.498,81

2.071.342,76

1.290.883,18

547.653,75

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

1.679.074,05

2.100.836,52

119.927,10

2.485.159,50

259.259,91

1.457.577,42

552.513,20

105.674,30

1.854.177,99

2.266.365,00

2.476.048,61

2.482.103,13

570.287,02

848.811,12

290.273,99

1.760.641,35

1.097.250,70

465.505,69

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/16

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/07/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

565

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-01-5571-FSE-001476

POCH-01-5571-FSE-001477

POCH-01-5571-FSE-001478

POCH-01-5571-FSE-001479

POCH-01-5571-FSE-001480

POCH-01-5571-FSE-001481

POCH-01-5571-FSE-001482

POCH-01-5571-FSE-001483

POCH-01-5571-FSE-001485

POCH-01-5571-FSE-001486

POCH-01-5571-FSE-001487

POCH-02-5368-FSE-000001

POCH-02-5368-FSE-000002

POCH-02-5368-FSE-000003

POCH-02-5368-FSE-000004

POCH-02-5368-FSE-000005

POCH-02-5368-FSE-000006

POCH-02-5368-FSE-000007

POCH-02-5368-FSE-000009

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

1-Promoção do sucesso educativo, do
combate ao abandono escolar e
reforço da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

Programa Operacional do Capital Humano

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

Programa Operacional do Capital Humano

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

Programa Operacional do Capital Humano

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOUTOR JÚLIO
MARTINS

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PROENÇA-A-NOVA Cursos Profissionais

Resumo | Summary

Através deste projeto encontraremos, em colaboração com diversas entidades,
empresas e instituições com as quais trabalhamos em parceria, meios articulados de
intervenção de modo a facilitar a transição dos alunos para a vida ativa e/ou
prosseguimento de estudos, assegurando a obtenção de uma certificação escolar e
profissional, em áreas cruciais de desenvolvimento da região.

O projeto resultou por um lado para dar continuidade ao percurso escolar de 19 alunos
que concluiram o 9.ºano de escolaridade no ano letivo 2015-2016 e por outro lado dar
continuidade ao percurso iniciado pelos alunos que no ano letivo anterior terminaram o
2.ºano do Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PADRÃO DA LÉGUA Cursos Profissionais

Este projecto visa minimizar o problema do insucesso escolar de alunos a quem a escola
pouco diz ao nível do ensino regular , e dar ferramentas que permitam o seu acesso ao
mercado de trabalho em igualdade de oportunidade com alunos do ensino regular.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMPO ABERTO,
BEIRIZ

Cursos Profissionais

Os cursos profissionais, na perspetiva da escolaridade básica obrigatória de doze anos,
adequam-se às características dos alunos que pretendem uma alternativa ao ensino
regular. No caso dos cursos de hotelaria e restauração, dão resposta a uma área
formativa prioritária para o NUT em que o Agrupamento se insere, permitindo uma
aprendizagem dos jovens com sucesso numa via profissionalizante.

Cursos Profissionais

O Externato Senhora do Carmo tem obtido no terreno forte adesão e procura nos seus
cursos de formação, tendo como a área de Hotelaria e Restauração o seu foco. O
Externato tem como objectivo a preparação dos/as formandos/as, tendo em vista a sua
motivação para a continuidade dos estudos, mas ao mesmo tempo transmitir os
conhecimentos profissionais, técnicos e sociais, para a integração no mercado de
trabalho.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TERRAS DE BOURO Cursos Profissionais

O presente projeto pretende contribuir para a diversificação das ofertas educativas no
nosso agrupamento e, simultaneamente, ir ao encontro dos interesses dos alunos e das
necessidades do mercado profissional na região. Consideramos que esta oferta de
formação é bastante adequada, uma vez que possibilitará aos alunos, para além da
conclusão do Ensino Secundário, uma qualificação profissional e consequente
possibilidade de inserção na vida ativa.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO
SORRAIA, LDA

Cursos Profissionais

A atividade principal da EPSM é a formação e qualificação de jovens, possuindo uma
oferta formativa diversificada, com destaque para os cursos profissionais de nível IV,
que possibilitam aos jovens uma entrada qualificada no mercado de trabalho ou a
continuidade de estudos. A oferta formativa da EPSM é ajustada às necessidades da
região e do país e fundamenta-se no diagnóstico de necessidades formativas elaborada
com os nossos parceiros.

Cursos Profissionais

Há 16 anos que a EPC garante formação de técnicos qualificados nas áreas mais
emergentes, visando colmatar a escassez de recursos humanos qualificados. A oferta
formativa proposta é adequada às necessidades do tecido empresarial e foi definida em
conjunto com os nossos stakeholders. Garantimos as condições técnicas e pedagógicas
para a execução com sucesso desta operação, de forma a cumprir com os objetivos
deste eixo de intervenção.

Cursos Profissionais

A EPC assume como sua principal missão ajudar no desenvolvimento local e regional
através duma aposta clara na formação dos jovens. Permite-lhes experiências laborais
em contexto real e em empresas de renome (frequentemente, no âmbito do Programa
Leonardo Da Vinci, os alunos realizam a sua PCT no estrangeiro). A EPC trabalha em
tendo em consideração o tecido empresarial regional, bem como, as necessidades
profissionais do mercado.

EXTERNATO SENHORA DO CARMO LDA

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE CORUCHE LDA

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DIOGO DIAS MELGAZ, UNIPESSOAL LDA

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO LUISIER S.J. Cursos Profissionais

LUSO-FORMATAR S.A.

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Responder aos interesses dos alunos e às necessidades do tecido empresarial; contribuir
para que o estudante desenvolva competências pessoais e profissionais para o exercício
de uma profissão; preparação da entrada no mercado de trabalho com qualificação
escolar e profissional.

Cursos Profissionais

...

Bolsas e Programas para Estudantes do ensino Superior

O objetivo da presente candidatura é alargar a base social de apoio aos estudantes do
ensino superior. Com este objetivo pretende-se o aumento do nº de diplomados no
âmbito da atual política de ação social, melhorando as possibilidades de acesso
mediante a concessão de bolsas de estudo a estudantes socialmente desfavorecidos,
deslocados ou portadores de deficiência. Pretende-se, assim, promover uma efetiva
igualdade de oportunidades de acesso ao

Bolsas e Programas para Estudantes do ensino Superior

O objetivo da presente candidatura é alargar a base social de apoio aos estudantes do
ensino superior. Com este objetivo pretende-se o aumento do nº de diplomados no
âmbito da atual política de ação social, melhorando as possibilidades de acesso
mediante a concessão de bolsas de estudo a estudantes socialmente desfavorecidos,
deslocados ou portadores de deficiência. Pretende-se, assim, promover uma efetiva
igualdade de oportunidades de acesso ao

Bolsas e Programas para Estudantes do ensino Superior

O objetivo da presente candidatura é alargar a base social de apoio aos estudantes do
ensino superior. Com este objetivo pretende-se o aumento do nº de diplomados no
âmbito da atual política de ação social, melhorando as possibilidades de acesso
mediante a concessão de bolsas de estudo a estudantes socialmente desfavorecidos,
deslocados ou portadores de deficiência. Pretende-se, assim, promover uma efetiva
igualdade de oportunidades de acesso ao

Bolsas e Programas para Estudantes do ensino Superior

O objetivo da presente candidatura é alargar a base social de apoio aos estudantes do
ensino superior. Com este objetivo pretende-se o aumento do nº de diplomados no
âmbito da atual política de ação social, melhorando as possibilidades de acesso
mediante a concessão de bolsas de estudo a estudantes socialmente desfavorecidos,
deslocados ou portadores de deficiência. Pretende-se, assim, promover uma efetiva
igualdade de oportunidades de acesso ao

Bolsas e Programas para Estudantes do ensino Superior

O objetivo da presente candidatura é alargar a base social de apoio aos estudantes do
ensino superior. Com este objetivo pretende-se o aumento do nº de diplomados no
âmbito da atual política de ação social, melhorando as possibilidades de acesso
mediante a concessão de bolsas de estudo a estudantes socialmente desfavorecidos,
deslocados ou portadores de deficiência. Pretende-se, assim, promover uma efetiva
igualdade de oportunidades de acesso ao

Bolsas e Programas para Estudantes do ensino Superior

O objetivo da presente candidatura é alargar a base social de apoio aos estudantes do
ensino superior. Com este objetivo pretende-se o aumento do nº de diplomados no
âmbito da atual política de ação social, melhorando as possibilidades de acesso
mediante a concessão de bolsas de estudo a estudantes socialmente desfavorecidos,
deslocados ou portadores de deficiência. Pretende-se, assim, promover uma efetiva
igualdade de oportunidades de acesso ao

Cursos TesP

Cursos técnicos superiores profissionais (TeSP) ministrados pelo IP Guarda

Cursos TesP

A criação dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais procura dar resposta à
necessidade, sentida em toda a União Europeia, de mão-de-obra qualificada e
especializada de nível 5, prevendo-se em 2015 mais de 800000 postos de trabalho
tenham ficado por preencher em toda a União Europeia, esperando-se que em 2020
existam pelo menos mais 500000 postos de trabalho.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.619.003,17

169.380,06

455.765,16

537.571,15

1.507.354,45

327.831,45

2.857.289,52

1.812.011,77

1.162.720,47

2.244.171,88

336.389,63

91.092.317,12

72.331.421,07

11.297.101,20

15.969.085,00

1.113.858,99

36.996,80

462.208,00

675.643,35

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/08

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/09

2019/08/30

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/14

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

285.931,19

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

04-Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o
mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e
reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências,
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de
ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem;

2016/09/15

2019/08/31

Portugal

77.428.469,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/09/01

2016/06/30

Portugal

61.481.707,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/09/01

2016/06/30

Portugal

9.602.536,02

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/09/01

2016/06/30

Portugal

13.573.722,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/09/01

2016/06/30

Portugal

946.780,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/09/01

2016/06/30

Portugal

31.447,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/09/01

2016/06/30

Portugal

392.876,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/10/01

2017/09/30

Portugal

574.296,85

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/10/05

2017/12/31

Portugal

1.376.152,69

143.973,05

387.400,39

456.935,48

1.281.251,28

278.656,73

2.428.696,09

1.540.210,00

988.312,40

1.907.546,10

Objetivo Temático | Thematic
Objective
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-02-5368-FSE-000011

POCH-02-5368-FSE-000012

POCH-02-5368-FSE-000013

POCH-02-5368-FSE-000014

POCH-02-5368-FSE-000015

POCH-02-5368-FSE-000016

POCH-02-5368-FSE-000017

POCH-02-5368-FSE-000018

POCH-02-5368-FSE-000019

POCH-02-5368-FSE-000020

POCH-02-5368-FSE-000021

POCH-02-5368-FSE-000022

POCH-02-5368-FSE-000023

POCH-02-5368-FSE-000024

POCH-02-5368-FSE-000025

POCH-02-5368-FSE-000026

POCH-02-5368-FSE-000027

POCH-02-5368-FSE-000028

POCH-02-5368-FSE-000029

POCH-02-5368-FSE-000030

POCH-02-5368-FSE-000031

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos TesP

Os TeSPs são cursos de Nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações. Da estrutura
curricular faz parte uma componente geral e científica, uma componente de formação
técnica e uma componente de formação em contexto de trabalho, que se concretiza
através de um estágio, com duração de um semestre, assegurado pelo IPBeja em
parceria com entidades regionais com quem foi celebrado protocolo para o efeito.

Cursos TesP

Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) são uma nova modalidade de
formação com a duração de dois anos, com uma componente técnica e prática bastante
marcante, que conferem uma qualificação profissional de nível 5.O Politécnico de Leiria
dispõe de 34 TeSP, lecionados nas suas 5 Escolas Superiores situadas na região de Leiria
e Oeste, enquadrada nas prioridades nacionais da estratégia de I&I para a
Especialização Inteligente.

Cursos TesP

O Politécnico do Porto oferece 24 Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), dos
quais 5 são desenvolvidos no âmbito da presente operação. Abrangendo cerca de 90
estudantes, os 5 cursos TeSP financiados são promovidos pela Escola Superior de
Educação (3) e pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras (2),
direcionando-se para as áreas do turismo e lazer, trabalho social e saúde e gestão e
administração.

Cursos TesP

O propósito desta operação é a promoção da aquisição de competências técnicas e
transversais de nível 5 no âmbito do ensino superior. As áreas de formação e os perfis
profissionais dos CTeSP da UA estão alicerçados nas necessidades do tecido empresarial
da região de influência das Escolas Politécnicas da UA, em conjunto com entidades
parceiras (autarquias locais, associações empresariais e empresa de todos os setores de
atividade económica).

Cursos TesP

Com a experiência adquirida ao longo de 7 anos, na lecionação dos CET, e considerando
a natureza profissional deste novo tipo de formação, esta constitui-se estratégica para
o IPSantarém. Consideramos que a mesma irá reforçar a dimensão social do Ensino
Superior Politécnico, uma vez que combate o insucesso que muitos dos candidatos
apresentam e constitui um estímulo à aprendizagem num ambiente propício e
essencialmente vocacional.

Cursos TesP

Em termos de publicitação serão adotados os mecanismos de divulgação durante a
formação e pós formação (contexto de trabalho). As características mais relevantes da
operação serão o número de estudantes apoiados e o contributo ao nível do
compromisso assumido, pelo IPV, em termos de resultados que podem vir a ser
divulgados em termos nacionais contribuindo desta forma para a metas definidas para
o PO CH.

Cursos TesP

O IPCB promove Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP). Os TesSP constituemse como uma oferta educativa de natureza profissional, introduzida no âmbito do
ensino superior, não conferente de grau académico, de nível ISCED 5, cuja conclusão
com aproveitamento conduz à atribuição de um diploma de Técnico Superior
Profissional. Os TeSP incluídos nesta operação estão alinhados com a ENEI.

FUNDAÇÃO PARA O ESTUDO E DESENVOLVIMENTO
Cursos TesP
DA REGIÃO DE AVEIRO (FEDRAVE)

A presente operação tem como objetivo ministrar o curso de Proteção Civil e Socorro,
no âmbito da gestão de ocorrências, do planeamento de operações de Proteção Civil, da
elaboração de planos de emergências, de avaliação e monitorização de riscos, da
execução de exercícios de Proteção Civil, da realização de vistorias de SCIE, da gestão
das comunicações de emergência e do desenvolvimento de ações de informação e/ou
sensibilização da população.

ESPAÇO ATLÂNTICO - FORMAÇÃO FINANCEIRA, LDA Cursos TesP

Com a realização deste projeto, enquadrado no projeto educativo do IESF cuja filosofia
é a de Business School, pretende-se não só aumentar a qualificação de jovens, bem
como dotar os estudantes com competências ao nível do empreendedorismo e
autoemprego, de modo a promover uma atitude de mudança junto deles que
consequentemente potenciará não só a sua integração profissional bem como o seu
prosseguimento de estudos.

INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

Cursos TesP

A presente operação, proposta pelo Politécnico de Coimbra, envolve o desenvolvimento
de 5 cursos / 5 turmas TeSP´s, alinhados com as prioridades ENEI/APD e sem
enquadramento na EREI-Centro, promovendo a aquisição de competências técnicas que
contribuem para integração profissional dos diplomados, através da aproximação das
ofertas formativas às necessidades do mercado de trabalho, e poderão igualmente
atrair novos públicos para o ensino superior

Cursos TesP

Os cursos TeSP do IPB submetidos a financiamento no âmbito dos avisos POCH e NORTE68-2016-01 formam profissionais que correspondem a necessidades evidentes do
tecido empresarial, com um contributo relevante para o desenvolvimento regional e
estão claramente enquadrados com a Estratégia Nacional de Especialização Inteligente
(ENEI), e com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI) bem assim como
com a Agenda Portugal Digital.

Cursos TesP

A operação de formação a implementar prende-se com a necessidade de formar
profissionais diplomados do ensino superior capazes de colmatar a necessidade de
intervenção em trabalho social e orientação, tendo em conta as solicitações das
Instituições que dão apoio à comunidade envolvente, e que se comprometeram com
esta IES através dos pareceres emitidos, cuja abrangência de valências é muito
significativa e polivalente.

Cursos TesP

Estes ciclos de estudos visam a obtenção de uma qualificação profissional que permita
uma rápida inserção no mercado, permitindo igualmente o prosseguimento de estudos
no ensino superior (licenciaturas e/ou mestrados integrados), concretizando-se a
missão do Instituto Politécnico de Portalegre no que respeita à qualificação das
populações e ao desenvolvimento tecnológico da região.

Cursos TesP

Esta operação tem como âmbito os Cursos Técnicos Superiores Profissionais, que
permitem alargar e diversificar o espectro da oferta de ensino superior, contribuindo
assim para o aumento da competitividade nacional. Esta oferta de formação tem uma
forte inserção regional, uma vez que contempla uma componente de formação em
contexto de trabalho.

Cursos TesP

O ISTEC é um estabelecimento de ensino superior politécnico particular, inserido no
sistema de ensino superior português, desde 1990, que nos termos da legislação
vigente, tem como finalidade a promoção do ensino de nível superior na área das
tecnologias de informação, através do desenvolvimento de metodologias e processos
pedagógicos inovadores com recurso às mais avançadas tecnologias de informação e
parcerias empresariais.

Cursos TesP

A operação Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) no IPVC visa o
financiamento destes cursos na instituição no ciclo de estudos iniciado em 2015/2016.
Os cursos em funcionamento no IPVC resultam da auscultação de vários agentes
regionais, nomeadamente as empresas. Trata-se por isso de uma operação que atenta à
realidade do tecido económico da região e, em particular, aos setores de atividade
inseridos nos domínios prioritários da ENEI.

Cursos TesP

Responde a carências formativas da região, combate alto abandono do secundário,
promove qualificação mais rápida e empregabilidade em área prioritária a nível
nacional.A característica mais diferenciadora é uma visão metaconsciente da criação de
produtos multimédia,com base na interatividade,em linha com formações congéneres
na UE e EUA.Relação com empresas e participação de investigadores dessas empresas
como docentes. Criação produtos vanguard

Cursos TesP

A operação é fundamental porque o IPCA fez uma aposta importante em cursos,
enquadrados com a ENEI e a RIS3 Norte e que implicam um forte investimento em
equipamentos, instalações, pessoal docente e não docente necessários para o processo
de ensino-aprendizagem. Esta operação vem contribuir para a continuação de uma
aposta forte, consolidada e assente nas necessidades da região, de cursos TeSP no IPCA.

Bolsas de ensino superior para alunos carenciados

O objetivo da presente candidatura é alargar a base social de apoio aos estudantes do
ensino superior público e privado. Com este objetivo pretende-se o aumento do nº de
diplomados no âmbito da atual política de ação social, melhorando as possibilidades de
acesso a estudantes socialmente desfavorecidos, deslocados ou portadores de
deficiência. Pretende-se promover uma efetiva igualdade de oportunidades no acesso e
frequência do ensino superior.

Bolsas de ensino superior para alunos carenciados

O objetivo da presente candidatura é alargar a base social de apoio aos estudantes do
ensino superior público e privado. Com este objetivo pretende-se o aumento do nº de
diplomados no âmbito da atual política de ação social, melhorando as possibilidades de
acesso a estudantes socialmente desfavorecidos, deslocados ou portadores de
deficiência. Pretende-se promover uma efetiva igualdade de oportunidades no acesso e
frequência do ensino superior.

Bolsas de ensino superior para alunos carenciados

O objetivo da presente operação é alargar a base social de apoio aos estudantes do
ensino superior público e privado. Com este objetivo pretende-se o aumento do nº de
diplomados no âmbito da atual política de ação social, melhorando as possibilidades de
acesso a estudantes socialmente desfavorecidos, deslocados ou portadores de
deficiência. Pretende-se promover uma efetiva igualdade de oportunidades no acesso e
frequência do ensino superior.

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

AMAR TERRA VERDE, LDA

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

ISLA - SANTARÉM, EDUCAÇÃO E CULTURA,
UNIPESSOAL LIMITADA

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS
PARA A FORMAÇÃO LDA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

PEDAGO-SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
PEDAGOGICOS LDA

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

197.061,71

2.416.066,98

242.374,22

1.168.747,00

326.258,49

1.030.787,40

295.894,38

35.127,57

636.939,00

629.883,00

1.721.288,92

117.827,80

158.247,00

52.970,40

132.445,99

294.874,74

102.172,50

1.679.295,19

7.000.814,00

65.700.436,00

44.945.808,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

167.502,45

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/10/26

2017/09/29

Portugal

2.053.656,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/10/05

2017/12/31

Portugal

206.018,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/01

2017/07/31

Portugal

993.434,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/10/28

2017/10/27

Portugal

277.319,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/28

2017/10/31

Portugal

876.169,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/01

2017/09/27

Portugal

251.510,22

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/21

2017/09/29

Portugal

29.858,43

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/10/05

2017/06/01

Portugal

541.398,15

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/11/09

2017/10/30

Portugal

535.400,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/30

2017/12/31

Portugal

1.463.095,58

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/14

2018/03/30

Portugal

100.153,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/21

2017/09/29

Portugal

134.509,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/28

2017/08/31

Portugal

45.024,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/10/19

2017/09/30

Portugal

112.579,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/10/05

2017/09/30

Portugal

250.643,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/19

2018/07/20

Portugal

86.846,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/09/07

2017/07/15

Portugal

1.427.400,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2014/09/01

2017/10/18

Portugal

5.950.691,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/01

2017/07/31

Portugal

55.845.370,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/01

2017/07/31

Portugal

38.203.936,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/01

2017/07/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-02-5368-FSE-000032

POCH-02-5368-FSE-000033

POCH-02-5368-FSE-000034

POCH-02-5368-FSE-000035

POCH-02-5368-FSE-000036

POCH-02-5368-FSE-000037

POCH-02-5368-FSE-000038

POCH-02-5368-FSE-000039

POCH-02-5368-FSE-000040

POCH-02-5368-FSE-000042

POCH-02-5368-FSE-000043

POCH-02-5368-FSE-000044

POCH-02-5368-FSE-000045

POCH-02-5368-FSE-000046

POCH-02-5368-FSE-000047

POCH-02-5368-FSE-000048

POCH-02-5368-FSE-000049

POCH-02-5368-FSE-000050

POCH-02-5368-FSE-000054

POCH-02-5368-FSE-000055

POCH-02-5368-FSE-000056

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

Programa Operacional do Capital Humano

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

Programa Operacional do Capital Humano

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

Programa Operacional do Capital Humano

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

Programa Operacional do Capital Humano

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

Programa Operacional do Capital Humano

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

ESE-ENSINO SUPERIOR EMPRESARIAL LDA

FUNDAÇÃO TERRAS DE SANTA MARIA DA FEIRA

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

ISLA - SANTARÉM, EDUCAÇÃO E CULTURA,
UNIPESSOAL LIMITADA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Bolsas de Ensino Superior para Alunos Carenciados

O objetivo da presente candidatura é alargar a base social de apoio aos estudantes do
ensino superior público e privado. Com este objetivo pretende-se o aumento do nº de
diplomados no âmbito da atual política de ação social, melhorando as possibilidades de
acesso a estudantes socialmente desfavorecidos, deslocados ou portadores de
deficiência. Pretende-se promover uma efetiva igualdade de oportunidades no acesso e
frequência do ensino superior.

Bolsas de Ensino Superior para Alunos Carenciados

O objetivo da presente candidatura é alargar a base social de apoio aos estudantes do
ensino superior público e privado. Com este objetivo pretende-se o aumento do nº de
diplomados no âmbito da atual política de ação social, melhorando as possibilidades de
acesso mediante a concessão de bolsas de estudo a estudantes socialmente
desfavorecidos, deslocados ou portadores de deficiência. Pretende-se promover uma
efetiva igualdade de oportunidades.

Bolsas de Ensino Superior para Alunos Carenciados

O objetivo da presente candidatura é alargar a base social de apoio aos estudantes do
ensino superior público e privado. Com este objetivo pretende-se o aumento do nº de
diplomados no âmbito da atual política de ação social, melhorando as possibilidades de
acesso mediante a concessão de bolsas de estudo a estudantes socialmente
desfavorecidos, deslocados ou portadores de deficiência. Pretende-se promover uma
efetiva igualdade de oportunidades.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Cursos técnicos superiores profissionais (TeSP) ministrados pelo IP Guarda

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Com a experiência adquirida ao longo de 9 anos na lecionação de CET e TeSP,
considerando a natureza profissional deste novo tipo de formação, esta constitui-se
estratégica para o IPSantarém. Consideramos que a mesma irá reforçar a dimensão
social do Ensino Superior Politécnico, uma vez que combate o insucesso que muitos dos
candidatos apresentam e constitui um estímulo à aprendizagem num ambiente propício
e essencialmente vocacional.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Este curso visa formar técnicos superiores profissionais em contabilidade e fiscalidade,
que participem na gestão dos sistemas de informação financeira da organização,
pública ou privada, ao nível do registo contabilístico e fiscal, e do planeamento e
controlo dos processos internos de gestão, de forma a obter informação relevante de
apoio à administração/direção na tomada de decisões relativas à gestão económica e
financeira da organização.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

O curso Criação e Gestão de Negócios visa preparar profissionais que sejam capazes de
gerir o seu próprio negócio e ou empresa, como resposta concreta e sustentável às
necessidades de mercado, gerir equipas multidisciplinares, organizar e planear a
implementação, prática do negócio e ou empresa, conceber o modelo de negócio mais
adequado, bem como delinear a respetiva estratégia, permitindo o seu
desenvolvimento sustentado.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Os TeSPs são cursos de Nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações. Da estrutura
curricular faz parte uma componente geral e científica, uma componente de formação
técnica e uma componente de formação em contexto de trabalho, que se concretiza
através de um estágio, com duração de um semestre, assegurado pelo IPBeja em
parceria com entidades regionais com quem foi celebrado protocolo para o efeito.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Esta operação tem como âmbito os Cursos Técnicos Superiores Profissionais, que
permitem alargar e diversificar o espectro da oferta de ensino superior, contribuindo
assim para o aumento da competitividade nacional. Esta oferta de formação tem uma
forte inserção regional, uma vez que contempla uma componente de formação em
contexto de trabalho.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) são uma nova modalidade de
formação com a duração de dois anos, com uma componente técnica e prática bastante
marcante, que conferem uma qualificação profissional de nível 5.O Politécnico de Leiria
dispõe de 34 TeSP, lecionados nas suas 5 Escolas Superiores situadas na região de Leiria
e Oeste, enquadrada nas prioridades nacionais da estratégia de I&I para a
Especialização Inteligente.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

A presente operação, proposta pelo Politécnico de Coimbra, envolve o desenvolvimento
de 6 cursos / 6 turmas TeSP´s, alinhados com as prioridades ENEI/APD e sem
enquadramento na EREI-Centro, promovendo a aquisição de competências técnicas que
contribuem para integração profissional dos diplomados, através da aproximação das
ofertas formativas às necessidades do mercado de trabalho, e poderão igualmente
atrair novos públicos para o ensino superior

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

O IPCB promove Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP). Os TeSP constituem-se
como uma oferta educativa de natureza profissional, introduzida no âmbito do ensino
superior, não conferente de grau académico, de nível ISCED 5, cuja conclusão com
aproveitamento conduz à atribuição de um diploma de Técnico Superior Profissional. Os
TeSP incluídos nesta operação estão alinhados com a ENEI.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

As recomendações da UE, vertidas nos objetivos do Portugal 2020, e as Política de
Recursos Humanos prevista na ENEI 2014-2020 sustentam os cTeSP em Design
Multimédia, Tecnologia e Programação de Sistemas de Informação e Contabilidade e
Gestão que se inserem em áreas de competência-chave, nacional e regional,
nomeadamente nos temas prioritários de especialização inteligente e devidamente
ajustados às necessidades em inovação da economia.

ESPAÇO ATLÂNTICO - FORMAÇÃO FINANCEIRA, LDA Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Com a realização deste projeto, enquadrado no projeto educativo da ESNA cuja filosofia
é a de Business School, pretende-se não só aumentar a qualificação de jovens, bem
como dotar os estudantes com competências ao nível do empreendedorismo e
autoemprego, de modo a promover uma atitude de mudança junto deles que
consequentemente potenciará não só a sua integração profissional bem como o seu
prosseguimento de estudos.

FACULTAS - GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO SUPERIOR S.A.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Este projeto visa aumentar os níveis de participação e de habilitações na Região,
através do aumento do número de diplomados do ensino superior de nível ISCED5,
alargando e diversificando a oferta, contribuindo para áreas de apoio à
internacionalização de micro, pequenas e médias empresas, nomeadamente na
formação especializada em Gestão de Vendas e Marketing, contribuindo para o
cumprimento dos indicadores deste aviso.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

O Politécnico do Porto (P.PORTO) oferece 24 Cursos TeSP, sendo 7 destes Cursos
desenvolvidos no âmbito da presente operação. Com um total de mais de 140
estudantes, os 7 Cursos TeSP financiados neste âmbito são promovidos pela Escola
Superior de Educação (3), pela Escola Superior de Media Artes e Design (1), pela Escola
Superior de Tecnologia e Gestão (2) e pelo Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto (1).

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

A operação de formação a implementar prende-se com a necessidade de formar
profissionais diplomados do ensino superior capazes de colmatar a necessidade de
intervenção em trabalho social e orientação (gerontologia), tendo em conta as
solicitações das Instituições que dão apoio à comunidade envolvente, e que se
comprometeram com esta IES através dos pareceres emitidos, cuja abrangência de
valências é muito significativa e polivalente.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Estes ciclos de estudos visam a obtenção de uma qualificação profissional que permita
uma rápida inserção no mercado, permitindo igualmente o prosseguimento de estudos
no ensino superior (licenciaturas e/ou mestrados integrados), concretizando-se a
missão do Instituto Politécnico de Portalegre no que respeita à qualificação das
populações e ao desenvolvimento tecnológico da região.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Responde a carências formativas da região, combate alto abandono do secundário,
promove qualificação mais rápida e empregabilidade em área prioritária a nível
nacional.A característica mais diferenciadora é uma visão metaconsciente da criação de
produtos multimédia,com base na interatividade,em linha com formações congéneres
na UE e EUA.Relação com empresas e participação de investigadores dessas empresas
como docentes. Criação produtos vanguard

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Os 14 CTESp para os quais estamos a solicitar financiamento, no âmbito da presente
operação, serão divulgados nos meios de comunicação social internos (canal de notícias
e revista polistécnica) bem como externos (jornais nacionais e regionais bem como
radios locais).

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

A operação Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) no IPVC visa o
financiamento destes cursos na instituição no ciclo de estudos iniciado em 2016/2017.
Este Ciclo de estudos superior não conferente de grau académico atribui o diploma de
técnico superior profissional (TeSP). Estes cursos resultam da auscultação de vários
agentes regionais, nomeadamente as empresas e atentam à realidade do tecido
económico.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

AMAR TERRA VERDE, LDA

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

PEDAGO-SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
PEDAGOGICOS LDA

INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

64.635.310,00

45.630.514,00

7.381.302,00

688.196,00

966.248,62

86.427,50

165.897,66

177.890,27

61.545,00

4.127.070,00

966.303,56

278.611,80

568.057,60

387.771,95

82.153,98

643.156,10

145.580,20

156.516,77

135.209,00

452.558,00

617.740,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

54.940.013,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

38.785.936,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

6.274.106,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

584.966,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/19

2018/09/18

Portugal

821.311,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/03

2018/09/28

Portugal

73.463,38

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/18

2018/07/31

Portugal

141.013,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/11/21

2018/09/30

Portugal

151.206,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/10

2018/09/30

Portugal

52.313,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/10

2018/09/28

Portugal

3.508.009,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/19

2018/09/18

Portugal

821.358,03

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/15

2018/09/14

Portugal

236.820,03

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/19

2018/07/31

Portugal

482.848,96

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/14

2018/09/13

Portugal

329.606,16

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/03

2018/10/02

Portugal

69.830,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/15

2018/09/14

Portugal

546.682,69

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/26

2018/08/31

Portugal

123.743,17

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/19

2018/09/18

Portugal

133.039,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/19

2018/09/18

Portugal

114.927,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/19

2018/07/27

Portugal

384.674,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/19

2018/09/15

Portugal

525.079,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/19

2018/08/18

Portugal

568

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-02-5368-FSE-000057

POCH-02-5368-FSE-000058

POCH-02-5369-FSE-000001

POCH-02-5369-FSE-000002

POCH-02-5369-FSE-000003

POCH-02-5369-FSE-000004

POCH-02-5369-FSE-000005

POCH-03-5470-FSE-000001

POCH-03-5470-FSE-000004

POCH-03-5470-FSE-000005

POCH-03-5470-FSE-000006

POCH-03-5470-FSE-000007

POCH-03-5470-FSE-000008

POCH-03-5470-FSE-000009

POCH-03-5470-FSE-000010

POCH-03-5470-FSE-000011

POCH-03-5470-FSE-000012

POCH-03-5470-FSE-000013

POCH-03-5470-FSE-000014

POCH-03-5470-FSE-000015

POCH-03-5470-FSE-000016

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional do Capital Humano

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

Programa Operacional do Capital Humano

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

2-Reforço do ensino superior e da
formação avançada

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

85%

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS
PARA A FORMAÇÃO LDA

85%

ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
CARVALHAIS/MIRANDELA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

O ISTEC é um estabelecimento de ensino superior politécnico particular, inserido no
sistema de ensino superior português, desde 1990, que nos termos da legislação
vigente, tem como finalidade a promoção do ensino de nível superior na área das
tecnologias de informação, através do desenvolvimento de metodologias e processos
pedagógicos inovadores com recurso às mais avançadas tecnologias de informação e
parcerias empresariais.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

O projeto integra três cursos superiores técnico profissionais: Comunicação Digital,
Desenvolvimento de Produtos Multimédia e Gestão Administrativa de Recursos
Humanos. Desenvolvido para 49 estudantes.

Bolsas de Formação Avançada

Apoiar a formação avançada através do financiamento de bolsas que visam o
desenvolvimento de trabalhos de investigação conducentes à obtenção do grau
académico de doutor, ou através do financiamento de trabalhos avançados de
investigação no âmbito de pós-doutoramentos desenvolvidos em instituições científicas
de reconhecida idoneidade. Os apoios concedidos visam o reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da inovação.

Bolsas Individuais de doutoramento e pós-doutoramento

Apoiar a formação avançada através do financiamento de bolsas que visam o
desenvolvimento de trabalhos de investigação conducentes à obtenção do grau
académico de doutor, ou através do financiamento de trabalhos avançados de
investigação no âmbito de pós-doutoramentos desenvolvidos em instituições científicas
de reconhecida idoneidade. Os apoios concedidos visam o reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da inovação.

Programas de Doutoramento

O Apoio na Formação Avançada através do financiamento a Programas de
Doutoramento (PD), visa o desenvolvimento de excelência em trabalhos de
investigação, promovendo e reforçando a estreita colaboração entre: Instituições
Universitárias, Unidades de Inovação e Desenvolvimento e Empresas. Os PD´s são
desenvolvidos por Instituições de Ensino Superior, e incluem Bolsas de Doutoramento,
Bolsas de Investigação e Bolsas de Doutoramento em Empresas.

Programas de Doutoramento

O Apoio na Formação Avançada através do financiamento a Programas de
Doutoramento (PD), visa o desenvolvimento de excelência em trabalhos de
investigação, promovendo e reforçando a estreita colaboração entre: Instituições
Universitárias, Unidades de Inovação e Desenvolvimento e Empresas. Os PD´s são
desenvolvidos por Instituições de Ensino Superior, e incluem Bolsas de Doutoramento,
Bolsas de Investigação e Bolsas de Doutoramento em Empresas.

Programas de Doutoramento

O Apoio na Formação Avançada através do financiamento a Programas de
Doutoramento (PD), visa o desenvolvimento de excelência em trabalhos de
investigação, promovendo e reforçando a estreita colaboração entre: Instituições
Universitárias, Unidades de Inovação e Desenvolvimento e Empresas. Os PD´s são
desenvolvidos por Instituições de Ensino Superior, e incluem Bolsas de Doutoramento,
Bolsas de Investigação e Bolsas de Doutoramento em Empresas.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP pretende implementar novas medidas de reforço de aprendizagens ao longo da
vida, realizar ações integradas para a auto capacitação dos sujeitos para a sua
empregabilidade – dotar os sujeitos de novas e atualizadas competências, melhorar os
seus conhecimentos, competências e aptidões, num crescendo pessoal, cívico, social e
voltado para o emprego.

CESAE-CENTRO DE SERVIÇOS E APOIO ÁS EMPRESAS Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do CESAE, entidade promotora com mais de um quarto de século de atividade,
desenvolve-se sob os princípios da inclusão, igualdade (de género, idade, condição
socioeconómica, profissional, entre outros), rigor e qualidade, alicerçando em processos
de orientação profissional e escolar atentos e realistas o reforço dos níveis de
qualificação, competitividade e empregabilidade da população portuguesa e do tecido
empresarial.

ANCORENSIS - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Assumindo-se como um espaço de animação dos processos de construção do
conhecimento e de transferência dos saberes indispensáveis ao reforço da qualidade e
da competitividade das pessoas e das organizações, iremos investir na implementação
de uma plataforma onde os utentes possam aceder de forma expedita a toda a oferta
de educação e formação local. Será dada importância aos jovens NEET, articulando com
a plataforma Garantia Jovem.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O IPME tem como eixo de ação central o apoio integrado a jovens e adultos, orientandoos para soluções que privilegiam a sua evolução pessoal e profissional. Ao dinamizar e
gerir um CQEP, orientado para a Qualidade de serviços, trabalha múltiplos públicos na
região (adultos ativos, desempregados de CD/LD jovens em risco de abandono escolar,
NEET,…), envolvendo os parceiros externos. O CQEP IPME tem por lema PROJETAR O
FUTURO (dos seus utentes).

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Contribuir, de modo integrado e coordenado, para reforçar a orientação e
encaminhamento de jovens e adultos; Assegurar o desenvolvimento de processos de
RVCC profissional e dupla certificação ajustados às necessidades do mercado de
trabalho, promovendo escolhas adaptadas à realidade; Promover a melhoria do nível
das qualificações e reduzir o abandono escolar precoce, tendo sempre presente a
promoção da igualdade, da coesão social e da cidadania.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP Kerigma opera em rede e em parceria, de modo flexível, com diversas entidades
modo a potenciar as sinergias existentes no terreno, com mecanismos e respostas de
qualidade, numa lógica de gestão eficaz e eficiente de meios. Com o objetivo de
promover estratégias de ALV; melhorar a taxa de empregabilidade; atender às
necessidades do tecido empresarial; combater o abandono escolar; incentivar a
mudança das atitudes; entre outros.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP da APCC pretende ser uma estrutura inclusiva produtora de cidadãos
conscientes, assegurando que TODOS e, em especial, públicos vulneráveis têm acesso
de igual forma ao reconhecimento das suas competências académicas e profissionais.
Priorizaremos a qualificação e/ou a reconversão profissional dos jovens e adultos da
zona Centro em áreas profissionalizantes ajustadas às necessidades do território
impulsionando o desenvolvimento da região.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP da EPATV atua nos concelhos de Amares, Terras de Bouro e Vila Verde que se
caracterizam por baixos níveis de escolaridade e elevadas taxas de desemprego. O
principal desafio do CQEP centra-se no aumento das qualificações da população que
pretendemos concretizar através de sessões de informação, diagnóstico, conhecimento
da oferta formativa da região e realização de processos de RVCC escolar/profissional.

Sistema de Aprendizagem

De acordo com as medidas de emprego e formação o Centro de Emprego e Formação
Profissional de Évora tem como um dos principais objetivos o desenvolvimento de
formação profissional no âmbito dos cursos de Aprendizagem. A Aprendizagem tem,
como finalidade, a integração nas empresas, de jovens qualificados com uma
preparação técnica adequada, bem como a participação ativa no desenvolvimento das
organizações em que se inserem. Permite a qualificação

Sistema de Aprendizagem

Este projeto visa responder à necessidade de qualificação (escolar e profissional) da
população jovem da área de influência geográfica deste Centro de Emprego e Formação
Profissional, incidindo em áreas de Educação/Formação com maior carência de mão de
obra e consideradas prioritárias para a região e País.

Sistema de Aprendizagem

O presente projeto é constituído por 14 (catorze) ações de formação candidatadas, que
contemplam as seguintes áreas de formação: 811 Hotelaria e Restauração (8), 621
Produção agrícola e animal (1), 481 Ciências informáticas (2) e 812 Turismo e lazer (3).
As ações têm como objetivo proporcionar aos formandos a conclusão do ensino
secundário e atribuir uma qualificação profissional.

Sistema de Aprendizagem

O presente projeto destina-se a apoiar a qualificação de jovens com vista a facilitar a
sua integração na vida ativa. Os cursos de aprendizagem permitem obter uma
certificação escolar e profissional, constituindo uma modalidade de cumprimento da
escolaridade obrigatória, privilegiando a inserção no mercado de trabalho, potenciada
por uma forte componente de formação realizada em contexto de empresa, e o
prosseguimento de estudos de nível superio

Sistema de Aprendizagem

O presente projeto destina-se a apoiar a qualificação de jovens com vista a facilitar a
sua integração na vida ativa. Os cursos de aprendizagem permitem obter uma
certificação escolar e profissional, constituindo uma modalidade de cumprimento da
escolaridade obrigatória, privilegiando a inserção no mercado de trabalho, potenciada
por uma forte componente de formação realizada em contexto de empresa, e o
prosseguimento de estudos de nível superio

Sistema de Aprendizagem

O presente projeto destina-se a apoiar a qualificação de jovens com vista a facilitar a
sua integração na vida ativa. Os cursos de aprendizagem permitem obter uma
certificação escolar e profissional, constituindo uma modalidade de cumprimento da
escolaridade obrigatória, privilegiando a inserção no mercado de trabalho, potenciada
por uma forte componente de formação realizada em contexto de empresa, e o
prosseguimento de estudos de nível superio

IPME - INSTITUTO PME FORMAÇÃO S.A.
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INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

81.215,38

241.703,36

72.350.969,81

48.619.423,63

11.076.000,00

4.682.075,67

518.400,00

106.364,36

160.327,39

44.728,24

121.826,55

37.016,48

129.557,64

30.847,06

191.251,76

860.163,11

245.528,60

1.053.336,63

3.094.733,55

2.713.031,69

2.832.446,62

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

69.033,07

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/10/04

2018/08/31

Portugal

205.447,86

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2016/09/19

2018/09/18

Portugal

61.498.324,34

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/04/01

2016/12/31

Portugal

41.326.510,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

9.414.600,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

3.979.764,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

440.640,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

02-Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente,
e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

90.409,71

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

136.278,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/07/31

2016/12/31

Portugal

38.019,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/06/29

2016/12/31

Portugal

103.552,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.464,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

110.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

162.564,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

731.138,64

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/06/24

Portugal

208.699,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/06

2015/09/25

Portugal

895.336,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/01

2016/10/11

Portugal

2.630.523,52

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/16

Portugal

2.306.076,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/11/23

Portugal

2.407.579,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/30

Portugal

569

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000017
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POCH-03-5470-FSE-000020
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POCH-03-5470-FSE-000027

POCH-03-5470-FSE-000028

POCH-03-5470-FSE-000029

POCH-03-5470-FSE-000030

POCH-03-5470-FSE-000031

POCH-03-5470-FSE-000032

POCH-03-5470-FSE-000033
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Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade
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% cofinanciamento |
% EU funding
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.
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Resumo | Summary

Sistema de Aprendizagem

O presente projeto destina-se a apoiar a qualificação de jovens com vista a facilitar a
sua integração na vida ativa. Os cursos de aprendizagem permitem obter uma
certificação escolar e profissional, constituindo uma modalidade de cumprimento da
escolaridade obrigatória, privilegiando a inserção no mercado de trabalho, potenciada
por uma forte componente de formação realizada em contexto de empresa, e o
prosseguimento de estudos de nível superio
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Sistema de Aprendizagem

O presente projeto destina-se a apoiar a qualificação de jovens com vista a facilitar a
sua integração na vida ativa. Os cursos de aprendizagem permitem obter uma
certificação escolar e profissional, constituindo uma modalidade de cumprimento da
escolaridade obrigatória, privilegiando a inserção no mercado de trabalho, potenciada
por uma forte componente de formação realizada em contexto de empresa, e o
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Sistema de Aprendizagem

O presente projeto destina-se a apoiar a qualificação de jovens com vista a facilitar a
sua integração na vida ativa. Os cursos de aprendizagem permitem obter uma
certificação escolar e profissional, constituindo uma modalidade de cumprimento da
escolaridade obrigatória, privilegiando a inserção no mercado de trabalho, potenciada
por uma forte componente de formação realizada em contexto de empresa, e o
prosseguimento de estudos de nível superio

Sistema de Aprendizagem

Proporcionar aos jovens à procura do 1º emprego, uma formação qualificante, em
alternância Centro de Formação/Empresas, capaz de melhorar as condições de ingresso
na vida ativa. No caso concreto deste projeto, o Serviço de Formação do Centro de
Emprego e Formação Profissional de Braga, desenvolve a formação dual, nos termos do
previsto na Portaria n.º 1497/2008, de 19 de dezembro.

Sistema de Aprendizagem

O presente Projeto visa apoiar a formação inserida no Sistema de Aprendizagem dirigida
à qualificação por forma a facilitar a sua integração na vida ativa, correspondendo a
uma modalidade de formação que possibilita a prática real em posto de trabalho na
empresa como contexto para a aquisição de saberes científicos e tecnológicos para o
reforço das suas competências académicas, pessoais, sociais e relacionais.

Sistema de Aprendizagem

Trata-se de uma resposta de dupla certificação que visa elevar o nível de qualificação e
reforçar a orientação da população jovem que não se encontra em situação de emprego
nem a frequentar qualquer ação de educação ou de formação. As áreas profissionais
selecionadas, apresentam grande relevância enquanto resposta às necessidades de
emprego local.

Sistema de Aprendizagem

Constitui objetivo da presente candidatura promover os cursos de formação do sistema
de Aprendizagem, que são cursos de formação profissional inicial, em alternância,
dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o
prosseguimento de estudos. Estes cursos permitem uma intervenção junto dos jovens
em transição para a vida ativa e dos que já integram o mercado de trabalho sem o nível
secundário de formação esc

Sistema de Aprendizagem

No âmbito do desenvolvimento da sua actividade enquanto serviço público de emprego
o IEFP,IP tem como um dos principais objectivos o desenvolvimento de formação
profissional no âmbito dos cursos de Aprendizagem. A Aprendizagem tem, como
finalidade, a integração nas empresas, de jovens qualificados com uma preparação
técnica adequada, bem como a participação activa no desenvolvimento das
organizações em que se inserem. Permite a qualificação de c

Sistema de Aprendizagem

É constituído por 20 ações de formação que contemplam diversas áreas de formação e
têm como objectivo proporcionar aos formandos a conclusão do ensino secundário e de
uma qualificação profissional de nível 4.

Sistema de Aprendizagem

Proporcionar aos jovens à procura de uma saída profissional qualificante, uma
formação de dupla certificação inicial, em alternância Centro de Formação/Empresas,
capaz de melhorar as condições de inserção no mercado de trabalho e permitindo o
prosseguimento de estudos. Pretende-se fazer uma intervenção junto dos jovens em
transição para a vida ativa e dos que já integram o mercado de trabalho sem o nível
secundário de formação escolar e profissi

Sistema de Aprendizagem

O presente tipo de intervenção visa apoiar a qualificação de jovens, por forma a facilitar
a sua integração na vida ativa, através de uma tipologia de formação – aprendizagem –
que valoriza a prática real em posto de trabalho na empresa como contexto para a
aquisição de saberes científicos e tecnológicos e para o reforço das competências
académicas, pessoais, sociais e relacionais.
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aquisição de saberes científicos e tecnológicos e para o reforço das competências
académicas, pessoais, sociais e relacionais.

Sistema de Aprendizagem

O baixo nível de qualificação da população portuguesa e de modo particular na nossa
região, leva-nos a estruturar uma oferta formativa que vá, por um lado, ao encontro das
necessidades das empresas, e, por outro lado, vá também ao encontro do diversificado
público-alvo.Assim, com este projeto pretende-se de forma transversal: - Estreitar o
relacionamento entre a formação e a educação, privilegiando, em primeira mão, a
dupla certificação, esc
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região, leva-nos a estruturar uma oferta formativa que vá, por um lado, ao encontro das
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Sistema de Aprendizagem

Estas acções de Aprendizagem têm como finalidade, a integração nas empresas de
profissionais qualificados, com uma preparação técnica adequada a uma participação
activa no desenvolvimento das organizações em que se inserem. Destina-se
fundamentalmente a candidatos ao primeiro emprego que procuram uma via
alternativa para a entrada na vida activa, obtendo simultaneamente, uma certificação
profissional e uma progressão escolar;As acções em apreç
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2.177.342,37
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2.583.225,64
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Finish Date

País |
Country

2.282.026,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/11/23

Portugal

1.850.741,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/11/30

Portugal

1.862.048,89

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/09/28

Portugal

2.195.741,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/11/16

Portugal

610.854,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/07/25

Portugal

778.672,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/07/07

Portugal

1.527.059,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/10/18

Portugal

810.109,64

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/14

Portugal

3.718.496,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/06

Portugal

811.293,06

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/07/15

Portugal

1.328.964,19

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/07/29

Portugal

15.115.549,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/29

Portugal

6.408.476,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/29

Portugal

6.627.124,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/02

Portugal

892.561,11

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/11/25

Portugal

11.636.629,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/28

Portugal

2.996.294,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/01

2016/09/16

Portugal

1.124.701,02

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/16

Portugal

286.862,64

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/07/12

Portugal

4.621.146,11

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/07/08

Portugal

2.023.888,21

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/10/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)
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POCH-03-5470-FSE-000044

POCH-03-5470-FSE-000045

POCH-03-5470-FSE-000046

POCH-03-5470-FSE-000047

POCH-03-5470-FSE-000048

POCH-03-5470-FSE-000049

POCH-03-5470-FSE-000050

POCH-03-5470-FSE-000051

POCH-03-5470-FSE-000052

POCH-03-5470-FSE-000053

POCH-03-5470-FSE-000054

POCH-03-5470-FSE-000055

POCH-03-5470-FSE-000056

POCH-03-5470-FSE-000057

POCH-03-5470-FSE-000058

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Nome da Operação | Operation Name

Sistema de Aprendizagem

Resumo | Summary

O baixo nível de qualificação da população portuguesa e de modo particular na nossa
região, leva-nos a estruturar uma oferta formativa que vá, por um lado, ao encontro das
necessidades das empresas, e, por outro lado, vá também ao encontro do diversificado
público-alvo.Assim, com este projeto pretende-se de forma transversal: - Estreitar o
relacionamento entre a formação e a educação, privilegiando, em primeira mão, a
dupla certificação, esc

Sistema de Aprendizagem

A candidatura tem como objetivo primordial elevar a qualificação dos adultos segundo
uma lógica de dupla certificação, contribuindo assim para melhorar os seus níveis de
empregabilidade e de inclusão social e profissional

Sistema de Aprendizagem

Proporcionar aos Jovens da Região o acesso a uma qualificação de nível IV, bem como
uma progressão escolar ao nível do 12º ano. O serviço de Formação tem procurado
efetuar uma aposta nas áreas mais técnicas, pelo se priviligia em candidatura a
mecatrónica, as tecnologias de informação e multimédia, a hotelaria e restauração, o
comercio, a saúde e a agricultura.

Cursos Educação e Formação de Adultos

São objectivos dos Cursos EFA proporcionar uma formação de dupla certificação a
adultos não qualificados ou sem qualificação adequada para efeitos de inserção no
mercado de trabalho e que não tenham concluído a escolaridade de 4, 6, 9 ou 12
anos.Neste contexto os curso EFA do CENFIM terão em consideração as necessidades
locais e regionais das zonas de actuação dos seus 13 Núcleos implementados a nível
Nacional, designada/e em matéria de qualif

Cursos Educação e Formação de Adultos

São objectivos dos Cursos EFA proporcionar uma formação de dupla certificação a
adultos não qualificados ou sem qualificação adequada para efeitos de inserção no
mercado de trabalho e que não tenham concluído a escolaridade de 4, 6, 9 ou 12
anos.Neste contexto os curso EFA do CENFIM terão em consideração as necessidades
locais e regionais das zonas de actuação dos seus 13 Núcleos implementados a nível
Nacional, designada/e em matéria de qualif

Cursos Educação e Formação de Adultos

Os cursos EFA promovidos pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Aveiro,
visam elevar os níveis de habilitação escolar e profissional da população portuguesa
adulta desempregada, através de uma oferta integrada de educação e formação que
potencie as suas condições de empregabilidade e certifique as competências adquiridas
ao longo da vida.

Cursos Educação e Formação de Adultos

O presente projeto destina-se a apoiar a qualificação de adultos com vista a facilitar a
sua integração na vida ativa. Os cursos de educação e formação para adultos (cursos
EFA) constituem-se como um dos principais instrumentos para a qualificação de
adultos, visam a redução dos seus défices de qualificação bem como a melhoria dos
níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional.

Cursos Educação e Formação de Adultos

O presente projeto destina-se a apoiar a qualificação de adultos com vista a facilitar a
sua integração na vida ativa. Os cursos de educação e formação para adultos (cursos
EFA) constituem-se como um dos principais instrumentos para a qualificação de
adultos, visam a redução dos seus défices de qualificação bem como a melhoria dos
níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional.

Cursos Educação e Formação de Adultos

As ações do presente projeto assumem-se como uma modalidade de dupla certificação,
como principal instrumento de qualificação de adultos. Objetivando uma redução dos
défices de qualificação bem como a melhoria dos níveis de empregabilidade e de
inclusão social e profissional.

Cursos Educação e Formação de Adultos

Proporcionar aos adultos à procura de uma saída profissional qualificante, uma
formação de dupla certificação, no Centro de Formação/Empresas, capaz de melhorar
as condições de inserção no mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento de
estudos. Pretende-se fazer uma intervenção junto dos adultos em transição para a vida
ativa e dos que já integram o mercado de trabalho sem o nível básico e secundário de
formação escolar e profissional, com

Cursos Educação e Formação de Adultos

É constituído por 10 acções de formação e tem como objectivo proporcionar aos
formandos a obtenção de novas qualificações escolares e/ou profissionais (ver
igualmente ficheiro exportado).

Cursos Educação e Formação de Adultos

É constituído por 6 acções de formação e tem como objectivo proporcionar aos
formandos a obtenção de novas qualificações escolares e/ou profissionais (ver
igualmente ficheiro exportado).

Cursos Educação e Formação de Adultos

O presente projeto destina-se a apoiar a qualificação de adultos com vista a facilitar a
sua integração na vida ativa. Os cursos de educação e formação para adultos (cursos
EFA) constituem-se como um dos principais instrumentos para a qualificação de
adultos, visam a redução dos seus défices de qualificação bem como a melhoria dos
níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional.

Cursos Educação e Formação de Adultos

O presente projeto destina-se a apoiar a qualificação de adultos com vista a facilitar a
sua integração na vida ativa. Os cursos de educação e formação para adultos (cursos
EFA) constituem-se como um dos principais instrumentos para a qualificação de
adultos, visam a redução dos seus défices de qualificação bem como a melhoria dos
níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional.

Cursos Educação e Formação de Adultos

O baixo nível de qualificação da população portuguesa e de modo particular na nossa
região, o Médio Tejo, leva-nos a estruturar uma oferta formativa que vá, por um lado,
ao encontro das necessidades das empresas, e, por outro lado, vá também ao encontro
do diversificado público-alvo.Assim, com este projeto pretende-se de forma transversal:
- estreitar o relacionamento entre a formação e a educação, privilegiando, em primeira
mão, a dupla cer

Cursos Educação e Formação de Adultos

O presente projeto destina-se a apoiar a qualificação de adultos com vista a facilitar a
sua integração na vida ativa. Os cursos de educação e formação para adultos (cursos
EFA) constituem-se como um dos principais instrumentos para a qualificação de
adultos, visam a redução dos seus défices de qualificação bem como a melhoria dos
níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional.

Cursos Educação e Formação de Adultos

O presente projeto é constituído por 6 (seis) ações de formação candidatadas, que
contemplam as seguintes áreas de formação: 341 Comércio (1), 344 Contabilidade e
fiscalidade (1), 541 Indústrias alimentares (1), 729 Saúde (2) e 811 Hotelaria e
restauração (1). As ações têm como objetivo proporcionar aos formandos a conclusão
do ensino básico e secundário e atribuir uma qualificação profissional, contemplando 4
ações EFANS e 2 EFAB3.

Cursos Educação e Formação de Adultos

O presente projeto destina-se a apoiar a qualificação de adultos com vista a facilitar a
sua integração na vida ativa. Os cursos de educação e formação para adultos (cursos
EFA) constituem-se como um dos principais instrumentos para a qualificação de
adultos, visam a redução dos seus défices de qualificação bem como a melhoria dos
níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional.

Cursos Educação e Formação de Adultos

O presente projeto visa o aumento dos níveis de qualificação escolares da população
ativa da área de influência geográfica do Centro de Emprego e Formação Profissional.

Cursos Educação e Formação de Adultos

A candidatura tem como objetivo primordial elevar a qualificação dos adultos segundo
uma lógica de dupla certificação, contribuindo assim para melhorar os seus níveis de
empregabilidade e de inclusão social e profissional.

Cursos Educação e Formação de Adultos

A postura do Centro tem evoluído no sentido do alargamento das áreas de oferta
formativa em estreita ligação com o meio envolvente (empresarial e institucional),
visando a integração profissional no mercado de emprego dos adultos que frequentam
acções de qualificação e/ou reconversão. Têm direccionado o seu trabalho no sentido
de responder às exigências de preparação e qualificação da população por forma vencer
os desafios da competitividade e d

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.012.634,45

703.514,93

935.515,61

4.220.505,55

2.420.896,36

6.237.408,57

1.932.416,48

5.289.058,36

3.313.123,37

16.484.061,84

1.956.798,00

208.125,34

1.449.100,24

1.977.558,18

3.000.546,97

5.198.000,00

1.191.991,58

2.645.094,71

2.136.578,25

4.277.144,27

2.784.951,75

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

1.710.739,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/11/29

Portugal

597.987,69

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/09/12

Portugal

795.188,27

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/07/30

Portugal

3.587.429,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

2.057.761,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

5.301.797,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

1.642.554,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

4.495.699,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

2.816.154,86

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/06/11

2016/12/31

Portugal

14.011.452,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

1.663.278,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

176.906,54

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2015/10/08

Portugal

1.231.735,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/04/06

Portugal

1.680.924,45

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/03/04

Portugal

2.550.464,92

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/16

Portugal

4.418.300,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

1.013.192,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

2.248.330,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/03/30

Portugal

1.816.091,51

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

3.635.572,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

2.367.208,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

571

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000059

POCH-03-5470-FSE-000060

POCH-03-5470-FSE-000061

POCH-03-5470-FSE-000062

POCH-03-5470-FSE-000063

POCH-03-5470-FSE-000064

POCH-03-5470-FSE-000065

POCH-03-5470-FSE-000068

POCH-03-5470-FSE-000069

POCH-03-5470-FSE-000071

POCH-03-5470-FSE-000072

POCH-03-5470-FSE-000073

POCH-03-5470-FSE-000074

POCH-03-5470-FSE-000075

POCH-03-5470-FSE-000076

POCH-03-5470-FSE-000077

POCH-03-5470-FSE-000078

POCH-03-5470-FSE-000079

POCH-03-5470-FSE-000080

POCH-03-5470-FSE-000081

POCH-03-5470-FSE-000082

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

85%

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

85%

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA ELECTRÓNICA, ENERGIA,
TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE
ARTESANATO (CEARTE)

ROTA DO GUADIANA-ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO DISTRITO
DE BRAGANÇA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DA CIDADE DE ERMESINDE

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO CONDE,
UNIPESSOAL LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MURALHAS DO
MINHO

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Educação e Formação de Adultos

Resumo | Summary

Proporcionar uma formação de dupla certificação a adultos não qualificados ou sem
qualificação adequada para efeitos de inserção no mercado de trabalho e que não
tenham concluído a escolaridade de nove anos ou o ensino secundário (12.º ano),
conforme a situação que lhes for aplicável.

Cursos Educação e Formação de Adultos

Esta candidatura visa proporcionar aos adultos da região uma progressão escolar ao
nível do 6º, 9º ano ou 12º ano, associada a uma qualificação profissional de nível 2 ou
4, nas diversas áreas de formação a que nos propomos.

Cursos Educação e Formação de Adultos

O presente projeto destina-se a apoiar a qualificação de adultos com vista a facilitar a
sua integração na vida ativa. Os cursos de educação e formação para adultos (cursos
EFA) constituem-se como um dos principais instrumentos para a qualificação de
adultos, visam a redução dos seus défices de qualificação bem como a melhoria dos
níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional.

Cursos Educação e Formação de Adultos

Constitui objetivo da presente candidatura promover os cursos de formação de
Educação e Formação de Adultos, dirigidos a adultos em situação de desemprego,
privilegiando a obtenção de uma qualificação escolar e a sua inserção no mercado de
trabalho, com vista à melhoria dos níveis de empregabilidade e de inclusão social e
profissional.

Cursos Educação e Formação de Adultos

A aposta na qualificação dos portugueses constitui condição necessária para sustentar a
estratégia de crescimento económico e coesão social, assumida como prioridade do
Governo e, nomeadamnte do IEFP,I.P. a quem compete a execução das políticas de
emprego e formação profissional. A oferta de educação e formação contemplada neste
projecto visa acções de dupla certificação, associando a certificação escolar (básico e
secundário) a uma qualificação

Cursos Educação e Formação de Adultos

O baixo nível de qualificação da população portuguesa e de modo particular na nossa
região, leva-nos a estruturar uma oferta formativa que vá, por um lado, ao encontro
das necessidades das empresas, e, por outro lado, vá também ao encontro do
diversificado público alvo.Assim, com este projecto pretende-se de forma transversal: estreitar o relacionamento entre a formação e a educação, privilegiando, em primeira
mão, a dupla certificação, e

Cursos Educação e Formação de Adultos

O baixo nível de qualificação da população portuguesa e de modo particular na nossa
região, leva-nos a estruturar uma oferta formativa que vá, por um lado, ao encontro
das necessidades das empresas, e, por outro lado, vá também ao encontro do
diversificado público alvo.Assim, com este projecto pretende-se de forma transversal: estreitar o relacionamento entre a formação e a educação, privilegiando, em primeira
mão, a dupla certificação, e

Cursos Educação e Formação de Adultos

O projecto visa responder às necessidades de formação dos adultos, reduzindo o seu
défice qualificação escolar/profissional, promovendo a dupla certificação através de
Cursos EFA, considerando a estrutura etária/profissional/escolar dos activos, a evolução
do mercado quanto ao volume emprego, a formação profissional e as profissões do
sector com maior procura num futuro próximo. Responde-se às lacunas formativas
existentes nas áreas de Electróni

Cursos Educação e Formação de Adultos

Ações de formação destinadas a adultos inscritos nos Centros de Emprego e CQEP do
CEARTE ou outros que pretendem uma qualificação profissional e/ou concluir o Ensino
Secundário quando não detenham as competências constantes no perfil de
competências para este nível de ensino.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP da Rota do Guadiana – ADI atua na NUTIII- Baixo Alentejo, tem sede na cidade
de Serpa e desenvolve serviços de orientação e encaminhamento de jovens( a partir dos
15 anos) e de adultos, para ofertas formativas externas ou para processos rvcc de dupla
certificação/profissionais nas áreas da agricultura, informática e serviços básicos à
população: animação sociocultural, ação educativa, geriatria, apoio familiar e à
comunidade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Criar uma porta aberta que seja uma plataforma de ofertas educ/format, dando acesso
a um encaminhamento, a uma C. de nível B/S e profissional elevando os níveis de C. e
conferindo valor social às aprendizagens adquiridas ao LV Inserir fatores inovação,
promovendo a Q.P. em 4 áreas, procurando inserir uma nova visão que permita a
inclusão de fatores de modernidade, inovação aptidão empresarial que ajude para o
aumento económico e social da região

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Assenta num modelo de funcionamento em parceria, com um papel determinante na
construção de pontes entre os mundos da educação, formação e emprego, numa
perspetiva de aprendizagem ao longo da vida. É o interlocutor concelhio e
representante da ANQEP no que respeita à dinamização e gestão de uma rede local de
qualificação ajustada às necessidades do território, potenciando sinergias,
rentabilizando recursos e promovendo a concertação de respostas

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP da EPVC orientou a realização de um diagnóstico de necessidades de formação
e caracterização dos RH do tecido empresarial do concelho de Vila do Conde. Constatase a existência de um nº significativo de adultos empregados que necessita do
reconhecimento das suas competências adquiridas ao longo da vida. A ligação do CQEP
à associação empresarial, Gip´s e outros organismos potencia a eficácia na identificação
do publico alvo (jov. e adul

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Encaminhar jovens e adultos para respostas formativas adequadas às suas necessidades
e perfis, permitindo o acesso a uma qualificação e aumentar o nível de
empregabilidade, progressão na carreira dos adultos e combater o desemprego e a
exclusão social.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO (CFPIMM)

O CQEP promovido pelo CFPIMM, para além de promover os serviços de orientação e
de encaminhamento previstos nas suas atribuições, apresenta uma focagem no setor
nacional das indústrias da madeira e mobiliário, tendo como objetivo promover o
aumento das qualificações profissionais dos seus trabalhadores, designadamente
através de processos de RVCC na vertente profissional e, sempre que se justifique, na
vertente dual (profissional e escolar).

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO LDA

Dado o crescente número de jovens NEET, somos já parceiros do projeto Projet’Arte que
tem como objetivo contribuir para o sucesso escolar através do currículo escolar com a
educação informal pela arte.Apelamos para a solidariedade dos inscritos no CQEP, à
semelhança do que já fazemos com os jovens da EPG. Temos desenvolvido várias ações
solidárias junto da população mais necessitada e fomos premiados no projeto da
Fundação EDP Escolas Solidári

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
LEIRIA

O CQEP tem como missão assegurar um serviço público de qualificação do tecido
empresarial da Reg. Leiria, desenvolvendo competências de motivação para a
aprendizagem L.V dando a possibilidade a todos os jovens e adultos que não tenham
concluído o ensino básico ou secundário, de concluírem o seu percurso formativo e
certificarem as suas competências profissionais. O CQEP irá proceder a um plano de
monitorização e posterior divulgação Boas Prática

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ PELAYO,
SANTO TIRSO

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Este projeto pretende-se assegurar aos inscritos no CQEP, jovens e adultos, a prestação
de um serviço de qualidade no domínio da informação, com ênfase no esclarecimento
sobre as ofertas escolares, profissionais ou de dupla certificação, orientação e
encaminhamento, conducentes a escolhas realistas e adequadas aos perfis individuais,
à diversidade de percursos escolares e/ou profissionais, ou às necessidades presentes e
futuras do mercado.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A estratégia de base do CQEP do MODATEX assenta na mobilização da população
(jovens e adultos) para Orientação e Encaminhamento. O fator chave de sucesso reside
no melhor enquadramento do perfil e expectativas convergentes com as qualificações
do setor têxtil e vestuário. Por outro lado assume como missão dinamizar e simplificar o
Reconhecimento de Competências adquiridas, integrando as várias modalidades de
formação no processo de qualificação.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A estratégia de base do CQEP do MODATEX assenta na mobilização da população
(jovens e adultos) para Orientação e Encaminhamento. O fator chave de sucesso reside
no melhor enquadramento do perfil e expectativas convergentes com as qualificações
do setor têxtil e vestuário. Por outro lado assume como missão dinamizar e simplificar o
Reconhecimento de Competências adquiridas, integrando as várias modalidades de
formação no processo de qualificação.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A estratégia de base do CQEP do MODATEX assenta na mobilização da população
(jovens e adultos) para Orientação e Encaminhamento. O fator chave de sucesso reside
no melhor enquadramento do perfil e expectativas convergentes com as qualificações
do setor têxtil e vestuário. Por outro lado assume como missão dinamizar e simplificar o
Reconhecimento de Competências adquiridas, integrando as várias modalidades de
formação no processo de qualificação.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E
LANIFÍCIOS (MODATEX)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E
LANIFÍCIOS (MODATEX)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E
LANIFÍCIOS (MODATEX)

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

3.567.618,87

10.094.970,37

2.847.793,98

6.289.099,16

3.948.318,79

660.334,54

663.348,22

534.087,03

653.178,14

44.728,24

67.863,52

154.157,98

160.327,39

52.440,00

30.847,06

52.440,00

37.633,42

67.861,98

126.592,00

67.863,52

67.863,52

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

3.032.476,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

8.580.724,81

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

2.420.624,88

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/03/01

Portugal

5.345.734,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

3.356.070,97

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

561.284,36

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2015/12/16

Portugal

563.845,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2015/09/15

Portugal

453.973,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/30

Portugal

555.201,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

38.019,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2017/09/13

Portugal

57.684,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/11/02

2016/12/31

Portugal

131.034,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

136.278,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.988,41

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

57.682,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

107.603,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

57.684,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

57.684,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

572

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000083

POCH-03-5470-FSE-000084

POCH-03-5470-FSE-000085

POCH-03-5470-FSE-000086

POCH-03-5470-FSE-000087

POCH-03-5470-FSE-000088

POCH-03-5470-FSE-000089

POCH-03-5470-FSE-000090

POCH-03-5470-FSE-000091

POCH-03-5470-FSE-000092

POCH-03-5470-FSE-000093

POCH-03-5470-FSE-000094

POCH-03-5470-FSE-000095

POCH-03-5470-FSE-000096

POCH-03-5470-FSE-000097

POCH-03-5470-FSE-000098

POCH-03-5470-FSE-000100

POCH-03-5470-FSE-000101

POCH-03-5470-FSE-000102

POCH-03-5470-FSE-000103

POCH-03-5470-FSE-000104

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A estratégia de base do CQEP do MODATEX assenta na mobilização da população
(jovens e adultos) para Orientação e Encaminhamento. O fator chave de sucesso reside
no melhor enquadramento do perfil e expectativas convergentes com as qualificações
do setor têxtil e vestuário. Por outro lado assume como missão dinamizar e simplificar o
Reconhecimento de Competências adquiridas, integrando as várias modalidades de
formação no processo de qualificação.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A atividade do CQEP Tomás Ribeiro centra-se na informação, orientação e
encaminhamento de jovens e adultos, de acordo com o perfil individual e com as
características das diferentes modalidades de qualificação, procurando operar de forma
integrada e coordenada com o tecido empresarial e outras estruturas. Contempla
também o desenvolvimento do processo de RVCC, nas vertentes escolar e profissional.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP pretende implementar novas medidas de reforço de aprendizagens ao longo da
vida, realizar ações integradas para a auto capacitação dos sujeitos para a sua
empregabilidade – dotar os sujeitos de novas e atualizadas competências, melhorar os
seus conhecimentos, competências e aptidões, num crescendo pessoal, cívico, social e
voltado para o emprego.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do CENCAL, tem em conta dois contextos diversos, mas complementares,
devidamente demarcados institucional e protocolarmente pelos seus três outorgantes :
a APICER, a AIRO e o IEFP. O CENCAL apoia estrategicamente os setores da indústria
cerâmica e do vidro e o tecido empresarial da Região Oeste, contribuindo para a
qualificação dos respetivos recursos humanos, bem como para a promoção da
empregabilidade dos jovens e adultos.

ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
TERRAS ALTAS DO HOMEM CAVADO E AVE

O CQEP da ATAHCA tem como missão de informar, orientar, encaminhar jovens/adultos
para as soluções de qualificação disponíveis e assegurar a prestação de um serviço de
qualidade, na orientação de jovens e adultos, com enfoque na informação sobre ofertas
escolares, profissionais ou de dupla certificação, atendendo aos perfis individuais, à
diversidade de percursos quanto ao prosseguimento de estudos ou às necessidades do
mercado de emprego.

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do Inovinter Porto assegura os serviços de: Informação, orientação e
encaminhamento para jovens maiores de 15 anos e adultos/as maiores de 18 anos que
procurem uma qualificação e certificação escolar e/ou profissional; Realização de
processos RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências), para a
obtenção de uma certificação profissional ou dupla (escolar e profissional).

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do Inovinter Coimbra assegura os serviços de: Informação, orientação e
encaminhamento para jovens maiores de 15 anos e adultos/as maiores de 18 anos que
procurem uma qualificação e certificação escolar e/ou profissional; Realização de
processos RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências), para a
obtenção de uma certificação profissional ou dupla (escolar e profissional).

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do Inovinter Braga assegura os serviços de: Informação, orientação e
encaminhamento para jovens maiores de 15 anos e adultos/as maiores de 18 anos que
procurem uma qualificação e certificação escolar e/ou profissional; Realização de
processos RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências), para a
obtenção de uma certificação profissional ou dupla (escolar e profissional).

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Obtenção de apoio financeiro para incrementar os serviços de orientação e
encaminhamento de jovens e adultos desenvolvidos pelo CQEP da A. C. Braga, com
destaque para a informação sobre ofertas escolares, profissionais ou de dupla
certificação. Pretende-se ainda assegurar o desenvolvimento de processos de RVCC
profissional e de dupla certificação.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do CPJustiça assume como principal objetivo a elevação dos níveis de
qualificação escolar e profissional da sua população alvo: reclusos e jovens
institucionalizados, possibilitando-lhes o acesso a todas as suas valências em condições
iguais à restante população, reforçando a sua empregabilidade e consequente
reinserção social. Neste âmbito atua, em regime de itinerância em todos os
Estabelecimentos Prisionais e Centros Educativos do país

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do Inovinter Vila Viçosa assegura os serviços de: Informação, orientação e
encaminhamento para jovens maiores de 15 anos e adultos/as maiores de 18 anos que
procurem uma qualificação e certificação escolar e/ou profissional; Realização de
processos RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências), para a
obtenção de uma certificação profissional ou dupla (escolar e profissional).

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

CQEP ADEIMA: Missão-promover o potencial de mudança de cada pessoa com que
trabalha; Objetivos-aumentar a qualificação,escolar/profissional, de jovens e adultos, a
integração qualificada no mercado de trabalho, a integração na vida ativa/profissional
de pessoas com deficiência/incapacidade-foco na surdez; Estratégia-desenvolver
atividade com base na intervenção integrada de parceiros locais/regionais, orientada
para rigor, resultados e qualidade

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Ter uma resposta local adequada em termos de apoio a jovens/adultos com pretensão
de melhorar as condições de vida e empregabilidade por via da orientação, educação,
formação e qualificação. A ação caracteriza-se: pela informação, orientação e
encaminhamento de jovens/adultos ; pela criação de parcerias/sinergias entre
entidades formadoras e as empresas; desenvolver o processo RVCC; diagnosticar
necessidades formativas (regular procura/oferta).

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do AEO (2430 alunos – do pré escolar ao secundário) desenvolve o seu Plano
Estratégico de Intervenção numa área cuja abrangência ultrapassa o território do
concelho de Ourém (46 000 habitantes), estendendo-se a povoações limítrofes dos
concelhos vizinhos. Conhecedores da realidade social e económica procuramos
estabelecer pontes entre os mundos da educação, da formação e do emprego, numa
perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O Centro para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) do Município de Braga é
desenvolvido em consórcio, com um total de 9 parceiros: Município de Braga; 5
agrupamento de escolas (Carlos Amarante, Alberto Sampaio, D. Maria II, Sá de Miranda,
Maximinos); 1 escola profissional (Escola Profissional de Braga); 1 entidade de interface
universitária (TecMinho); 1 associação empresarial (AIMinho)

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do CEFOSAP atua de modo integrado e coordenado no território continental
português, constituindo-se como um interface com as demais respostas para reforço de
qualificações, disponíveis no Sistema Nacional de Qualificações, prestando serviços de
qualidade, com rigor e profissionalismo, nos domínios da informação e orientação e do
reconhecimento, validação e certificação de competências escolares e profissionais.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do CEFOSAP atua de modo integrado e coordenado no território continental
português, constituindo-se como um interface com as demais respostas para reforço de
qualificações, disponíveis no Sistema Nacional de Qualificações, prestando serviços de
qualidade, com rigor e profissionalismo, nos domínios da informação e orientação e do
reconhecimento, validação e certificação de competências escolares e profissionais.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do CEFOSAP atua de modo integrado e coordenado no território continental
português, constituindo-se como um interface com as demais respostas para reforço de
qualificações, disponíveis no Sistema Nacional de Qualificações, prestando serviços de
qualidade, com rigor e profissionalismo, nos domínios da informação e orientação e do
reconhecimento, validação e certificação de competências escolares e profissionais.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do CEFOSAP atua de modo integrado e coordenado no território continental
português, constituindo-se como um interface com as demais respostas para reforço de
qualificações, disponíveis no Sistema Nacional de Qualificações, prestando serviços de
qualidade, com rigor e profissionalismo, nos domínios da informação e orientação e do
reconhecimento, validação e certificação de competências escolares e profissionais.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Inserido na Área Metropolitana do Porto cobre as freguesias de Vila Nova de Gaia.
Responder aos jovens e adultos numa lógica de proximidade preconizando-se o trabalho
na Escola/CQEP e em itinerâncias. O trabalho do CQEP centra-se no desenvolvimento
de atividades de orientação vocacional de jovens e RVCC de adultos, sem prejuízo de
encaminhamento para formação. Regista-se uma larga experiência em RVCC escolar e
PRO e RH experientes e qualificados

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Este Centro propõe-se contribuir para aumentar as qualificações da população da região
de Aveiro, prestando informação, orientação e encaminhamento a jovens e adultos e
desenvolvendo processos de RVCC (escolar/profissional), também para portadores de
deficiência e/ou incapacidade. Está presente nos 11 municípios da região, com
instalações e equipamentos adequados, com uma vasta rede de parcerias, uma equipa
especializada, experiente e motivada.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E
LANIFÍCIOS (MODATEX)

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA (EPT) COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
RESPONSABILIDADE LIMITADA

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DO RODO, PESO DA RÉGUA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A
INDUSTRIA DE CERAMICA (CENCAL)

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA - COMÉRCIO,
TURISMO E SERVIÇOS

CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DE MATOSINHOS - ADEIMA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA AZAMBUJA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OURÉM

MUNICÍPIO DE BRAGA

CEFOSAP

CEFOSAP

CEFOSAP

CEFOSAP

D. SANCHO - ENSINO LDA

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

67.863,52

129.557,64

75.440,00

97.241,68

105.265,60

37.016,48

37.016,48

30.847,06

52.440,00

92.463,86

37.016,48

66.046,02

82.861,85

32.389,42

129.557,64

37.016,48

37.016,48

37.016,48

37.016,48

191.251,76

129.557,64

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

57.684,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

110.123,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

64.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

82.655,43

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

89.475,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/11/01

2016/12/31

Portugal

31.464,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.464,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

78.594,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.464,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

56.139,12

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

70.432,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/14

2016/12/31

Portugal

27.531,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

110.123,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.464,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.464,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.464,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.464,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

162.563,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

110.123,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

573

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000105

POCH-03-5470-FSE-000106

POCH-03-5470-FSE-000107

POCH-03-5470-FSE-000108

POCH-03-5470-FSE-000109

POCH-03-5470-FSE-000110

POCH-03-5470-FSE-000111

POCH-03-5470-FSE-000112

POCH-03-5470-FSE-000113

POCH-03-5470-FSE-000114

POCH-03-5470-FSE-000115

POCH-03-5470-FSE-000116

POCH-03-5470-FSE-000117

POCH-03-5470-FSE-000118

POCH-03-5470-FSE-000119

POCH-03-5470-FSE-000120

POCH-03-5470-FSE-000121

POCH-03-5470-FSE-000122

POCH-03-5470-FSE-000123

POCH-03-5470-FSE-000124

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do CEFOSAP atua de modo integrado e coordenado no território continental
português, constituindo-se como um interface com as demais respostas para reforço de
qualificações, disponíveis no Sistema Nacional de Qualificações, prestando serviços de
qualidade, com rigor e profissionalismo, nos domínios da informação e orientação e do
reconhecimento, validação e certificação de competências escolares e profissionais.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Cobre a área geográfica da NUT III Alto-Minho e de algumas freguesias de fronteira. Dá
resposta aos jovens e adultos numa lógica de proximidade preconizando-se o trabalho
na Escola/CQEP e em itinerâncias. O trabalho do CQEP centra-se nas atividades de
orientação vocacional de jovens, RVCC de adultos e eventual encaminhamento para
formação. Regista-se uma larga experiência do CQEP em RVCC escolar e profissional e
RH experientes e qualificações.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Cobre a área geográfica da NUT III Alto-Minho e de algumas freguesias de fronteira. Dá
resposta aos jovens e adultos numa lógica de proximidade preconizando-se o trabalho
na Escola/CQEP e em itinerâncias. O trabalho do CQEP centra-se nas atividades de
orientação vocacional de jovens, RVCC de adultos e eventual encaminhamento para
formação. Regista-se uma larga experiência do CQEP em RVCC escolar e profissional e
RH experientes e qualificações.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do IEFS intervem nos concelhos de Salvaterra e limítrofes. Dispondo de uma
vasta rede de itinerâncias e horário de funcionamento, o CQEP do IEFS responde às
solicitações da região, em matéria de qualificação de adultos, onde escasseiam
respostas formativas. O facto de estar inserido numa escola profissional permite-lhe um
enquadramento exemplar no que se refere ao processo de RVC, RVC PRO e
encaminhamento de jovens e adultos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO MAGALHÃES,
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
CHAVES

O CQEP do Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães (AEFM) é uma estrutura
vocacionada para a promoção da educação ao longo da vida e um meio de combate à
descriminação social e exclusão. Desencadeia os processos de Informação, Orientação e
Encaminhamento para Jovens e Adultos que procuram uma qualificação e desenvolve
processos de reconhecimento, validação e certificação de competências.em articulação
com outras ofertas educativas e formativa

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, E.M.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O Cqep da EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, Lda., tem como missão servir de
Porta de Entrada de todos os cidadãos ativos - jovens e adultos - para os desígnios da
empregabilidade e da qualificação do território, visando o seu desenvolvimento
sustentável.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A “economia competitiva baseada no conhecimento” e a “sociedade do conhecimento”
não são apenas orientações da União Europeia, são desígnios estratégicos que a AEP
subscreve, colocando a Aprendizagem ao Longo da Vida no centro da agenda da
renovação empresarial, ciente do seu efeito transformador no perfil competitivo das
sociedades. É neste quadro que a AEP se propõe a promover um CQEP.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A missão do CQEP é assegurar a todos os cidadãos maiores de 18 anos uma
oportunidade de qualificação e de certificação, de nível básico, secundário e/ou
profissional, adequada ao seu perfil e necessidade no âmbito regional de intervenção do
CQEP da EPO.O CQEP da EPO desenvolve actividades no Concelho de Odemira e nos
concelhos do Alentejo Litoral.

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O objetivo fulcral do CQEP é (re)qualificar a população jovem e adulta da região,
dotando-os de maior qualificação escolar/formativa e profissional, bem como promover
a (re)construção de projetos pessoais e profissionais significativos. Para tal, os 26 anos
de atividade da Insignare são fundamentais, através da Escola Profissional de Ourém e
da de Hotelaria de Fátima - e adultos – com o seu Centro de Formação Contínua, do
CNO/CQEP e de um GIP.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE GONDOMAR

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do Agrupamento de Escolas nº1 de Gondomar tem como missão promover a
aprendizagem ao longo da vida, a reflexão, a autonomia e a capacitação para escolhas
assertivas em matéria de qualificação e inserção profissional. Sendo a porta de entrada
dos cidadãos no Sistema Nacional de Qualificações é nossa missão diagnosticar as
necessidades, motivações e expetativas dos cidadãos e divulgar as diferentes
modalidades de educação e formação.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A qualificação da população constitui uma prioridade estratégica, tendo em vista a
promoção do crescimento económico e da coesão social do país e da região onde
estamos inseridos. O nosso projeto será consubstanciado pela disponibilização de
serviços de orientação e encaminhamento de jovens e adultos, com enfoque na
informação sobre ofertas escolares e profissionais.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha possui uma vasta experiência em
ofertas de educação e formação (jovens e adultos), passando pela informação e
orientação vocacional e RVCC. Pretende-se certificar a experiência e o saber fazer,
promovendo a aprendizagem ao longo da vida. Pretende-se reduzir o absentismo e o
abandono escolares mediante a reorientação e integração na sociedade na vida ativa
dos jovens.

CEFOSAP

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO
SORRAIA, LDA

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

EPO - CENTRO ESCOLAR E EMPRESARIAL DO
SUDOESTE ALENTEJANO, S.A.

ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBERGARIA-AVELHA

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Tendo presente os objetivos dos CQEP, pretende-se o reforço individual e a capacitação
da população jovens e adultos, através do desenvolvimento e reconhecimento das suas
qualificações ao longo da vida. Visa ainda, orientação dos jovens, com vista à melhoria
da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida, à qualificação, à atualização
do conhecimento e consequentemente o aumento da sua participação no mercado de
trabalho.

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE FELGUEIRAS

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP tem a missão: informar/orientar/encaminhar adequadamente, quanto ao
percurso escolar, os jovens que concluam o 9º ano de escolaridade e os que têm entre
15 e 18 anos, atendendo ao perfil, expetativas e necessidades do mercado de emprego,
e também os adultos do concelho para responder às expetativas das pessoas e às
necessidades das empresas. Elevar o nível de qualificação dos adultos e reforçar a
orientação dos jovens, inclusive os NEET.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional da ADRIMAG tem como missão
promover a aprendizagem ao longo da vida e o acesso da população com idade igual ou
superior a 15 anos, a percursos de qualificação, atendendo às necessidades, motivações
e expetativas, identificar e divulgar as diferentes modalidades de educação e formação
disponíveis no território de intervenção, com o objetivo de responder às necessidades
de qualificação.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do Agrupamento de Escolas de Grândola abrange toda a região do Alentejo
Litoral. Tem como objetivo promover a participação de jovens e adultos em atividades
de formação, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, visando contribuir
para o aumento do nível de escolaridade e melhoria de qualificação da população jovem
e adulta e, consequentemente, para o desenvolvimento socioeconómico da sua área de
intervenção.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do CICCOPN é capaz de responder às necessidades dos jovens e adultos, no
cumprimento da sua missão, que visa contribuir para o reforço da qualificação
escolar/profissional e mobilizar os cidadãos para a aprendizagem ao longo da vida,
contribuindo, para a empregabilidade e a inclusão social, dispondo dos recursos
humanos e físicos, capacidade de organização e metodologias desenvolvidas e
implementadas que garantem o sucesso da operação.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP terá desde a sua criação a atuação centrada numa população de elevada faixa
etária e baixo nível cultural e escolar que caracterizam essencialmente os concelhos da
área de abrangência com fraca densidade populacional e de características tipicamente
rurais e de interioridade.O projeto CQEP Almodôvar propõe uma estratégia de ação
diversificada que deve abranger tanto jovens como adultos pouco escolarizados.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTÊLO DA MAIA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

CQEP inserido num concelho com elevado número de DLD, sem 12º ano e a
necessitarem de escolarização/requalificação. Trabalhamos em rede com as CTE, juntas
de freguesia e em parceria com outras entidades (Autarquia, ISMAI, etc). Para a
concretização das metas trabalharemos em itinerância e com um modelo de
funcionamento (horário, recursos materiais, equipa pedagógica, autoavaliação)
ajustado às necessidades. Certificações em 2014/15 - 32 adultos.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

O CQEP de Oliveira de Azeméis do CENFIM distingue-se por 4 vetores:a) Abrangência
Nacional localizado nos seus 13 Núcleos de Norte a Sul de Portugal;b) Altamente
especializado nos domínios da Metalurgia, Eletromecânica, Energias e Eletricidade;c)
Dedicado à dupla certificação e ao RVCC profissional;d) Disponibiliza diretamente uma
oferta formativa para jovens e adultos num setor de forte empregabilidade.

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO,
ARADA E GRALHEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GRÂNDOLA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS DO NORTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMODÔVAR

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

37.016,48

129.557,64

67.863,52

98.633,27

61.694,05

98.633,27

60.151,76

37.016,48

67.863,52

79.931,51

107.763,68

46.270,58

83.171,08

77.001,68

67.863,52

67.863,52

98.633,27

52.440,00

37.016,48

30.847,06

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

31.464,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

110.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/01/31

Portugal

57.683,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

83.838,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

52.439,94

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

83.838,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

51.129,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.464,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

57.683,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

67.941,79

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

91.599,13

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

39.329,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

70.695,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

65.451,43

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

57.683,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

57.683,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

83.838,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

31.464,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

574

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000125

POCH-03-5470-FSE-000126

POCH-03-5470-FSE-000127

POCH-03-5470-FSE-000128

POCH-03-5470-FSE-000129

POCH-03-5470-FSE-000130

POCH-03-5470-FSE-000131

POCH-03-5470-FSE-000132

POCH-03-5470-FSE-000133

POCH-03-5470-FSE-000134

POCH-03-5470-FSE-000135

POCH-03-5470-FSE-000136

POCH-03-5470-FSE-000137

POCH-03-5470-FSE-000138

POCH-03-5470-FSE-000139

POCH-03-5470-FSE-000140

POCH-03-5470-FSE-000141

POCH-03-5470-FSE-000142

POCH-03-5470-FSE-000143

POCH-03-5470-FSE-000144

POCH-03-5470-FSE-000145

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA
BEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
BARCELOS

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONSERRATE,
VIANA DO CASTELO

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE
ARTESANATO (CEARTE)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOURINHÃ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUES
NOGUEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA CENTRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO DO PÓ

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE ENSINO
PROFISSIONAL S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Resumo | Summary

Nos concelhos abrangidos pelo CQEP verifica-se uma elevada taxa de retenção e
desistência no E.B. e E:Sec.O CQEP, fez protocolo com as escolas da região para
articulação com o SPO no encaminhamento dos jovens.O público alvo é constituído por
jovens e adultos que pretendem melhorar a sua formação/qualificação,jovens com
dificuldade de integração no E. Regular e adultos que pretendem melhorar a sua
qualificação para criar o seu posto de trabalho.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Com a presente candidatura pretende-se contribuir para a melhoria do acesso à
aprendizagem ao longo da vida, tanto de jovens como adultos.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP dA Marinha Grande do CENFIM distingue-se por 4 vetores:a) Abrangência
Nacional localizado nos seus 13 Núcleos de Norte a Sul de Portugal;b) Altamente
especializado nos domínios da Metalurgia, Eletromecânica, Energias e Eletricidade;c)
Dedicado à dupla certificação e ao RVCC profissional;d) Disponibiliza diretamente uma
oferta formativa para jovens e adultos num setor de forte empregabilidade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP de Amarante do CENFIM distingue-se por 4 vetores:a) Abrangência Nacional
localizado nos seus 13 Núcleos de Norte a Sul de Portugal;b) Altamente especializado
nos domínios da Metalurgia, Eletromecânica, Energias e Eletricidade;c) Dedicado à
dupla certificação e ao RVCC profissional;d) Disponibiliza diretamente uma oferta
formativa para jovens e adultos num setor de forte empregabilidade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

É num quadro de continuidade e fruto do trabalho desenvolvido no âmbito das diversas
tipologias de formação dirigidas a jovens e adultos, abrangendo mais de 38000
formandos nos últimos 5 anos, que pretende-se como CQEP reforçar o combate aos
índices de subcertificação e subqualificação que estrangulam o potencial de
competitividade das empresas, potenciando a capitalização das competências, em prol
da variável criação de emprego.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP de Torres Vedras do CENFIM distingue-se por 4 vetores: a) Abrangência
Nacional localizado nos seus 13 Núcleos de Norte a Sul de Portugal; b) Altamente
especializado nos domínios da Metalurgia, Eletromecânica, Energias e Eletricidade; c)
Dedicado à dupla certificação e ao RVCC profissional; d) Disponibiliza diretamente uma
oferta formativa para jovens e adultos num setor de forte empregabilidade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP dO Porto do CENFIM distingue-se por 4 vetores:a) Abrangência Nacional
localizado nos seus 13 Núcleos de Norte a Sul de Portugal;b) Altamente especializado
nos domínios da Metalurgia, Eletromecânica, Energias e Eletricidade;c) Dedicado à
dupla certificação e ao RVCC profissional;d) Disponibiliza diretamente uma oferta
formativa para jovens e adultos num setor de forte empregabilidade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP dAS Caldas da Rainha do CENFIM distingue-se por 4 vetores:a) Abrangência
Nacional localizado nos seus 13 Núcleos de Norte a Sul de Portugal;b) Altamente
especializado nos domínios da Metalurgia, Eletromecânica, Energias e Eletricidade;c)
Dedicado à dupla certificação e ao RVCC profissional;d) Disponibiliza diretamente uma
oferta formativa para jovens e adultos num setor de forte empregabilidade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP de Arcos de Valdevez do CENFIM distingue-se por 4 vetores:a) Abrangência
Nacional localizado nos seus 13 Núcleos de Norte a Sul de Portugal;b) Altamente
especializado nos domínios da Metalurgia, Eletromecânica, Energias e Eletricidade;c)
Dedicado à dupla certificação e ao RVCC profissional;d) Disponibiliza diretamente uma
oferta formativa para jovens e adultos num setor de forte empregabilidade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP de Santarém do CENFIM distingue-se por 4 vetores:a) Abrangência Nacional
localizado nos seus 13 Núcleos de Norte a Sul de Portugal;b) Altamente especializado
nos domínios da Metalurgia, Eletromecânica, Energias e Eletricidade;c) Dedicado à
dupla certificação e ao RVCC profissional;d) Disponibiliza diretamente uma oferta
formativa para jovens e adultos num setor de forte empregabilidade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP de Trofa do CENFIM distingue-se por 4 vetores:a) Abrangência Nacional
localizado nos seus 13 Núcleos de Norte a Sul de Portugal;b) Altamente especializado
nos domínios da Metalurgia, Eletromecânica, Energias e Eletricidade;c) Dedicado à
dupla certificação e ao RVCC profissional;d) Disponibiliza diretamente uma oferta
formativa para jovens e adultos num setor de forte empregabilidade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP de Peniche do CENFIM distingue-se por 4 vetores:a) Abrangência Nacional
localizado nos seus 13 Núcleos de Norte a Sul de Portugal;b) Altamente especializado
nos domínios da Metalurgia, Eletromecânica, Energias e Eletricidade;c) Dedicado à
dupla certificação e ao RVCC profissional;d) Disponibiliza diretamente uma oferta
formativa para jovens e adultos num setor de forte empregabilidade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP de Sines do CENFIM distingue-se por 4 vetores:a) Abrangência Nacional
localizado nos seus 13 Núcleos de Norte a Sul de Portugal;b) Altamente especializado
nos domínios da Metalurgia, Eletromecânica, Energias e Eletricidade;c) Dedicado à
dupla certificação e ao RVCC profissional;d) Disponibiliza diretamente uma oferta
formativa para jovens e adultos num setor de forte empregabilidade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP de Ermesinde do CENFIM distingue-se por 4 vetores:a) Abrangência Nacional
localizado nos seus 13 Núcleos de Norte a Sul de Portugal;b) Altamente especializado
nos domínios da Metalurgia, Eletromecânica, Energias e Eletricidade;c) Dedicado à
dupla certificação e ao RVCC profissional;d) Disponibiliza diretamente uma oferta
formativa para jovens e adultos num setor de forte empregabilidade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Este CQEP pretende: reforçar a orientação escolar e profissional dos jovens e adultos,
encaminhando-os para as respostas educativas/formativas mais adequadas; aumentar
o nível de escolarização; reduzir o abandono escolar; reduzir os NEET; combater o
desemprego; valorizar a qualificação; promover práticas de inclusão (deficiência,
igualdade de género, públicos desfavorecidos, imigrantes, minorias étnicas)
constituindo um centro dinâmico.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP/CEARTE visa ser resposta na identificação de necessidades de qualificação e
organização de respostas no âmbito da educação/formação profissional através da
informação, divulgação, orientação e encaminhamento de jovens e adultos e no
desenvolvimento de processos RVCC PRO ou dual destinado aos artesãos, profissionais
do terceiro setor e outros. Devido à disparidade geográfica deste setor a intervenção é
de abrangência nacional.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Informação, orientação e encaminhamento de adultos e jovens; realização de processos
de RVCC escolares; criação de dispositivos de informação, orientação e divulgação para
antecipar necessidades de qualificação e facilitar o ajustamento entre a procura e a
oferta local de soluções formativas; estabelecimento de parcerias com entidades
relevantes no território.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Contribuir para o reforço da qualificação e empregabilidade de jovens e adultos dos
concelhos de Torres Vedras e Sobral de Monte Agraço, através das seguintes etapas de
intervenção: acolhimento de jovens e adultos com vista ao diagnóstico de necessidades
de formação e/ou de valorização/certificação de competências escolares e/ou
profissionais; encaminhamento para o percurso de qualificação mais adequado;
realização de processos de RVCC.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Localizado em zona privilegiada de transportes urbanos, caminhos-de-ferro e de fácil
acesso a estradas nacionais, o CQEP está sediado num agrupamento de referência para
alunos com deficiências auditivas e visuais, possuindo equipas especializadas nestas
áreas. Entre outras parcerias, colabora com a ACAPO e celebrou protocolo de
cooperação com a CPCJ, encaminhando para ofertas de formação jovens em risco de
abandono escolar.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

No âmbito do conjunto de objetivos inerentes à missão, atribuição de funções e às
diferentes etapas de intervenção do CQEP, destacamos: - desenvolver atividade, em
regime de itinerância, nos concelhos de Bombarral, Cadaval, Óbidos e Peniche dinamizar e coordenar uma rede de parceiros, reforçando a complementaridade das
respostas, dos meios e dos recursos, junto das populações.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP assume-se como ferramenta de suporte à sustentabilidade e
empreendedorismo da região norte do distrito de Leiria. A estratégia de atuação passa
pela execução dos seus objetivos, possíveis face à aposta nas itinerâncias e nas
parcerias com entidades locais. Constitui prioridade o trabalho em articulação com os
SPO das escolas, desenvolvimento de atividades de orientação para os jovens NEET e
processos de RVCC Escolar e Pro para os adultos.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

52.440,00

77.001,68

46.270,58

30.847,06

129.557,64

46.270,58

30.847,06

30.847,06

30.847,06

30.847,06

46.270,58

30.847,06

30.847,06

30.847,06

52.440,00

63.085,71

67.863,52

56.295,88

70.801,34

52.440,00

123.388,24

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

65.451,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

39.329,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

110.123,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

39.329,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

39.329,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

53.622,86

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/06/15

2016/12/31

Portugal

57.683,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

47.851,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

60.181,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/30

Portugal

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

104.880,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

575

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000146

POCH-03-5470-FSE-000147

POCH-03-5470-FSE-000148

POCH-03-5470-FSE-000149

POCH-03-5470-FSE-000150

POCH-03-5470-FSE-000151

POCH-03-5470-FSE-000152

POCH-03-5470-FSE-000153

POCH-03-5470-FSE-000154

POCH-03-5470-FSE-000155

POCH-03-5470-FSE-000156

POCH-03-5470-FSE-000157

POCH-03-5470-FSE-000158

POCH-03-5470-FSE-000159

POCH-03-5470-FSE-000160

POCH-03-5470-FSE-000161

POCH-03-5470-FSE-000162

POCH-03-5470-FSE-000163

POCH-03-5470-FSE-000164

POCH-03-5470-FSE-000165

POCH-03-5470-FSE-000166

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA DE CORTIÇA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MÉRTOLA

ASSOCIAÇÃO DE INDUSTRIAIS DO CONCELHO DE
POMBAL-AICP

ESCOLA SECUNDARIA ALVES MARTINS

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

PARTNER-HOTEL - FORMAÇÃO, CONSULTORIA E
PROJECTOS PARA SERVIÇOS HOTELEIROS LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VENDAS NOVAS

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS
DE BASTO E CELORICO DE BASTO

REGIBIO - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do Cincork tem como objetivo principal qualificar jovens e
qualificar/reconverter adultos que interagem ou pretendam interagir com as atividades
relacionadas direta ou indiretamente com a fileira da cortiça, promovendo processos de
orientação para percursos qualificantes e desenvolvendo processos de RVCC
profissional ou de dupla certificação da população ativa que compõe a fileira e
atividades afins, bem como da comunidade envolvente.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A candidatura permite, prioritariamente, incrementar os serviços de orientação ao
longo do ciclo de vida e assegurar o desenvolvimento de processos de reconhecimento,
validação e certificação de competências-chave até ao nível secundário, de jovens e
adultos residentes numa área escassamente povoada, com índices elevados de
desertificação física e humana, território onde é imprescindível a articulação Educação/
formação e mercado de trabalho.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP da AICP intervém do acolhimento ao encaminhamento de jovens e adultos
(podendo neste caso haver encaminhamento para PRVCC), direcionando-os para oferta
formativa e educativa adaptada ao seu perfil. O âmbito geográfico da intervenção da
AICP é a Região de Leiria, com especial foco no concelho de Pombal. A nível sectorial, o
CQEP da AICP intervém nas AEF: 341, 344, 346, 347, 481, 524, 542, 543 e 762.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP centra a sua atividade na informação, orientação e encaminhamento dos
jovens e adultos identificados, que procurem formação escolar/profissional ou uma
integração qualificada no mercado de trabalho;no desenvolvimento de processos
RVCC;na integração na vida ativa e profissional das pessoas com deficiência e
incapacidade; no desenvolvimento de ações de informação e divulgação. Visa a
atualização de conhecimentos, aptidões e competências.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Face às necessidades regionais e com intuito de minimizar o risco de abandono escolar
e diminuir o número de Jovens NEET,bem como melhorar os níveis de qualificação dos
Adultos e ajustar às necessidades das Organizações,foi dada autorização de
funcionamento.O CQEP é relevante pois contribui,pelos indicadores de realização e de
resultado,para o cumprimento dos objetivos do PT2020,uma vez que visa o reforço do
investimento na Educação e Formação.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP pretende contribuir para alcançar o cumprimento dos objetivos defendidos pelo
PT2020, de forma a colmatar o atraso estrutural dos níveis de escolaridade e minimizar
o risco de abandono escolar precoce, diminuindo o número de jovens NEET, de acordo
com as especificidades regionais. Através do cumprimento dos indicadores de
realização e resultado será possível dar respostas consistentes e viáveis à questão do
desemprego dos jovens/adultos.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Este projeto é muito importante face às necessidades do Território NUT III Alentejo,
Concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão, Alandroal, Portel e Redondo, em
termos de minimizar os riscos de abandono dos jovens e de diminuir os jovens NEET,
bem como melhorar os níveis de qualificação dos adultos e ajustar as mesmas às
necessidades das entidades empregadoras.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A operação visa melhorar a igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida, para
jovens e adultos, através da orientação escolar e profissional e consequente reforço da
qualificação e empregabilidade do público alvo, de forma a aumentar a
empregabilidade, a reduzir os NEET e a promover o prosseguimento de estudos. Terão
enfoque especial os processos de RVCC, em estreita articulação com outras
intervenções de formação qualificantes.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP candidato, aprovado pelo desp n. 235/2014, com intervenção na NUT III
Grande Porto [c/incidência no concelho do Porto], está vocacionado para desenvolver
processos de certificação escolar, profissional e dupla certificação, indo ao encontro das
necessidades de ex-formandos, dos públicos beneficiados pelas redes de parcerias
estabelecidas, assim como outros públicos, que visam reconhecer as suas competências
escolares e/ou profissionais.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Com 9 anos de experiência, 4900 Inscrições, 850 encaminhamentos para ofertas
formativas externas e 1600 certificados, a equipa do Centro encontra-se ao nível dos
melhores fruto de um trabalho com várias entidades parceiras, com as quais mantem
um nível de articulação elevada. Hoje o RVCC profissional e a orientação vocacional têm
um papel preponderante, procurando esta entidade promover o desenvolvimento
integrado do seu território.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A REGIBIO – Formação e Consultadoria, Soc. Unip. Lda é uma empresa de formação
profissional fundada em 2002 mas cujo quadro de pessoal e know-how deriva de uma
outra empresa, fundada em 1997, o que lhe confere mais de 18 anos de experiência
acumulada na realização de diagnósticos de necessidades, ações formativas de curta e
longa duração.

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
LDA

Projeto a desenvolver em regiões de baixa densidade, interioridade e com défice de
qualificação. Visa melhorar a igualdade de acesso a percursos de ALV e elevar o nível de
qualificação de jovens com 15 ou + anos, nomeadamente os NEET, reforçando a
orientação, e de adultos, promovendo percursos de aprendizagens flexíveis com
orientação profissional, validação e certificação de competências adquiridas em
contextos formais, não formais e informais.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP de Vila Nova de Famalicão - coordenado pelo Município, em parceria com os
Agrupamentos de Escolas Camilo Castelo Branco, D. Sancho e Padre Benjamim Salgado,
e a Didáxis Coop. de Ensino, Escola Profiss. CIOR e Escola Profiss. Forave -, constitui
uma rede com 8 polos, assegurando de forma integrada a toda a população jovem e
adulta do concelho os serviços de informação, orientação e encaminhamento, e
certificação escolar e profissional.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Incrementar os serviços de orientação e encaminhamento de jovens e adultos, com
enfoque na informação sobre ofertas escolares, profissionais ou de dupla certificação,
promovendo uma escolha realista e que atenda aos perfis individuais, à diversidade de
percursos e às necessidades do mercado de trabalho, assegurando igualmente o
desenvolvimento dos processos de reconhecimento, validação e certificação de
competências (RVCC) escolares.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP tem como missão aumentar a qualificação da população, ajustá-la às
necessidades do mercado de trabalho, abrir novos horizontes, promover a
aprendizagem ao longo da vida. Também está vocacionada para os jovens e tem por
objetivo proporcionar aos alunos experiências que promovam o desenvolvimento de
atitudes e competências de exploração e apoiem a construção de um projeto vocacional
e os processos de tomada de decisões.

CRPG - CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
GAIA

O CQEP do CRPG assume-se como alavanca fundamental de apoio à gestão da carreira
de jovens e adultos, promovendo a organização e desenvolvimento de percursos de
educação e formação ao longo da vida, incluindo o RVCC PRO e Escolar, de forma aberta
inclusiva, integrando as pessoas com deficiência, e em parceria com atores económicos
e do sistema de educação e formação da comunidade, caraterizada por níveis de
qualificação e desemprego preocupantes

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE
PINHEIRO

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP de Pinheiro está sediado na EBS de Pinheiro, Penafiel, abrange os concelhos de
Penafiel, Castelo de Paiva e sul de Marco de Canaveses.Prestar informação e
encaminhar a jovens e adultos que procurem formação escolar, profissional e dupla
certificação, com vista à integração qualificada no mercado de trabalho e/ou ingresso
no Ensino Superior, procurando dar resposta aos diferentes destinatários, com enfoque
na sua (re)integração no mercad

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, por todo o trabalho desenvolvido e pela
afirmação conseguida junto da C.Educativa é uma importante força local quanto à
educação/formação e integração socioprofissional de jovens/adultos. Assim, o CQEP
continuará a divulgação/informação através das parcerias, dos media, das empresas,
instituições sociais/culturais/religiosas, forças vivas locais em geral, para que o número
de inscritos seja incrementado.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Pensando em termos da NUTIII AVE, o capital acumulado adquire actualidade e
premência, uma vez que a região Ave manifesta ainda baixas taxas de escolarização da
população, sobretudo nas faixas etárias dos adultos, um baixo nível de qualificação do
mercado de trabalho e uma disparidade acentuada no que toca às desigualdades de
género, quer em termos de qualificação, quer em termos de empregabilidade e salário.

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
DE POIARES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DE
BASTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUE SOMMER,
MACEIRA, LEIIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE
HOLANDA

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO PROFISSIONAL Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O objetivo do CQEP é funcionar como pólo dinamizador e porta de entrada para as
diferentes ofertas formativas. Para tal, estão já estabelecidas parcerias (e outras em
vista) com associações e instituições locais, organismos públicos e entidades
empregadoras de forma a chegar ao público dos concelhos do Médio Tejo. Estão
também estabelecidas parcerias com entidades formadoras de forma a permitir o
encaminhado para ofertas formativas externas.

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE ENSINO DA
FIGUEIRA DA FOZ, LIMITADA

Os grandes objetivos e linhas orientadoras do nosso Projeto direcionam-se para o tema
globalizante “Qualificar para o Futuro”. Pensar a escola enquanto lugar de decisão é
pensar a prática pedagógica enquanto atividade de investigação e de intervenção para a
mudança. Isto é, pensar a escola enquanto espaço de reflexão e de diálogo entre os
diferentes atores em presença e pensar que essa reflexão favorece a emergência de
uma nova cultura escola,

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
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77.001,68

40.101,18

113.362,94

106.419,22

75.440,00

75.440,00

70.801,34

52.440,00

129.557,64

98.633,27

87.036,63

129.557,64

191.189,56

38.558,82

67.863,52

69.115,97
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38.558,82
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80.078,65
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Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65.451,43

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

34.086,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

96.358,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

90.456,34

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

64.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

64.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

60.181,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

110.123,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/04/01

2016/12/31

Portugal

83.838,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

73.981,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

110.123,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

162.511,13

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

32.775,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/12/01

2016/12/31

Portugal

57.683,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

58.748,58

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

105.994,34

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

32.774,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

94.365,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

70.695,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

68.066,85

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

576

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000167

POCH-03-5470-FSE-000168

POCH-03-5470-FSE-000169

POCH-03-5470-FSE-000170

POCH-03-5470-FSE-000172

POCH-03-5470-FSE-000173

POCH-03-5470-FSE-000174

POCH-03-5470-FSE-000175

POCH-03-5470-FSE-000176

POCH-03-5470-FSE-000177

POCH-03-5470-FSE-000178

POCH-03-5470-FSE-000179

POCH-03-5470-FSE-000180

POCH-03-5470-FSE-000181

POCH-03-5470-FSE-000182

POCH-03-5470-FSE-000183

POCH-03-5470-FSE-000184

POCH-03-5470-FSE-000185

POCH-03-5470-FSE-000186

POCH-03-5470-FSE-000187

POCH-03-5470-FSE-000188

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CALDAS DE VIZELA,
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
VIZELA

A população ativado do concelho de Vizela é pouco qualificada. Através do CQEP
procuramos mobilizar a população adulta pouco qualificada e os jovens que
abandonaram precocemente a escola para o investimento na sua qualificação.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMARES

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Este projeto destina-se a prestar um serviço de informação, orientação e
encaminhamento de jovens e adultos para ofertas de qualificação e/ou certificação na
NUT III do Cávado, contribuindo para o aumento da qualificação escolar e profissional
da população com vista à sua inserção no mercado de trabalho.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A característica mais relevante será o reforço da qualificação e empregabilidade de
jovens e adultos através das seguintes etapas de intervenção: acolhimento de jovens e
adultos com vista ao diagnóstico de necessidades de formação e/ou de
valorização/certificação de competências escolares e/ou profissionais;
encaminhamento para o percurso de qualificação mais adequado; realização de
processos de RVCC.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Integrado no Ag. Esc. Fontes Pereira de Melo, o CQEP tem como missão contribuir p/ o
desenvolvimento de jovens adultos e adultos com baixos níveis de qualificação escolar e
profissional, conciliar as temáticas da educação, da competitividade e da inclusão
social, solidificar mecanismos de encaminhamento p/ as respostas de qualificação mais
adequadas às necessidades e perfis dos jovens adultos e dos adultos; promover a
igualdade de oportunidades.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Reforçar as redes e outras formas de parceria e cooperação que facilitem a participação
em processos de RVCC, em cursos e/ou ações de formação, que promovam a
empregabilidade, a criação de autoemprego, o empreendedorismo, a competitividade.
Priorizar os investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a
aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida através do trabalho
colaborativo.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL BORDALO
PINHEIRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FONTES PEREIRA
DE MELO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO COELHO,
LAMEGO

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
BARCELOS, E.M.

A EMEC/ETG assume a sua responsabilidade como agente educativo/formativo de
referência no concelho de Barcelos, na criação do CQEP-EMEC/ETG, integrado numa
escola profissional, com o objetivo de dar continuidade ao serviço prestado a jovens e
adultos, pelo desenvolvimento de processos de RVCC escolar incluindo o RVCC
profissional para adultos, de nível básico e secundário.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O Cqep do Agrupamento de Escolas da Trofa tem como Missão assegurar aos jovens e
adultos a prestação de um serviço de qualidade no domínio da orientação, com enfoque
na informação sobre as ofertas escolares, profissionais ou de dupla certificação,
promovendo uma escolha realista que atenda, aos perfis individuais, à diversidade de
percursos quanto ao prosseguimento de estudos e às necessidades presentes e
prospetivas do mercado de trabalho.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Com esta operação pretendemos promover o aumento da qualificação da população,
ajustada às necessidades do mercado de trabalho com vista a:- garantir a melhoria do
nível de qualidade nas qualificações adquiridas- melhorar o sucesso escolar, reduzindo o
abandono e por conseguinte, redução do número de jovens NEET.- promover a
igualdade, a coesão social e o desenvolvimento pessoal e da cidadania.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do Instituto Piaget pretende dar resposta ao projeto nacional de Educação e
Formação de Jovens e Adultos, nomeadamente na vertente RVC Escolar e Profissional
para adultos e no apoio aos jovens na identificação de respostas educativas e
formativas adequadas ao seu perfil. É essencial a atualização, aprofundamento e
desenvolvimento de competências em termos de paradigmas educacionais, culturais e
sociais.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP contextualizará a missão e os princípios orientadores da Escola Secundária João
Gonçalves Zarco, que consubstanciam as finalidades e os objetivos operacionais que
desejamos concretizar, a sua identidade e o desenvolvimento de uma estratégia de
ação, dinâmica e positiva, numa atitude construtiva de diálogo, de avaliação
permanente das suas práticas, de aprendizagem com a experiência.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

- Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida, para todas as
faixas etárias em contextos formais, não formais e informais; - Atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos trabalhadores; - Promoção de
recursos de aprendizagens flexíveis.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

No sentido de dar continuidade e reforçar o espírito de comunidade aprendente do AEL,
pretende-se continuar a apostar na orientação e encaminhamento de jovens e de
adultos que procurem apostar na sua qualificação, bem como no desenvolvimento de
processos de RVCC (escolar e profissional), assumindo-se a atividade de itinerância
como prioritária, tendo em vista conseguir a mobilização das populações mais
fragilizadas socialmente .

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A aprendizagem ao longo da vida reveste-se como uma das medidas mais justas e mais
eficazes no combate aos baixos índices de escolarização da sociedade portuguesa em
geral, e da região do Tâmega e Sousa em particular onde tais índices são de grande
preocupação. Numa iniciativa louvável, a ANQEP responde a essa situação, combatendo
as insuficiências de escolarização, valorizando as riquezas de vida e das aprendizagens e
competências adquiridas .

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO CÉSAR DA SILVA
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
FERREIRA, RIO MAIOR

Tendo em consideração os diferentes públicos sobre os quais pretendemos que recaia a
nossa ação - jovens maiores de quinze anos, adultos maiores de dezoito anos,
população com necessidades especiais de integração na vida ativa e profissional,
nomeadamente as comunidades cigana e reclusa

ISLA - SANTARÉM, EDUCAÇÃO E CULTURA,
UNIPESSOAL LIMITADA

INSTITUTO PIAGET, COOPERATIVA PARA O
DESENVOLVIMENTO HUMANO, INTEGRAL E
ECOLÓGICO CRL

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO GONÇALVES ZARCO,
MATOSINHOS

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE SERVIÇOS
DE ENSINO S.A.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE AMARANTE

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro está vocacionado para a educação e
formação de crianças, jovens e adultos. Proporciona ofertas diversificadas, promove a
cidadania e a igualdade de oportunidades.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CFAD contínua a acreditar na importância da educação e formação de jovens e
adultos, nunca esquecendo os públicos mais vulneráveis (cidadãos com def./incap. e
outros grupos em risco de exclusão social). As exigências cada vez maiores do mercado
de trabalho obrigam a um enfoque especial na melhoria das qualificações esc./prof. de
todos os cidadãos. Queremos, por isso, abraçar este projeto e dar um contributo válido
para o bem-estar desta região

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A missão do CQEP do AEGSP é proporcionar aos jovens e adultos uma resposta
ajustada as suas necessidades de qualificação escolar e profissional e/ou uma
(re)integração qualificada no mercado de trabalho . Para a persecução destes objetivos
pretende-se trabalhar em parceria com várias entidades (autarquias locais,
agrupamentos de escolas e outras instituições públicas e privadas).

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CEQP assegura a informação, a orientação e o encaminhamento de jovens e adultos
que necessitam de qualificação/formação escolar e/ou profissional ou procuram uma
integração qualificada no mercado de trabalho. Quanto ao processo RVCC, privilegia o
de vertente profissional, na área da fundição, sendo o escolar realizado a título
complementar .

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

São prioridades deste CQEP contribuir para a melhoria da igualdade do acesso à
aprendizagem ao longo da vida, a atualização de conhecimentos, aptidões e
competências dos trabalhadores e a promoção de percursos e aprendizagem
flexíveis.Tendo em conta estas prioridades, é nossa pretensão assegurar a prestação de
um serviço de qualidade, no domínio da orientação de jovens e adultos e assegurar o
desenvolvimento dos processos RVCC.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A atuação do CQEP da EPABI constitui-se como complemento aos percursos formativos
existentes, para suprir necessidades de distintos públicos, que advêm das
especificidades territoriais da região Cova da Beira, de que se salienta a baixa
qualificação escolar e profissional. Torna-se necessário promover a orientação escolar
e/ou profissional, que, combinada com o aumento das habilitações, visa mudar o
contexto socioeconómico e cultural.

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL DO Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
ALTO MINHO INTERIOR

O CQEP da ADEMINHO/EPRAMI é um espaço de mobilização de jovens, adultos e NEET
para a certificação escolar e qualificação profissional e tem como missão a valorização
do capital humano da região, com base numa rede de parcerias com instituições locais
nos domínios da educação e formação. A estratégia do CQEP assenta no conhecimento
do terreno, de acordo com o diagnóstico de necessidades locais em matéria de
qualificação de jovens e adultos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SILVESTRE
RIBEIRO, IDANHA-A-NOVA

CENTRO DE FORMAÇÃO ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL SERPA
PINTO, CINFÃES

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA DE FUNDIÇÃO

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA S.A.

ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE
ARTES DA BEIRA INTERIOR

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

129.375,00

52.440,00

37.016,48

38.558,82

37.016,48

37.016,48

50.897,19

110.812,26

67.863,52

53.982,36

61.694,12

69.270,60

92.000,00

67.863,52

114.095,46

67.814,94

75.440,00

67.681,30

67.724,37

73.893,78

105.304,75

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

109.968,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.464,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

32.774,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.464,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.464,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

43.262,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

94.190,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

57.683,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

45.885,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

52.440,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

58.880,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

78.200,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

57.683,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

96.981,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

57.642,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

64.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

57.529,10

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

57.565,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

62.809,71

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

89.509,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

577

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000189

POCH-03-5470-FSE-000190

POCH-03-5470-FSE-000191

POCH-03-5470-FSE-000193

POCH-03-5470-FSE-000194

POCH-03-5470-FSE-000196

POCH-03-5470-FSE-000198

POCH-03-5470-FSE-000199

POCH-03-5470-FSE-000200

POCH-03-5470-FSE-000201

POCH-03-5470-FSE-000202

POCH-03-5470-FSE-000203

POCH-03-5470-FSE-000204

POCH-03-5470-FSE-000205

POCH-03-5470-FSE-000206

POCH-03-5470-FSE-000207

POCH-03-5470-FSE-000208

POCH-03-5470-FSE-000209

POCH-03-5470-FSE-000210

POCH-03-5470-FSE-000211

POCH-03-5470-FSE-000212

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
RESPONSABILIDADE, LIMITADA

O CQEP da EPRALIMA abrange a área geográfica da NUTIII, com incidência no AltoLimaTem por prioridade a qualificação e empregabilidade da população e a redução dos
NEET, tendo a missão de prestar um serviço de qualidade na sua intervenção: informar,
orientar, diagnosticar e encaminhar jovens e adultos, orientar escolar e
profissionalmente jovens, orientar adultos ao longo da vida e realizar processos de
RVCC de caráter escolar e profissional.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A atuação do CQEP promovido pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de
Braga tem por objetivo assegurar a todos os cidadãos, maiores de 15 anos, uma
oportunidade de qualificação e a respectiva certificação, de nível básico e secundário,
adequada ao perfil e necessidades identificados, no âmbito da área territorial em que se
insere a sua intervenção.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP da Mutua de Basto/Norte, é uma estrutura de recursos autorizada e
credenciada para apoiar a qualificação, reconhecimento, validação e certificação de
competências, escolares e profissionais, dos jovens e adultos da região de Basto.
Assenta numa lógica de trabalho em rede com escolas e outros parceiros locais e
integra a rede de CQEP´s do Ave com quem articula a sua intervenção regional neste
domínio.

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
MÚTUA DE SEGUROS E MULTI-SERVIÇOS - MÚTUA
DE BASTO/NORTE

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL LDA Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP da EPAMG presta um serviço de orientação de jovens e adultos, veiculando
informação sobre ofertas escolares, profissionais ou de dupla certificação. Visa a
melhoria da qualificação académica da população ativa, do nível de integração da
população no mercado de trabalho, da qualificação profissional, do interesse pelo saber
e da autoestima, promovendo escolhas que vão ao encontro dos recursos endógenos da
região e à diversidade de percurso

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
E DO MAR (FOR-MAR)

O FOR-MAR tem por missão a valorização dos recursos humanos conducentes à
qualificação, aperfeiçoamento técnico e certificação dos profissionais e/ou candidatos
às profissões que integram os sectores da pesca e aquacultura, indústria
transformadora de pescas, actividades marítimas em geral e actividades conexas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO
HOSPITAL

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Como características mais relevantes encontram-se: - Melhorar a igualdade de acesso à
aprendizagem ao longo da vida, para jovens e adultos, através da orientação escolar e
profissional; - Reforço da qualificação e empregabilidade do público-alvo, de forma a
aumentar a empregabilidade, a reduzir os NEET e a promover o prosseguimento de
estudos.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O concelho da Sertã integra a NUT III “Pinhal Interior Sul”. Esta região apresenta
marcados sinais de interioridade. O Instituto Vaz Serra é uma entidade com uma larga
experiência na educação e formação de jovens e adultos. A aposta na formação, na
qualificação e na certificação dos indivíduos, e a resposta a dar às necessidades das
empresas e das instituições da região serão prioridades na atuação do CQEP.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP da ETPR presta um serviço de orientação de jovens e adultos, veiculando
informação sobre ofertas escolares, profissionais ou de dupla certificação. Visa a
melhoria da qualificação académica da população ativa, do nível de integração da
população no mercado de trabalho, da qualificação profissional, do interesse pelo saber
e da autoestima, promovendo escolhas que vão ao encontro dos recursos endógenos da
região e à diversidade de percursos

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do Centro de Emprego e Formação Profissional do Entre o Douro e Vouga, visa
a disponibilização de respostas de qualificação mais articuladas e
consentâneas com as necessidades individuais e do mercado de trabalho e a
otimização de recursos e meios humanos e materiais, promovendo processos de
orientação de jovens e de adultos e o desenvolvimento de processos de RVCC
profissionais ou de dupla certificação.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP LITORAL CÁVADO resulta de uma sólida e importante parceria institucional
formalizada pela ES Henrique Medina,EP de Esposende e ACICE.Compromete-se a
contribuir para a sinalização de público,jovem e adulto,para proc.diagnóstico e de
encaminhamento;a colaborar na elab.de diag.formativos e encontrar respostas
adequadas às mesmas;a participar na definição e conceção de estratégias de qualif. nas
diferentes áreas setoriais inseridas no projet

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Tendo em consideração a missão atribuições e objetivos do CQEP apresentamos um
projeto de intervenção de funcionamento em rede c/ diferentes atores de forma a
tornar abrangente eficiente e eficaz todo o trabalho a desenvolver. A rede é constituída
pelos 6 Ag. de Escolas e a Sec. de Paredes, pela Ass. Empr. de Paredes e Cooperativa de
Ensino Sup. Politécnico e Univer., EMAUS, Ass. de Apoio ao Deficiente Mental e
Município de Paredes.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Melhoria das qualificações da população portuguesa e do emprego, através do
desenvolvimento de processos de RVCC profissional ou Dual, que se pretendem
concertados e complementares de outras intervenções, em particular no quadro das
medidas promovidas pelo IEFP, I.P., designadamente de formação profissional, mas
também de estágios profissionais e na concessão de apoios ao emprego, bem como no
apoio às diferentes medidas dirigidas a publico desfa

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Orientação escolar e profissional de jovens e adultos, reconhecimento e certificação de
competências escolares e profissionais nas áreas das indústrias de audiovisuais e
produção dos média, património, turismo e administração e comércio, e
encaminhamento para formação de jovens e adultos.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Este projeto alicerçado na orientação e informação, recorrerá a uma avaliação rigorosa
e buscará sinergias entre: espectativas, percurso escolar/profissional, empregabilidade,
gestão de carreira e necessidades do mercado de trabalho, visando a aquisição de
competências facilitadoras da tomada de decisões.A concretização dos resultados
previstos será conseguida através do trabalho por objetivos, metodologia já
implementada na nossa organização.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A visão da necessidade do fomento do trabalho em rede por parte das instituições que
promovem o ensino e a formação de jovens e adultos, é fundamental para a
racionalização da oferta de qualificação na região. O CQEP da Escola Secundária de
Rocha Peixoto, tendo no seu âmbito intervenção e atribuições definidas pelo despacho
nº957/2014 de 21 de janeiro de 2014.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Fomentar o desenvolvimento pessoal e social, a empregabilidade e inclusão social de
jovens e adultos promovendo a aprendizagem ao longo da vida, através do
encaminhamento de jovens e adultos para percursos de educação e formação
profissional e de desenvolvimento de processos de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências (RVCC), adquiridas pelos adultos em contextos de
aprendizagem formal, não formal e informal.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do Agrupamento de Escolas de Arraiolos, propõe-se intervir nos concelhos de
Arraiolos, Évora e Mora. Concelhos com população envelhecida com baixas
qualificações escolares e profissionais, dificuldade de transportes, baixas perspetivas
face à alteração da situação do emprego, e de elevação das qualificações, 76% em
Arraiolos e 61% em Évora tem menos que o ensino secundário e 17,1% e 9,7 sem
qualquer nível de escolaridade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Com esta candidatura pretendemos promover respostas a jovens e adultos que,
confrontados com um contexto socioprofissional gerador de incertezas, potencie
escolhas ajustadas aos respetivos perfis, favorecendo o prosseguimento de estudos, a
vontade em desenvolver competências técnicas, sociais e profissionais, assentes em
princípios éticos universais, que permitam enfrentar um mercado de trabalho
fortemente competitivo e em constante evolução.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A atuação do CQEP promovido pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de
Aveiro, tem por objectivo promover o desenvolvimento social e pessoal, a
empregabilidade e a aprendizagem ao longo da vida, por parte de jovens e adultos
através do seu encaminhamento para percursos de Formação Profissional ou para
Processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), tendo
em conta as necessidades do tecido empresarial local.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Responder às necessidades de formação e qualificação de jovens e adultos do concelho
através de orientação, informação e encaminhamento de jovens para ofertas de
formação e ensino profissional e de adultos para certificação escolar; contribuir para o
aumento da empregabilidade e progressão na carreira dos adultos; antecipar as
necessidades de qualificações, facilitando o ajustamento entre a procura e a oferta de
soluções formativas.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP integra a estrutura dos Centros de emprego e formação profissional (CEFP),
tendo em vista a disponibilização de respostas de qualificação mais articuladas e
consentâneas com as necessidades individuais e do mercado de trabalho e a
optimização de recursos e meios humanos e materiais, promovendo processos de
orientação de jovens e de adulto/as/as e o desenvolvimento de processos de RVCC
profissionais ou de dupla certificação.

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE
ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DO
RIBATEJO, S.A.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE MEDINA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL FARIA,
BALTAR, PAREDES

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA DE ENSINO
POLIVALENTE E ARTÍSTICO CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER DO VOUGA

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA PEIXOTO

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE ELVAS

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

129.557,07

129.557,64

115.594,34

67.724,37

50.126,48

37.016,48

68.497,48

75.440,00

85.181,17

60.151,76

61.694,12

73.893,78

129.557,64

49.355,30

61.694,12

105.745,88

37.016,48

75.440,00

75.440,00

30.847,06

75.440,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

110.123,51

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

110.123,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

98.255,19

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/11/02

2016/12/31

Portugal

57.565,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

42.607,51

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

31.464,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

58.222,85

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

64.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

72.404,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

51.129,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

52.440,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

62.809,71

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

110.123,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

41.952,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

52.440,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

89.884,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.464,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

64.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

64.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

64.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

578
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Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000213

POCH-03-5470-FSE-000214

POCH-03-5470-FSE-000215

POCH-03-5470-FSE-000216

POCH-03-5470-FSE-000217

POCH-03-5470-FSE-000218

POCH-03-5470-FSE-000219

POCH-03-5470-FSE-000220

POCH-03-5470-FSE-000221

POCH-03-5470-FSE-000222

POCH-03-5470-FSE-000224

POCH-03-5470-FSE-000225

POCH-03-5470-FSE-000226

POCH-03-5470-FSE-000227

POCH-03-5470-FSE-000228

POCH-03-5470-FSE-000229

POCH-03-5470-FSE-000230

POCH-03-5470-FSE-000232

POCH-03-5470-FSE-000233

POCH-03-5470-FSE-000234

POCH-03-5470-FSE-000235

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE BEJA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE POMBAL

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCANENA

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARVALHOS, VILA
NOVA DE GAIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SERTÃ

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS MELO

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTEVÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO DAIRE

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BATALHA

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Responder às necessidades de formação e qualificação de jovens e adultos do concelho
através de orientação, informação e encaminhamento de jovens para ofertas de
formação e ensino profissional e de adultos para certificação escolar; contribuir para o
aumento da empregabilidade e progressão na carreira dos adultos; antecipar as
necessidades de qualificações, facilitando o ajustamento entre a procura e a oferta de
soluções formativas.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Responder às necessidades de formação e qualificação de jovens e adultos do concelho
através de orientação, informação e encaminhamento de jovens para ofertas de
formação e ensino profissional e de adultos para certificação escolar; contribuir para o
aumento da empregabilidade e progressão na carreira dos adultos; antecipar as
necessidades de qualificações, facilitando o ajustamento entre a procura e a oferta de
soluções formativas.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Melhoria das qualificações da população portuguesa e do emprego, através do
desenvolvimento de processos de RVCC profissional (e em associação a estes, sempre
que necessário, de RVCC escolar), e de ações de formação profissional, da inserção de
jovens e de adultos na vida ativa, através da realização de estágios profissionais e na
concessão de apoios ao emprego, bem como no apoio às diferentes medidas dirigidas
às pessoas com deficiências e inca

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Melhoria das qualificações da população portuguesa e do emprego, nomeadamente a
população da Lezíria do Tejo, através do desenvolvimento de processos de RVCC
profissional (e em associação a estes, sempre que necessário, de RVCC escolar), e de
ações de formação profissional, da inserção de jovens e de adultos na vida ativa,
através da realização de estágios profissionais e na concessão de apoios ao emprego.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP tem um papel estruturante no reforço da qualificação escolar e profissional,
bem como da empregabilidade e da inclusão social dos jovens e adultos, ao assegurar a
prestação de serviços no domínio da orientação de jovens e adultos, com enfoque na
informação sobre ofertas escolares, profissionais ou de dupla certificação e no
encaminhamento para essas ofertas, e inserção em processos de RVCC profissional e de
dupla certificação.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A operação assenta em 2 lógicas: - No trabalho diferenciado do território, aliado à
criação e acompanhamento de vias profissionalizantes de boa empregabilidade,
sustentado na formação com sucesso dos jovens que se pretendem pró-ativos na sua
formação contínua; - No aumento das oportunidades de educação, qualificação e
formação dos adultos, reforçando-se o fomento de competências de reconversão
profissional, de literacia e de alfabetização.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Com esta candidatura o Centro de Emprego e Formação Profissional do Alto Tâmega
pretende melhorar as qualificações e do emprego da população da área de abrangência
desta Unidade Orgânica, através do desenvolvimento de processos de RVCC
profissional, e em associação a estes sempre que necessário, de RVCC escolar, e de
ações de formação profissional, da inserção de jovens e de adultos na vida ativa.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A estratégia da AEPL valoriza o trabalho em estreita articulação com os diversos
parceiros locais e visa um modelo de organização e gestão do CQEP, numa perspetiva
de autoavaliação e de melhoria contínua, assente numa estratégia de desenvolvimento.
É nosso compromisso respeitar a individualidade da pessoa humana, valorizando os
percursos de vida na sua singularidade, sem nunca perder o cumprimento das
orientações referenciais de formação.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Responder às necessidades de formação e qualificação de jovens e adultos do concelho
através de orientação, informação e encaminhamento de jovens para ofertas de
formação e ensino profissional e de adultos para certificação escolar; contribuir para o
aumento da empregabilidade e progressão na carreira dos adultos; antecipar as
necessidades de qualificações, facilitando o ajustamento entre a procura e a oferta de
soluções formativas.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do CEFP- Porto pretende dar um contributo para a melhoria das qualificações
da população portuguesa e do emprego, promovendo a orientação de jovens e adultos
e o desenvolvimento de processos de RVCC profissionais (ou de dupla certificação) que
se pretendem complementares de outras medidas promovidas pelo IEFP, I.P.,
designadamente de formação profissional, de estágios, apoios ao emprego e às pessoas
com deficiências e incapacidades.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do AECarvalhos pretende contribuir para a elevação do nível de qualificação da
população jovem e adulta do concelho facilitando o seu acesso a novos planos de
educação/formação e melhoria da empregabilidade. Um dos princípios orientadores da
sua atuação é o compromisso que assume procurando soluções inovadoras,adequadas
e diferenciadoras face ao perfil dos jovens/adultos,cultivando uma relação de confiança
que permita o crescimento mútu

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Responder às necessidades de formação e qualificação de jovens e adultos do concelho
através de orientação, informação e encaminhamento de jovens para ofertas de
formação e ensino profissional e de adultos para certificação escolar; contribuir para o
aumento da empregabilidade e progressão na carreira dos adultos; antecipar as
necessidades de qualificações, facilitando o ajustamento entre a procura e a oferta de
soluções formativas.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

É um desígnio europeu a qualificação e formação dos jovens e adultos facilitando o
prosseguimento de estudos, a sua inserção no mundo do trabalho, ou melhoria da sua
situação face ao emprego, fornecendo-lhes know-how para enfrentar a modernização
tecnológica constante. Preparar os jovens adultos com qualificações que permitam a
comparabilidade das qualificações a nível nacional e internacional. Motivar a criação de
emprego e o empreendedorismo.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Melhorar as qualificações da população da área de abrangência do Centro , através de
respostas de qualificação ajustadas às necessidades individuais e do mercado de
trabalho; Otimizar recursos, meios humanos, materiais promovendo processos de
orientação de jovens e adultos e o desenvolvimento de processos de RVCC profissionais
ou de dupla certificação; Promover e capitalizar a experiência profissional; Aumentar a
empregabilidade.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do Centro de Emprego e Formação Profissional do Alentejo Litoral integra a
estrutura dos CQEP do IEFP, I.P., cujo modelo de intervenção assenta numa relação
direta com os públicos que procuram a qualificação, nomeadamente no ajustamento da
oferta com a procura de formação, valorizando o espaço, as condições de atendimento
e as atividades de receção, de diagnóstico e de encaminhamento.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

-Sensibilizar e mobilizar a comunidade para os diversos percursos de Formação e
Qualificação de Jovens e Adultos destacando-se a qualificação através de processo de
reconhecimento, validação e certificação de competências;Ter uma estrutura sólida ao
nível organizacional que permita dar uma resposta de qualidade em termos de eficácia
e eficiência em todos os processos que visam a certificação de competências de nível
básico e nível secundário.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Promover o incremento dos níveis de Escolaridade das populações a quem se dedica,
Castro Daire e Vila Nova de Paiva. Populações estas que apresentam uma taxa de
analfabetismo de 11,39%, em Castro Daire e 12,38% em Vila Nova de Paiva, bem acima
da média Nacional. Como estratégia pretendemos mediar uma efetiva articulação entre
todas as entidades responsáveis pela formação, quer de adultos quer de jovens, sejam
Escolas ou não.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP integra a estrutura do CEFP Castelo Branco, cujo modelo de intervenção
assenta numa relação direta com os públicos que procuram a melhoria das
qualificações e do emprego, através do desenvolvimento de processos de RVCC
profissional e/ ou dupla certificação, e de ações de formação profissional, da inserção
de jovens e de adultos na vida ativa, bem como no apoio ao emprego e às medidas
dirigidas às pessoas com deficiências e incapacidades.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Dando sequência ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 143/2012, de 11 de julho, o
CQEPdo Centro de Emprego e formação Profissional de Évora promove a informação, a
orientação, a qualificação e a reabilitação profissional, com vista à colocação dos
trabalhadores no mercado de trabalho e à sua progressão profissional . O CQEP
funciona numa lógica de rede, complementando respostas, partilhando boas práticas e
harmonizando procedimentos.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do AE Batalha intervem em parceria com outros CQEP, associações, SPO e
empresas a nivel nacional articulando ideias e metodologias de trabalho que
contribuem para alcançar os seus objetivos e combatendo as necessidades da sua zona
de intervenção. A reorientação escolar e profissional, a ligação entre os mundos da
educação, formação e emprego, a qualificação da população são os pilares de atuação e
que se pretende alcançar com este projeto

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Melhorar as qualificações da população da área de abrangência do Centro , através de
respostas de qualificação ajustadas às necessidades individuais e do mercado de
trabalho; Otimizar recursos, meios humanos, materiais promovendo processos de
orientação de jovens e adultos e o desenvolvimento de processos de RVCC profissionais
ou de dupla certificação; Promover e capitalizar a experiência profissional; Aumentar a
empregabilidade.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

67.863,52

32.389,42

75.440,00

107.910,58

60.151,76

37.170,71

40.409,65

113.362,94

38.558,83

191.251,76

30.847,06

30.847,06

86.940,00

52.440,00

75.440,00

46.270,58

83.171,08

75.440,00

73.893,78

58.609,40

98.633,27

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

57.684,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

27.531,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

64.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

91.723,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

51.129,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.595,10

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

34.348,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

96.358,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2017/02/15

Portugal

32.775,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

162.564,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

26.220,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

73.899,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

64.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

39.330,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

70.695,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/03

2016/12/31

Portugal

64.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

62.809,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

49.817,99

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

83.838,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal
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Resumo | Summary

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, COOPERATIVA DE
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

O CQEP integra a estratégia nacional de qualificação da população, implementando
regionalmente medidas que visam a melhoria e o aumento das competências dos
portugueses, numa lógica de promoção da coesão social e de incremento da
competitividade do país. Esta abordagem é essencial para consolidar a nossa saída da
situação de crise, contribuindo decididamente para o ajustamento entre a oferta
formativa e as necessidades do mercado de trabalho.

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E
ENSINO PROFISSIONAL, S.A.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Após obtida a autorização de funcionamento do CQEP, e numa óptica de alinhamento
com os objetivo nacionais para a formação e qualificação da população residente,
pretende-se que este projeto dê continuidade aos resultados verificados em projetos
anteriores dentro da mesma tipologia.Pretende-se com o projecto abranger uma
população mais vasta integrando neste um publico mais jovem garantindo o seu
encaminhamento para áreas de formação adequadas

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do CEFP de Beja tem como área de abrangência 14 concelhos (NUT III Baixo
Alentejo e Alentejo Litoral) e uma oferta de 21 áreas técnicas de intervenção; dispõe de
horários de funcionamento alargados e postos de atendimentos fixos nos 14 concelhos,
efetuando itinerâncias pelas 75 freguesias, proporcionando acessibilidade ao público,
promovendo a não discriminação e acessibilidade (igualdade de oportunidades) e
promoção da igualdade de géner

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP do CINDOR,sendo a porta de entrada no acesso ao SNQ,visa:Promover a
melhoria das qualificações da população e o emprego;Informar,orientar e encaminhar
jovens e adultos/as para que possam desenvolver o seu percurso de forma
informada,contextualizada,autónoma e eficaz;Desenvolver processos de RVCC
profissional e de dupla-certificação;Apoiar a inserção na vida ativa de jovens e
adultos/as,segundo princípios de igualdade e não discriminação

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Desde 2001 que a AIRV certifica competências com um grau de sucesso comprovado, o
que lhe permitiu deter uma larga experiência. O RVCC Profissional vai permitir a
certificação de competências profissionais de forma à definição do projeto pessoal e
profissional, com a identificação das possibilidades de prosseguimento das
aprendizagens, de apoio ao desenvolvimento de iniciativas de criação de emprego e/ou
de apoio à progressão /reconversão prof.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP propõe-se antecipar as necessidades de qualificação/emprego e facilitar o
ajustamento entre procura/oferta de soluções formativas ou profissionais para a
população alvo e divulgar e implementar processos de RVCC a nível escolar nas
instalações do CQEP e junto das entidades parceiras (itinerância), promovendo a
igualdade de oportunidades de formação e integração na vida ativa/profissional de
jovens e adultos.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA
(CINDOR)

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE VISEU

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALBOM

CERCINA-COOPERATIVA DE ENSINO E REABILITAÇÃO
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)
DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA NAZARE CRL

A CERCINA,através do CQEP desempenha a missão de assegurar uma oportunidade de
qualificação escolar/profissional a todos os jovens e adultos, acedendo a diferentes
percursos de acordo com o seu perfil e respostas existentes.Pretende-se também apoiar
a pessoa deficiente,através da educação, reabilitação, formação, valorização e
integração pessoal, social e profissional.A articulação interna com o GIP CERCINA favore
a ligação ao mercado de trabalh

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP integra a estrutura do Centros de Emprego e Formação Profissional de
Portalegre, tendo em vista, a disponibilização de respostas de qualificação mais
articuladas e consentâneas com as necessidades individuais e do mercado de trabalho,
a otimização de recursos e meios humanos e materiais, promovendo processos de
orientação de jovens e de adultos e o desenvolvimento de processos de RVCC
profissionais ou de dupla certificação.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A atuação do CQEP promovido pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de
Viana do Castelo tem por objetivo assegurar a todos o cidadãos, maiores de 15 anos,
uma oportunidade de qualificação e respetiva certificação profissional/escolar
adequada ao perfil e necessidades identificadas, no âmbito da área territorial em que se
insere a sua intervenção.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

A atuação do CQEP promovido pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de
Bragança tem por objetivo assegurar a todos os cidadãos com idade maior ou igual a 15
anos, uma oportunidade de qualificação e a respetiva certificação, de nível básico e
secundário, adequada ao perfil e necessidades identificados, no âmbito da área
territorial onde exerce a sua intervenção.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O CQEP tem por objectivo contribuir para a melhoria das qualificações da população
portuguesa e do emprego, através do desenvolvimento de processos de RVCC
profissional (e em associação a estes, sempre que necessário, de RVCC escolar), e de
ações de formação profissional, da inserção de jovens e de adultos na vida ativa,
considerando o apoio às medidas dirigidas a públicos desfavorecidos.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

Melhoria das qualificações e do emprego da população abrangida pelo CQEP, através
do desenvolvimento de processos de RVCC de dupla certificação e de ações de
formação profissional. Promover a inserção de jovens e de adultos na vida ativa através
de uma oferta adequada às suas necessidades e utilizando metodologias que
minimizem os efeitos do abandono escolar. Para as PCDI o CQEP usufrui do Know How
do CEFPI em modelos de gestão de carreira.

Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

O concelho de Montemor-o-Novo tem 10 freguesias, na NUT III. O CQEP procura
qualificar a população adulta não certificada para a sua integração qualificada no
mercado de emprego, prevenir o abandono escolar de jovens a partir dos 15 anos,
oferecendo novos processos de aprendizagem de formação e certificação, contribuir
para o desenvolvimento de habilitações da população adulta do concelho, para o
acréscimo de condições de empregabilidade.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA DE CALÇADO

CEFPI - CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL INTEGRADA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-ONOVO

CESAE-CENTRO DE SERVIÇOS E APOIO ÁS EMPRESAS Centros Qualifica

O Centro Qualifica do CESAE, entidade promotora com mais de trinta anos de atividade
em formação, desenvolve-se sob os princípios da inclusão, igualdade (de género, idade,
condição socioeconómica, profissional, entre outros), rigor e qualidade, alicerçando em
processos de orientação profissional e escolar atentos e realistas ao reforço dos níveis
de qualificação, competitividade e empregabilidade da população portuguesa e do
tecido empresarial.

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO
DOURO

Centros Qualifica

A associação ASDOURO, proprietária do Centro Qualifica, atua desde 1995 no ensino e
na formação profissional, nos âmbitos escolar, profissional e dupla certificação, tendo
sido pioneira na implementação do Centro RVCC/CNO, o que nos permite conhecer a
realidade da NUT III– Douro e continuar a proporcionar a todos os jovens e adultos
melhores possibilidades de inserção no mercado de trabalho, bem como uma
oportunidade de valorização pessoal.

Centros Qualifica

o CQ orientará a sua ação dando sequência aos seguintes princípios orientadores: a)
desenvolver atividades de informação, de orientação e de encaminhamento dos jovens
e dos adultos para percursos de educação e/ou formação escolar ou de dupla
certificação; b) apoiar a tomada de decisões, face ao conhecimento da realidade local,
sobre os diversos percursos escolares e profissionais e sobre as condições de integração
no Mercado de Trabalho.

Centros Qualifica

o CQ orientará a sua ação dando sequência aos seguintes princípios orientadores: a)
desenvolver atividades de informação, de orientação e de encaminhamento dos jovens
e dos adultos para percursos de educação e/ou formação escolar ou de dupla
certificação; b) apoiar a tomada de decisões, face ao conhecimento da realidade local,
sobre os diversos percursos escolares e profissionais e sobre as condições de integração
no Mercado de Trabalho.

Centros Qualifica

Este projeto pretende-se assegurar aos inscritos no CQ, jovens e adultos, a prestação de
um serviço de qualidade no domínio da informação, com ênfase no esclarecimento
sobre as ofertas escolares, profissionais ou de dupla certificação, orientação e
encaminhamento, conducentes a escolhas realistas e adequadas aos perfis individuais,
à diversidade de percursos escolares e/ou profissionais, ou às necessidades presentes e
futuras do mercado.

Centros Qualifica

Elevar a qualificação escolar de jovens, adultos ativos/inativos com ou sem
necessidades educativas específicas e jovens NEET para percursos de formação
adequados às necessidades e perfil de cada indivíduo promove o desenvolvimento de
um potencial humano capaz de enfrentar solicitações profissionais e sociais diversas,
melhorando a qualidade do seu desempenho, tão necessário ao crescimento local,
regional e nacional.

Centros Qualifica

O CQ do IEFS intervem no concelho de Salvaterra e limítrofes. Dispondo de uma vasta
rede de itinerâncias e horário de funcionamento alargado, o CQ do IEFS responde às
solicitações da região, em matéria de qualificação de adultos, onde escasseiam
respostas formativas. O facto de estar inserido numa escola profissional permite-lhe um
enquadramento exemplar no que se refere ao processo de RVC e RVC PRO.

Centros Qualifica

O CQ da ETP Sicó assume-se como serviço de suporte à sustentabilidade e ao
empreendedorismo na sua área geográfica de intervenção. A sua estratégia de atuação
passa pela concretização dos seus objetivos, possíveis face à aposta nas itinerâncias e
nas parcerias com as entidades locais. Constitui prioridade o trabalho de orientação de
jovens (NEET) e de adultos e o desenvolvimento de processos de RVCC Escolar,
Profissional e de Dupla Certificação.

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ PELAYO,
SANTO TIRSO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA CENTRO

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO
SORRAIA, LDA

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE ENSINO
PROFISSIONAL S.A.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

52.440,00

123.388,24

75.440,00

138.695,80

52.440,00

44.728,24

129.557,64

70.801,34

99.715,63

45.036,71

44.728,24

83.171,08

37.016,48

295.614,43

189.576,21

251.102,45

167.340,49

167.554,74

167.554,74

274.356,16

242.908,75

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

104.880,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/03

2016/12/31

Portugal

64.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

117.891,43

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

44.574,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/03

Portugal

38.019,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

110.124,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

60.181,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

84.758,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

38.281,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

38.019,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

70.695,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

31.464,01

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

251.272,27

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/09

2018/09/30

Portugal

161.139,78

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/09

2018/09/30

Portugal

213.437,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

142.239,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

233.202,74

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/13

2018/09/30

Portugal

206.472,44

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/01

2018/09/30

Portugal

580

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000259

POCH-03-5470-FSE-000260

POCH-03-5470-FSE-000261

POCH-03-5470-FSE-000262

POCH-03-5470-FSE-000264

POCH-03-5470-FSE-000265

POCH-03-5470-FSE-000266

POCH-03-5470-FSE-000267

POCH-03-5470-FSE-000268

POCH-03-5470-FSE-000269

POCH-03-5470-FSE-000270

POCH-03-5470-FSE-000271

POCH-03-5470-FSE-000272

POCH-03-5470-FSE-000273

POCH-03-5470-FSE-000274

POCH-03-5470-FSE-000275

POCH-03-5470-FSE-000276

POCH-03-5470-FSE-000278

POCH-03-5470-FSE-000279

POCH-03-5470-FSE-000280

POCH-03-5470-FSE-000281

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS
Centros Qualifica
INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO (CFPIMM)

O CQEP promovido pelo CFPIMM, para além de promover os serviços de orientação e
de encaminhamento previstos nas suas atribuições, aresenta uma focagem no setor
nacional das Indústrias da Madeira e Mobiliário, tendo como objetivo promover o
aumento das qualificações profissionais dos seus trabalhadores, designadamente
através de processos de RVCC na vertente profissional e, sempre que se justifique, na
vertente dual (profissional e escolar).

D. SANCHO - ENSINO LDA

Centros Qualifica

Inserido na Área Metropolitana do Porto cobre as freguesias de Vila Nova de Gaia.
Responder aos jovens e adultos numa lógica de proximidade preconizando-se o trabalho
na Escola/CQ e em itinerâncias. O trabalho do CQ centra-se no desenvolvimento de
atividades de orientação/encaminhamento de jovens e RVCC de adultos, sem prejuízo
de encaminhamento para formação. Regista-se uma larga experiência em RVCC escolar
e PRO e RH experientes e qualificados

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica da Escola Profissional de Tondela centra-se na
informação, orientação e encaminhamento de jovens e adultos, de acordo com o perfil
individual e com as características das diferentes modalidades de qualificação,
procurando operar de forma integrada e coordenada com o tecido empresarial e outras
estruturas. Contempla também o desenvolvimento do processo de RVCC, na vertente
escolar e profissional.

Centros Qualifica

Divulgar e atualizar a informação sobre a missão do CQ; Identificar necessidades de
formação; Orientar e encaminhar para percursos formativos ajustados ao perfil dos
candidatos; Consolidar e certificar competências através do processo RVCC escolar e
profissional, quer na entidade promotora, quer em itinerâncias e monitorizar o
contributo do processo para o projeto pessoal, social e profissional dos candidatos.

Centros Qualifica

Visa aumentar as qualificações escolares e/ou profissionais, promovendo a inclusão
social e a (re)integração no mercado de trabalho. Assenta num modelo de
funcionamento em parceria, com um papel determinante na construção de pontes
entre os mundos da educação, formação e emprego, numa perspetiva de aprendizagem
ao longo da vida. É recurso central na dinamização e gestão da rede local de
qualificação ajustada às necessidades do território.

Centros Qualifica

O CQ do Instituto Piaget pretende dar resposta ao projeto nacional de Educação e
Formação de Jovens e Adultos, nomeadamente na vertente RVC Escolar e Profissional
para adultos e no apoio aos jovens na identificação de respostas educativas e
formativas adequadas ao seu perfil. É essencial a atualização, aprofundamento e
desenvolvimento de competências em termos dos atuais paradigmas educacionais e
sociais, sendo esta a missão-chave deste CQ.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica Amar Terra Verde pretende ser um espaço integrado na NUT III
Cávado contribuindo para elevar o nível de qualificação da sua população jovem e
adulta e contribuir para a diminuição do défice estrutural da qualificação dos
portugueses.

Centros Qualifica

Com 11 anos de experiência, 5414 Inscrições, 1135 encaminhamentos para ofertas
formativas externas e 1669 certificados, a equipa do Centro encontra-se ao nível dos
melhores fruto de um trabalho com várias entidades parceiras, com as quais mantem
um nível de articulação elevado. Hoje o RVCC profissional e a orientação vocacional têm
um papel preponderante, procurando esta entidade promover o desenvolvimento
integrado do seu território.

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL Centros Qualifica

Tendo presente os objetivos dos Centros Qualifica, pretende-se o reforço individual e a
capacitação da população jovens e adultos, através do desenvolvimento e
reconhecimento das suas qualificações ao longo da vida. Visa ainda, orientação dos
jovens NEET, com vista à melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da
vida, à qualificação, à atualização do conhecimento e consequentemente o aumento da
sua participação no mercado de trabalh

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE FELGUEIRAS

Centros Qualifica

O Centro Qualifica tem a missão: acolher/informar/orientar/encaminhar
adequadamente, quanto ao percurso escolar, profissional ou de dupla certificação, os
adultos e os jovens NEET do concelho para responder às expetativas das pessoas, às
necessidades das empresas e elevar o nível de qualificação.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica pretende implementar novas medidas de reforço de aprendizagens
ao longo da vida, realizar ações integradas para a auto capacitação dos sujeitos para a
sua empregabilidade – dotar os sujeitos de novas e atualizadas competências, melhorar
os seus conhecimentos, competências e aptidões, num crescendo pessoal, cívico, social
e voltado para o emprego.

Centros Qualifica

O Agrupamento serve cerca de 2200 alunos e restante comunidade educativa,
distribuídos por 9 estabelecimentos de ensino. Estes últimos anos, fez reconhecimento
em processos de RVCC Escolar. Face às referidas estatísticas e à auscultação que o
Centro Qualifica tem efectuado junto da população, na sua relação direta com o público
a que se dirige diariamente às suas instalações e nos contactos estabelecidos com as
várias entidades locais e regionai

ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS
Centros Qualifica
TERRAS ALTAS DO HOMEM CAVADO E AVE

O Centro Qualifica ATAHCA tem como missão informar, orientar, encaminhar
jovens/adultos para as soluções de qualificação disponíveis e assegurar a prestação de
um serviço de qualidade, na orientação de jovens e adultos, com enfoque na
informação sobre ofertas escolares, profissionais ou de dupla certificação, atendendo
aos perfis individuais, à diversidade de percursos quanto ao prosseguimento de estudos
ou às necessidades do mercado de emprego.

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DO RODO, PESO DA RÉGUA

Centros Qualifica

O Centro Qualifica pretende implementar novas medidas de reforço de aprendizagens
ao longo da vida, realizar ações integradas para a auto capacitação dos sujeitos para a
sua empregabilidade – dotar os sujeitos de novas e atualizadas competências, melhorar
os seus conhecimentos, competências e aptidões, num crescendo pessoal, cívico, social
e voltado para o emprego.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica tem como missão aumentar a qualificação da população, ajustá-la às
necessidades do mercado de trabalho, abrir novos horizontes, promover a
aprendizagem ao longo da vida. Também está vocacionada para os jovens e tem por
objetivo proporcionar aos alunos experiências que promovam o desenvolvimento de
atitudes e competências de exploração e apoiem a construção de um projeto vocacional
e os processos de tomada de decisões.

Centros Qualifica

O CQEP de Pinheiro está sediado na EBS de Pinheiro, Penafiel, abrange os concelhos de
Penafiel, Castelo de Paiva e sul de Marco de Canaveses.Prestar informação e
encaminhar a jovens e adultos que procurem formação escolar, profissional e dupla
certificação, com vista à integração qualificada no mercado de trabalho e/ou ingresso
no Ensino Superior, procurando dar resposta aos diferentes destinatários, com enfoque
na sua (re)integração no mercad

Centros Qualifica

A presente operação visa o reforço e consolidação da actividade do Centro Qualifica da
Associação Comercial de Braga, com a finalidade de assegurar serviços de orientação de
jovens e adultos, dando-se especial enfoque à informação sobre ofertas escolares,
profissionais ou de dupla certificação. Pretende-se ainda assegurar aos cidadãos
inscritos no Centro Qualifica a aplicação de instrumentos de RVCC Escolar e
Profissional.

Centros Qualifica

O CQLF candidato, aprovado pelo desp n. 1971/2017, com intervenção na NUT III
Grande Porto [c/incidência no concelho do Porto], está vocacionado para desenvolver
processos de certificação escolar, profissional e dupla certificação, indo ao encontro das
necessidades de ex-formandos, dos públicos beneficiados pelas redes de parcerias
estabelecidas, assim como outros públicos, que visam reconhecer as suas competências
escolares e/ou profissionais.

Centros Qualifica

Responder às necessidades de formação e qualificação de jovens e adultos do concelho
através de orientação, informação e encaminhamento de jovens para ofertas de
formação e ensino profissional e de adultos para certificação escolar; contribuir para o
aumento da empregabilidade e progressão na carreira dos adultos; antecipar as
necessidades de qualificações, facilitando o ajustamento entre a procura e a oferta de
soluções formativas.

Centros Qualifica

O CFAD acredita na valorização das aprendizagens ao longo da vida e na possibilidade
efetiva de todo o adulto poder aumentar e desenvolver competências através da
formação qualificante. Queremos, por isso, abraçar este projeto e continuar a dar um
contributo válido a todos os candidatos que ambicionem melhorar as suas qualificações
e a sua empregabilidade, independentemente da sua condição (pessoas com
incapacidade / em risco de exclusão social)

Centros Qualifica

Aumentar a qualificação de adultos, assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências(RVCC) e a obrigatoriedade
de frequência de formação, em função dos perfis e das necessidades individuais dos
formandos e que atenda à diversidade de percursos e às necessidades do mercado de
trabalho. Pretende-se apoiar os jovens NEET.

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA (EPT) COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
RESPONSABILIDADE LIMITADA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DA CIDADE DE ERMESINDE

INSTITUTO PIAGET, COOPERATIVA PARA O
DESENVOLVIMENTO HUMANO, INTEGRAL E
ECOLÓGICO CRL

AMAR TERRA VERDE, LDA

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS
DE BASTO E CELORICO DE BASTO

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE
CARVALHAIS/MIRANDELA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL FARIA,
BALTAR, PAREDES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DE
BASTO

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE
PINHEIRO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA - COMÉRCIO,
TURISMO E SERVIÇOS

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE BEJA

CENTRO DE FORMAÇÃO ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MURALHAS DO
MINHO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

93.150,00

421.571,90

223.071,72

167.554,74

360.181,00

295.349,66

442.602,56

243.167,50

191.491,12

167.554,74

167.554,74

162.149,75

313.809,03

167.554,74

162.149,75

324.164,25

188.618,76

442.602,55

151.597,20

207.397,61

156.030,74

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

79.177,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/05

2018/09/30

Portugal

358.336,12

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/05

2018/09/30

Portugal

189.610,96

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

306.153,85

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

251.047,21

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/01

2018/09/30

Portugal

376.212,18

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

206.692,38

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

162.767,45

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/01

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

137.827,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2018/09/30

Portugal

266.737,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/01

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

137.827,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/16

2018/09/30

Portugal

275.539,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

160.325,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

376.212,17

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2018/09/30

Portugal

128.857,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

176.287,97

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

132.626,13

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2018/09/30

Portugal

581

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000282

POCH-03-5470-FSE-000283

POCH-03-5470-FSE-000285

POCH-03-5470-FSE-000286

POCH-03-5470-FSE-000287

POCH-03-5470-FSE-000288

POCH-03-5470-FSE-000290

POCH-03-5470-FSE-000291

POCH-03-5470-FSE-000292

POCH-03-5470-FSE-000293

POCH-03-5470-FSE-000294

POCH-03-5470-FSE-000295

POCH-03-5470-FSE-000296

POCH-03-5470-FSE-000297

POCH-03-5470-FSE-000298

POCH-03-5470-FSE-000299

POCH-03-5470-FSE-000300

POCH-03-5470-FSE-000301

POCH-03-5470-FSE-000302

POCH-03-5470-FSE-000303

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
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Resumo | Summary

Centros Qualifica

O Centro Qualifica da EPF - Ensino Profissional de Felgueiras, E.M. constitui-se como
um meio privilegiado para a qualificação de adultos, aumentado os seus níveis de
educação e formação e, assim, contribuindo para a melhoria da empregabilidade da
população.

Centros Qualifica

O CQ-ESAM centra a sua atividade na informação, orientação e encaminhamento dos
jovens e adultos identificados que necessitam de formação escolar/profissional ou
integração qualificada no mercado de trabalho, no desenvolvimento de processos
RVCC, integração na vida ativa e profissional das pessoas com deficiência e
incapacidade, no desenvolvimento de ações de informação e divulgação. Visa a
atualização de conhecimentos, aptidões e competências.

Centros Qualifica

O IPME tem como eixo de ação central o apoio integrado a jovens e adultos, orientandoos para soluções que privilegiam a sua evolução pessoal e profissional. Ao dinamizar e
gerir um Centro Qualifica, trabalha múltiplos públicos na região (adultos ativos,
desempregados de CD/LD, jovens em risco de abandono escolar, NEET,…), envolvendo
os parceiros externos. O Centro Qualifica IPME tem por lema PROJETAR O FUTURO (dos
seus utentes).

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Centros Qualifica
LDA

Projeto a desenvolver em regiões de baixa densidade, interioridade e com défice de
qualificação. Visa melhorar a igualdade de acesso a percursos de ALV e elevar o nível de
qualificação de adultos e jovens NEET, reforçando a orientação, e de adultos,
promovendo percursos de aprendizagens flexíveis com orientação profissional,
validação e certificação de competências adquiridas em contextos formais, não formais
e informais.

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO CONDE,
UNIPESSOAL LDA

Centros Qualifica

O CENTRO QUALIFICA orientou a realização de um diagnóstico de necessidades de
formação e características dos RH do tecido empresarial do concelho de Vila do Conde.
Constata-se a existência de um número significativo de adultos empregados que
necessita do reconhecimento das suas competências adquiridas ao longo da vida. A
ligação do CENTRO QUALIFICA à associação empresarial, GIP`s e o IEFP, potencia a
eficácia na identificação do público alvo.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENCAL enquadra-se na estratégia
nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida no quadro do
Programa Qualifica e assente na complementaridade entre reconhecimento, validação
e certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade de frequência de formação
certificada.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Carvalhos (AEC), constitui-se com o
objetivo central e assume como sua missão promover a qualificação escolar e/ou
profissional de uma franja da população, assim como a certificação da mesma na
freguesia de Pedroso/Seixezelo, contribuindo para o potencial aumento da taxa de
empregabilidade, através da (re)integração da população ativa com maiores
dificuldades de inserção no mercado de trabalho.

Centros Qualifica

Pretendemos com esta candidatura que o Centro Qualifica contribua para atingir as
metas propostas de qualificação dos recursos humanos, na Região Alentejo, nos seus
concelhos de atuação de Reguengos de Monsaraz, Mourão, Portel, Moura, Alandroal e
Redondo. Fica localizado numa zona estratégica, onde a população ativa tem um défice
ao nível das qualificações escolares e profissionais.Através das itinerâncias atingimos a
população das freguesias

Centros Qualifica

O Centro Qualifica pretende contribuir para alcançar o cumprimento dos objetivos
defendidos pelo PT2020,de forma a colmatar o atraso estrutural dos níveis de
escolaridade e minimizar o risco de abandono escolar precoce,diminuindo o n.º de
jovens NEET,de acordo com as especificidades regionais.Através do cumprimento dos
indicadores de realização e resultado será possível dar respostas consistentes,viáveis à
questão do desemprego dos jovens/adulto

Centros Qualifica

Paralelamente a todo o trabalho desenvolvido na área de formação e educação de
jovens e adultos, a COMPETIR, Formação e Serviços S.A. - Delegação de Évora pretende dar continuidade ao trabalho iniciado com o antigo CQEP - Centro para a
Qualificação e o Ensino Profissional, agora Centro QUALIFICA, no apoio e aumento da
qualificação e certificação de jovens e adultos da região do Alentejo Central.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica COMPETIR Torres Novas, criado no âmbito de Despacho de
Autorização da ANQEP, I.P. prossegue a missão de, contribuir para o cumprimento dos
objetivos nacionais das políticas públicas de educação e formação de adultos,
assumindo o compromisso de qualificar a população portuguesa, com particular
incidência nas regiões da NUT III Médio Tejo e Lezíria do Tejo, de forma a dar
continuidade ao trabalho iniciado no extinto CQEP.

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, E.M.

ESCOLA SECUNDARIA ALVES MARTINS

IPME - INSTITUTO PME FORMAÇÃO S.A.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A
INDUSTRIA DE CERAMICA (CENCAL)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARVALHOS, VILA
NOVA DE GAIA

PARTNER-HOTEL - FORMAÇÃO, CONSULTORIA E
PROJECTOS PARA SERVIÇOS HOTELEIROS LDA

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

CERCINA-COOPERATIVA DE ENSINO E REABILITAÇÃO
Centros Qualifica
DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA NAZARE CRL

A CERCINA,através do CQ desempenha a missão de assegurar uma oportunidade de
qualificação escolar/profissional a todos os jovensNEET e adultos,acedendo a diferentes
percursos de acordo com o seu perfil e respostas existentes.Pretende-se também apoiar
a pessoa deficiente,através da educação,reabilitação,formação,valorização e integração
pessoal, social e profissional.A articulação interna com o GIP CERCINA favorece a
ligação ao mercado de trabalh

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA DE CALÇADO

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo Centro de Formação Profissional da
Indústria de Calçado da rede do IEFP, IP, enquadra-se na estratégia nacional de
revitalização da educação e formação de adultos, definida no quadro do Programa
Qualifica. Tem como principais atribuições o desenvolvimento de processos de
orientação e RVCertificação de competências escolares e profissionais, conduzindo à
qualificação e à empregabilidade da população.

Centros Qualifica

A atividade do CQ promovido pelo CEFP Médio Tejo da rede do IEFP, IP enquadra-se na
estratégia nacional de revitalização da EFA, definida no quadro do Programa Qualifica e
assente na complementaridade do RVCC e a obrigatoriedade de frequência de formação
certificada. Tem como principais atribuições o desenvolvimento de processos de
orientação e de processos de RVCC com vista à obtenção de uma qualificação escolar,
prof. e dupla certificação.

CRPG - CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
Centros Qualifica
GAIA

O Centro Qualifica do CRPG assume-se como alavanca fundamental de apoio à gestão
da carreira de jovens e adultos, promovendo a organização e desenvolvimento de
percursos de educação e formação ao longo da vida, incluindo o RVCC PRO e Escolar, de
forma aberta inclusiva, integrando as pessoas com deficiência, e em parceria com
atores económicos e do sistema de educação e formação da comunidade, caraterizada
por níveis de qualificação e desemprego.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica promovido pelo CEFP de Bragança da rede do IEFP, IP enquadra-se
na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida no
quadro do Programa Qualifica. Assenta na complementaridade entre reconhecimento,
validação e certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade de frequência de
formação certificada. Tem como principais atribuições o desenvolvimento de processos
de orientação e de RVCC.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo Centro Emprego e Formação
Profissional de Águeda, enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da
educação e formação de adultos, definida no quadro do Programa Qualifica e assente
na complementaridade entre reconhecimento, validação e certificação de competências
(RVCC) e a obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

O Centro Qualificado do CICCOPN é capaz de responde às necessidades dos adultos, no
cumprimento da sua missão, que visa contribuir para o reforço da qualificação
escolar/profissional e mobilizar os cidadãos para a aprendizagem ao longo da vida,
contribuindo, para a empregabilidade e a inclusão, dispondo de recurso humanos e
físicos, capacidade de organização e metodologias desenvolvidas e implementadas que
garantem o sucesso da operação.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP (indicar o nome Centro) da rede
do IEFP, IP enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação
de adultos, definida no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade
entre reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP da Guarda da rede do IEFP, IP
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos,
definida no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade
de frequência de formação certificada.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS DO NORTE

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.
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142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

156.292,39

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/03

2018/09/28

Portugal

376.212,18

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

338.512,67

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/01

2018/09/30

Portugal

266.827,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

149.542,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

137.827,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2018/09/30

Portugal

160.325,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2018/09/30

Portugal

145.066,49

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/09

2018/09/30

Portugal

156.663,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2018/09/30

Portugal

160.325,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/01

2018/09/30

Portugal

282.428,11

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/01

2018/09/30

Portugal

136.661,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

136.661,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

213.632,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/09

2018/09/30

Portugal

213.632,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

213.632,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/05

2018/09/30

Portugal

178.026,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/19

2018/09/30

Portugal

582

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000304

POCH-03-5470-FSE-000305

POCH-03-5470-FSE-000306

POCH-03-5470-FSE-000307

POCH-03-5470-FSE-000308

POCH-03-5470-FSE-000309

POCH-03-5470-FSE-000310

POCH-03-5470-FSE-000311

POCH-03-5470-FSE-000312

POCH-03-5470-FSE-000313

POCH-03-5470-FSE-000314

POCH-03-5470-FSE-000315

POCH-03-5470-FSE-000316

POCH-03-5470-FSE-000317

POCH-03-5470-FSE-000318

POCH-03-5470-FSE-000320

POCH-03-5470-FSE-000321

POCH-03-5470-FSE-000322

POCH-03-5470-FSE-000323

POCH-03-5470-FSE-000324

POCH-03-5470-FSE-000325

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA
(CINDOR)

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

CEFOSAP

CEFOSAP

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMARES

PROFIFORMA-GABINETE DE CONSULTADORIA E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E
LANIFÍCIOS (MODATEX)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E
LANIFÍCIOS (MODATEX)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E
LANIFÍCIOS (MODATEX)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E
LANIFÍCIOS (MODATEX)

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Centros Qualifica

O CQ do CINDOR,sendo a porta de entrada no acesso ao SNQ,visa:Promover a melhoria
das qualificações da população e o emprego;Informar,orientar e encaminhar jovens e
adultos/as para que possam desenvolver o seu percurso de forma
informada,contextualizada,autónoma e eficaz;Desenvolver processos de RVCC
profissional e de dupla-certificação;Apoiar a inserção na vida ativa de jovens e
adultos/as,segundo princípios de igualdade e não discriminação

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP do Alto Tâmega da rede do IEFP,
IP enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de
adultos, definida no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade
entre reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

A atividade do CQ promovido pelo CEFP de Coimbra enquadra-se na estratégia nacional
de ed. e form. de adultos, conforme o Programa Qualifica, assente no rec., val. e cer. de
competências (RVCC), para o desenvolvimento de processos de processos de RVCC com
vista à obtenção de uma qualificação escolar (de nível básico ou secundário), aumentar
o nível de qualificação profissional e escolar, aempregabilidade da população e
Incentivar a aprendizagem

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP (indicar o nome Centro) da rede
do IEFP, IP enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação
de adultos, definida no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade
entre reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP de Entre Douro e Vouga da rede
do IEFP, IP enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação
de adultos, def. no quadro do Progr. Qualifica e assente na complementaridade entre
reconhec., valid. e certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade de
frequência de formação certificada; melhorar os níveis de empregabilidade da
popul.ativa e incentivar a aprendizage

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP de Braga da rede do IEFP, IP
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos,
definida no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade
de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

Principais atribuições: desenvolvimento de processos de orientação e de processos de
RVCC com vista à obtenção de uma qualificação escolar (de nível básico ou secundário),
profissional ou de dupla certificação com o objetivo : •Aumentar o nível de qualificação
profissional e escolar dos adultos;•Melhorar os níveis de empregabilidade da população
ativa;•Incentivar a aprendizagem ao longo da vida, valorizando os adquiridos

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP (indicar o nome Centro) da rede
do IEFP, IP enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação
de adultos, definida no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade
entre reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

O CQ do CPJ enquadra-se na estratégia nacional de revitalização de Educação e
Formação de Adultos, definida no quadro do Programa Qualifica. Tem como principal
objetivo a elevação dos níveis de qualificação escolar e profissional, nomeadamente,
reclusos e jovens institucionalizados, possibilitando-lhes o acesso a todas as suas
valências em condições iguais à restante população, reforçando a sua empregabilidade
e consequente reinserção social.

Centros Qualifica

A atividade do C. Qualifica promovido pelo CEFP Porto da rede do IEFP, IP enquadra-se
na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, tendo como
principais atribuições o desenvolvimento de processos de orientação e de processos de
RVCC com vista à obtenção de uma qualificação escolar (de nível básico ou secundário),
profissional ou de dupla certificação.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica do CEFOSAP em Aveiro enquadra-se na estratégia
nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida no Programa
Qualifica e as suas principais atribuições incluem a prestação de serviços de informação
e orientação conducentes ao encaminhamento adequado dos mesmos face a
expectativas e necessidades e o desenvolvimento de processos de RVCC escolar -básico
ou secundário-, RVCC profissional ou ambos.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica do CEFOSAP no Porto enquadra-se na estratégia
nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida no Programa
Qualifica e as suas principais atribuições incluem a prestação de serviços de informação
e orientação conducentes ao encaminhamento adequado dos mesmos face a
expectativas e necessidades e o desenvolvimento de processos de RVCC escolar -básico
ou secundário-, RVCC profissional ou ambos.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP de Santarém da rede do IEFP, IP
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos,
definida no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade
de frequência de formação certificada, elevando o nível de qualificação e de
empregabilidade dos adultos.

Centros Qualifica

A atuação do Centro Qualifica promovida pelo Centro de Emprego e Formação
Profissional de Viana do Castelo tem por objectivo assegurar a todos os cidadãos,
maiores de 15 anos, uma oprtunidade de qualificação e a respectiva certificação
profissional e/ou escolar de nível básico e secundário adequada ao perfil e necessidades
identificados no âmbito da área territorial em que se insere a sua intervenção.

Centros Qualifica

Este projeto destina-se a prestar um serviço de informação, orientação e
encaminhamento de jovens e adultos para ofertas formativas ou processos de
reconhecimento de competências escolares ou profissionais na NUT III do Cávado,
contribuindo para aumentar as qualificações da população ativa e potenciar a inserção
no mercado de trabalho de jovens e adultos desempregados.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica Profiforma é uma estrutura do SNQ que apoia os Jovens e Adultos na
identificação de respostas educativas e formativas adequadas ao seu perfil, tendo em
conta as necessidades do mercado de trabalho e assegura o desenvolvimento de
processos de RVCC Escolares e/ou Profissionais visando promover a melhoria do nível
das Qualificações dos Adultos, tendo sempre presente, a promoção da igualdade, da
coesão social e da cidadania.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo MODATEX da rede do IEFP, IP,
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos,
definida no quadro do Programa Qualifica e tem como principais atribuições o
desenvolvimento de processos de orientação e de processos de RVCC com vista à
obtenção de uma qualificação escolar (de nível básico ou secundário), profissional ou de
dupla certificação.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo MODATEX da rede do IEFP, IP,
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos,
definida no quadro do Programa Qualifica e tem como principais atribuições o
desenvolvimento de processos de orientação e de processos de RVCC com vista à
obtenção de uma qualificação escolar (de nível básico ou secundário), profissional ou de
dupla certificação.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo MODATEX da rede do IEFP, IP,
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos,
definida no quadro do Programa Qualifica e tem como principais atribuições o
desenvolvimento de processos de orientação e de processos de RVCC com vista à
obtenção de uma qualificação escolar (de nível básico ou secundário), profissional ou de
dupla certificação.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo MODATEX da rede do IEFP, IP,
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos,
definida no quadro do Programa Qualifica e tem como principais atribuições o
desenvolvimento de processos de orientação e de processos de RVCC com vista à
obtenção de uma qualificação escolar (de nível básico ou secundário), profissional ou de
dupla certificação.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP de Vila real da rede do IEFP, IP
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos,
definida no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC
e a obrigatoriedade de frequência de formação certificada. Com vista à obtenção de
uma qualificação escolar (de nível básico ou secundário), profissional ou de dupla
certificação.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

179.522,94

209.443,42

313.914,49

251.332,11

283.762,06

240.956,63

251.332,11

209.443,42

243.224,62

331.091,76

167.554,74

159.583,36

251.332,11

325.810,80

188.618,76

167.554,00

295.349,66

167.554,74

167.554,74

167.554,74

209.443,42

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

152.594,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

178.026,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

266.827,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

213.632,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/18

2018/09/30

Portugal

241.197,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

204.813,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

213.632,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

178.026,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/10

2018/09/30

Portugal

206.740,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

281.428,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

135.645,86

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

213.632,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

276.939,18

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

160.325,95

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2018/09/30

Portugal

142.420,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/10

2018/09/30

Portugal

251.047,21

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

178.026,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

583

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000327

POCH-03-5470-FSE-000328

POCH-03-5470-FSE-000329

POCH-03-5470-FSE-000330

POCH-03-5470-FSE-000331

POCH-03-5470-FSE-000332

POCH-03-5470-FSE-000333

POCH-03-5470-FSE-000334

POCH-03-5470-FSE-000335

POCH-03-5470-FSE-000338

POCH-03-5470-FSE-000339

POCH-03-5470-FSE-000340

POCH-03-5470-FSE-000341

POCH-03-5470-FSE-000342

POCH-03-5470-FSE-000343

POCH-03-5470-FSE-000344

POCH-03-5470-FSE-000345

POCH-03-5470-FSE-000346

POCH-03-5470-FSE-000347

POCH-03-5470-FSE-000348

POCH-03-5470-FSE-000349

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP (indicar o nome Centro) da rede
do IEFP, IP enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação
de adultos, definida no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade
entre reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

O CQ do Cincork tem como objetivo principal qualificar/reconverter adultos, bem como
de jovens NEET, que interagem ou pretendam interagir com as atividades relacionadas
com a fileira da cortiça, promovendo processos de orientação para percursos
qualificantes e desenvolvendo processos de RVCC escolar, profissional ou de dupla
certificação da população ativa que compõe a fileira e atividades afins, bem como da
comunidade envolvente.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTÊLO DA MAIA Centros Qualifica

O Centro Qualifica (CQ), está inserido num concelho com elevado número de DLD, sem
12º ano e a necessitarem de escolarização/requalificação. Trabalhamos em rede com as
CTE, juntas de freguesia e em parceria com outras entidades (Autarquia, AEM, etc).
Para a concretização das metas trabalharemos em itinerância e com um modelo de
funcionamento (horário, recursos materiais, equipa pedagógica, autoavaliação)
ajustado às necessidades.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA DE CORTIÇA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CALDAS DE VIZELA,
Centros Qualifica
VIZELA

A população ativa do do concelho de Vizela é pouco qualificada. Através do Centro
Qualifica procuramos mobilizar esta população adulta pouco qualificada e os jovens que
abandonaram precocemente a escola para o investimento na sua qualificação.

KERIGMA - INSTITUTO DE INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARCELOS

Centros Qualifica

O Centro Qualifica Kerigma opera em rede e em parceria, de modo flexível, com
diversas entidades modo a potenciar as sinergias existentes no terreno, com
mecanismos e respostas de qualidade, numa lógica de gestão eficaz e eficiente de
meios. Com o objetivo de promover estratégias de ALV; melhorar a taxa de
empregabilidade; atender às necessidades do tecido empresarial; combater o abandono
escolar; incentivar a mudança das atitudes; entre outros.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica do INOVINTER, centro protocolar da rede do IEFP, IP,
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos,
no quadro do Programa Qualifica, assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade
de frequência de formação certificada, com vista com vista à obtenção de uma
qualificação escolar e profissional.

Centros Qualifica

A atividade do CQ do CEFP Beja enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da
EFA - Programa Qualifica (complementaridade RVCC/formação certificada). Principais
atribuições: desenvolvimento processos de orientação e RVCC para obtenção de
qualificação escolar, profissional ou dupla certificação com objetivos: aumentar nível de
qualificação dos adultos; melhorar níveis de empregabilidade da PA e incentivar
aprendizagem ao longo da vida.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica do INOVINTER, centro protocolar da rede do IEFP, IP,
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos,
no quadro do Programa Qualifica, assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade
de frequência de formação certificada, com vista com vista à obtenção de uma
qualificação escolar e profissional.

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SILVESTRE
RIBEIRO, IDANHA-A-NOVA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMPO MAIOR

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO LDA

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

BARAFUNDA-ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE CULTURA E
SOLIDARIEDADE SOCIAL

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO GONÇALVES ZARCO,
MATOSINHOS

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE AMARANTE

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PENAFIEL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARTINHO ÁRIAS,
SOURE

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DE MATOSINHOS - ADEIMA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONSERRATE,
VIANA DO CASTELO

Centros Qualifica

O Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro, Idanha-a-Nova, está vocacionado
para a educação e formação de crianças, jovens e adultos. Proporciona ofertas
diversificadas, promove a cidadania e a igualdade de oportunidades.

Centros Qualifica

No sentido de dar continuidade e reforçar o espírito de comunidade aprendente do AEL,
pretende-se continuar a apostar na orientação e encaminhamento de jovens e de
adultos que procurem apostar na sua qualificação, bem como no desenvolvimento de
processos de RVCC (escolar e profissional), assumindo-se a atividade de itinerância
como prioritária, tendo em vista conseguir a mobilização das populações mais
fragilizadas socialmente .

Centros Qualifica

A Misericórdia de Campo Maior, instituição formadora de referência no Concelho e
promotora de um Centro de RVCC/CNO entre 2006 e 2013, esforça-se por melhorar a
realidade da população e contribuindo para um aumento das habilitações escolares e
consequentemente das habilitações profissionais, facilitando a integração no mercado
de trabalho e um maior acesso à informação, o que contribui para melhorar o nível de
vida da população.

Centros Qualifica

Fazemos parte de uma comunidade onde existe uma elevada taxa de desemprego, que
tem baixos níveis de qualificação e com um grande número de cidadãos no limiar da
pobreza e mesmo em risco de exclusão. Pretendemos contribuir, para um melhor
acesso à aprendizagem ao longo da vida promovendo a orientação profissional e a
validação de competências adquiridas de forma a elevar o nível de qualificação da
população adulta.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica do INOVINTER, centro protocolar da rede do IEFP, IP,
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos,
no quadro do Programa Qualifica, assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade
de frequência de formação certificada, com vista com vista à obtenção de uma
qualificação escolar e profissional.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica do INOVINTER, centro protocolar da rede do IEFP, IP,
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos,
no quadro do Programa Qualifica, assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade
de frequência de formação certificada, com vista com vista à obtenção de uma
qualificação escolar e profissional.

Centros Qualifica

Barafunda assume-se como uma org. de desenv. regional, pelas práticas integradas de
formação (formal/nãoformal/informal) que promove-baseadas em diag. científicos que
sustentam a intervenção em encontro intergeracional em rede glocal.O projeto assumese pela intervenção formativa-ativa, assente nas reais necessidades dos mercados
sociolaborais-profissionais, coadjuvada por dinâmicas de desenv. regional
empoderadoras-potenciadoras dos envolvidos.

Centros Qualifica

Desde 1955, a história da Escola Secundária João Gonçalves Zarco foi construída com
base no ensino de adultos e na tentativa de dar uma resposta adequada às
necessidades deste público-alvo. Neste sentido, a adaptação a novos paradigmas e o
quadro contemporâneo de valorização da aprendizagem ao longo da vida, desenvolvida
em contextos formais, não formais e informais, criou as condições ideais para o
surgimento deste projeto.

Centros Qualifica

O Centro situa-se na NUT III Tâmega e Sousa, região caracterizada como “uma zona
cinzenta”, com os piores resultados nos últimos estudos do PISA e do TIMSS,
precisamos de uma resposta formativa que permita o regresso dos que precocemente
abandonaram a escola sem certificação escolar.Assim, a aprendizagem ao longo da vida
reveste-se como uma das medidas mais justas no combate aos baixos índices de
escolarização da sociedade portuguesa.

Centros Qualifica

Este projeto revela-se de extrema importância pela intervenção ao nível local e regional
no âmbito do aumento das competências escolares e profissionais e vai de encontro aos
vários diagnósticos de necessidades efetuados na região. Por outro lado, está
enquadrado nas politicas nacionais e europeias em termos de acesso a oportunidades e
aprendizagem ao longo da vida.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica do AE Martinho Árias,Soure é uma estrutura especializada em
educação e formação de adultos e jovens NEET, vocacionada para atendimento,
aconselhamento, orientação e encaminhamento para percursos de aprendizagem
adequados ao perfil e necessidades individuais dos formandos e assente na
complementaridade entre reconhecimento, validação e certificação de competências e
frequência de formação certificada, na região do Baixo Mondego

Centros Qualifica

Centro Qualifica da ADEIMA - Missão: Fazer de cada cidadão com que trabalha um
potencial de mudança. Objetivo: Promover a qualificação escolar e/ou profissional de
pessoas adultas e de jovens NEET; Promover a integração na vida ativa/profissional de
pessoas com deficiência e incapacidade - foco nas pessoas com surdez; Implementar o
centro com base na intervenção integrada de parceiros locais/regionais.

Centros Qualifica

Este Centro pretende promover a orientação escolar e profissional dos jovens NEET e
adultos, encaminhando-os para as respostas educativas/formativas mais adequadas;
aumentar o nível de escolarização; reduzir o abandono escolar; combater o
desemprego; valorizar a qualificação; promover práticas de inclusão (deficiência,
igualdade de género, públicos desfavorecidos, imigrantes, minorias étnicas),
constituindo um centro interventivo e dinâmico.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

251.332,11

162.149,75

162.118,16

209.443,42

333.431,00

167.554,74

293.220,79

167.554,74

209.443,42

170.257,24

236.770,49

156.328,21

167.554,74

167.554,74

284.843,05

170.257,24

154.505,55

253.156,85

189.576,21

157.739,30

167.554,74

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

213.632,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

137.827,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

137.800,44

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/05

2018/09/30

Portugal

178.026,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

283.416,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/09

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/05

2018/09/30

Portugal

249.237,67

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/05

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

178.026,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

144.718,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

201.254,92

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/09

2018/09/30

Portugal

132.878,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

242.116,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/09

2018/09/30

Portugal

144.718,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/05

2018/09/30

Portugal

131.329,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/16

2018/09/30

Portugal

215.183,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/03

2018/09/30

Portugal

161.139,78

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/09

2018/09/30

Portugal

134.078,41

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000350

POCH-03-5470-FSE-000351

POCH-03-5470-FSE-000354

POCH-03-5470-FSE-000355

POCH-03-5470-FSE-000356

POCH-03-5470-FSE-000357

POCH-03-5470-FSE-000358

POCH-03-5470-FSE-000359

POCH-03-5470-FSE-000360

POCH-03-5470-FSE-000361

POCH-03-5470-FSE-000362

POCH-03-5470-FSE-000363

POCH-03-5470-FSE-000364

POCH-03-5470-FSE-000365

POCH-03-5470-FSE-000366

POCH-03-5470-FSE-000367

POCH-03-5470-FSE-000368

POCH-03-5470-FSE-000369

POCH-03-5470-FSE-000370

POCH-03-5470-FSE-000371

POCH-03-5470-FSE-000372

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGITO - FORMAÇÃO E SERVIÇOS LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO DO PÓ

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA PEIXOTO

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO DISTRITO
DE BRAGANÇA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

MUNICÍPIO DE BRAGA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MÉRTOLA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PÓVOA DO
LANHOSO

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE
HOLANDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Centros Qualifica

A atividade do C.Qualifica da Agito pretende contribuir para os objetivos nacionais e
europeus em matéria de qualificação de adultos, através de uma resposta especializada
que combine a educação de adultos e a formação profissional qualificante com o
reconhecimento, validação e certificação de competências, em função dos perfis dos
formandos e com base nas reais necessidades de qualificação dos diferentes territórios
e setores económicos.

Centros Qualifica

No âmbito do conjunto de objetivos inerentes à missão, atribuição de funções e às
diferentes etapas de intervenção do CQ, destacamos: - desenvolver atividade, em
regime de itinerância, nos concelhos de Bombarral, Cadaval, Óbidos e Peniche dinamizar e coordenar uma rede de parceiros, reforçando a complementaridade das
respostas, dos meios e dos recursos, junto das populações.

Centros Qualifica

Tendo em conta a aposta do concelho da PV das escolas e agrupamentos de escola do
concelho, na aproximação aos valores nacionais de níveis de qualificação e formação
dos adultos, o CQ da E.S.R.Peixoto, continuará a contribuir para a divulgação e o
encaminhamento para ofertas formativas diversificadas, no seu âmbito territorial de
atuação, orientando todos os públicos alvo na construção das suas carreiras
profissionais/pessoais.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da rede do IEFP, IP, enquadrase na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da rede do IEFP, IP, enquadrase na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da rede do IEFP, IP, enquadrase na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

Inovação: potenciar a prossecução dos objetivos do CQ de uma forma diferente, nova,
de fazer as coisas e contribuir para o aumento das competências e da
empregabilidade.inovação aptidão empresarial que ajude para o aumento económico e
social da região, Valorização das pessoas a torná-las mais produtivas e diferenciadas.
Inclusão: mobilizar a aprendizagem ao longo da vida. Criar uma porta aberta que seja
uma plataforma de ofertas educ/formativa

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da rede do IEFP, IP, enquadrase na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da rede do IEFP, IP, enquadrase na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade
de frequência de formação certificada. Tem como principais atribuições o
desenvolvimento de processos de orientação e de pr

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da rede do IEFP, IP, enquadrase na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica da Câmara Municipal de Braga é desenvolvido em consórcio, com
um total de 8 parceiros: Município de Braga; 5 Agrupamentos de Escolas (Carlos
Amarante, Alberto Sampaio, D. Maria II, Sá de Miranda, Maximinos); 1 Escola
Profissional (Escola Profissional de Braga); 1 Associação Empresarial (AIMinho)

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da rede do IEFP, IP, enquadrase na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica - coordenado pelo Município, em parceria com os Agrupamentos de
Escolas Camilo Castelo Branco, D. Sancho e Padre Benjamim Salgado, e a Didáxis Coop.
de Ensino, Escola Profiss. CIOR e Escola Profiss. Forave -, constitui uma rede com 8
polos, assegurando de forma integrada e concertada a toda a população jovem e adulta
do concelho os serviços de orientação e encaminhamento, e certificação escolar e
profissional.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica está sedeado na Escola Básica e Secundária do Agrupamento de
Escolas de Mértola, tendo como área de influência os concelhos de Mértola, Serpa,
Moura, Barrancos e uma freguesia do concelho de Castro Verde, através de um
conjunto de parcerias/itinerâncias. Esta vastidão territorial tem sido marcada por
fatores estruturais desfavoráveis: desertificação; despovoamento; baixa densidade
populacional índice de envelhecimento.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da rede do IEFP, IP, enquadrase na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da rede do IEFP, IP, enquadrase na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

O jornal “Preto no Branco” de publicação trimestral. Este jornal de grande aceitação
entre os alunos tem sido igualmente divulgado entre os Encarregados de Educação
aproveitando-se, para o efeito, as Reuniões Gerais com os Encarregados de Educação,
realizadas nos primeiros dias de lecionação de cada período escolar. Acresce informar
que esta publicação já foi agraciada com o 3º lugar no concurso dos Jornais Escolares,
dinamizado pelo Público.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da rede do IEFP, IP, enquadrase na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da rede do IEFP, IP, enquadrase na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da rede do IEFP, IP, enquadrase na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

Centros Qualifica

Pensando em termos da NUTIII AVE, o capital acumulado adquire actualidade e
premência, uma vez que a região Ave manifesta ainda baixas taxas de escolarização da
população, sobretudo nas faixas etárias dos adultos, um baixo nível de qualificação do
mercado de trabalho e uma disparidade acentuada no que toca às desigualdades de
género, quer em termos de qualificação, quer em termos de empregabilidade e salário.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

299.559,21

167.554,74

162.149,75

161.947,11

161.947,11

161.947,11

159.655,73

161.947,11

161.947,11

161.947,11

267.291,44

161.947,11

300.623,75

138.985,20

161.947,11

161.947,11

143.618,35

161.947,11

161.947,11

161.947,11

288.146,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

254.625,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/01

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

137.827,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

137.655,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

137.655,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

137.655,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

135.707,37

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

137.655,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

137.655,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

137.655,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

227.197,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/10

2018/09/30

Portugal

137.655,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

255.530,19

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/09

2018/09/30

Portugal

118.137,42

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/13

2018/09/30

Portugal

137.655,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

137.655,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

122.075,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/07

2018/09/30

Portugal

137.655,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

137.655,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

137.655,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

244.924,10

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

585
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Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000373

POCH-03-5470-FSE-000374

POCH-03-5470-FSE-000375

POCH-03-5470-FSE-000377

POCH-03-5470-FSE-000378

POCH-03-5470-FSE-000379

POCH-03-5470-FSE-000380

POCH-03-5470-FSE-000381

POCH-03-5470-FSE-000382

POCH-03-5470-FSE-000383

POCH-03-5470-FSE-000384

POCH-03-5470-FSE-000385

POCH-03-5470-FSE-000386

POCH-03-5470-FSE-000387

POCH-03-5470-FSE-000388

POCH-03-5470-FSE-000389

POCH-03-5470-FSE-000390

POCH-03-5470-FSE-000392

POCH-03-5470-FSE-000393

POCH-03-5470-FSE-000395

POCH-03-5470-FSE-000397

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

REGIBIO - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE ENSINO DA
FIGUEIRA DA FOZ, LIMITADA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA DE FUNDIÇÃO

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO,
ARADA E GRALHEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VENDAS NOVAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE GONDOMAR

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA DE ENSINO
POLIVALENTE E ARTÍSTICO CRL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER DO VOUGA

ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE VISEU

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OURÉM

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTARREJA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUES
NOGUEIRA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE
ARTESANATO (CEARTE)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE BAÇAL,
BRAGANÇA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBERGARIA-AVELHA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARCELINO
MESQUITA DO CARTAXO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE
POENTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL BORDALO
PINHEIRO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Centros Qualifica

O Centro Qualifica, promovido pela Regibio-Formação e Consultadoria pretende no
âmbito desta operação inscrever 1.180 candidatos no período compreendido entre
01/01/2017 e 30/09/2018.

Centros Qualifica

Pretendemos abranger 25,14% da população residente na NUT Douro entre os 15 e 69
anos (habilitações inferiores ao secundário), distribuídos da seguinte forma: Vila Real51%; Alijó – 16%; Santa Marta de Penaguião – 10%; Sabrosa – 9%; Murça – 8%; Mesão
Frio – 6%.A NERVIR propõe-se inscrever 534 jovens e adultos, encaminhar 481, dos
quais 192 para formação e 289 para processo e prevê que 260 adultos não desistam
dos processos de RVCC.

Centros Qualifica

A qualificação da população constitui uma prioridade estratégica tendo em vista a
promoção do crescimento económico e da coesão social do país e da região onde
estamos inseridos. O projeto do Centro Qualifica da Ensigaia/ISLA Gaia é
consubstanciado pela disponibilização de serviços de orientação e encaminhamento de
jovens e adultos, com enfoque numa relação de parceria e na informação sobre ofertas
escolares e profissionais da região.

Centros Qualifica

A EPFF é uma instituição atenta às necessidades locais e regionais que assume como
missão prestar uma educação de qualidade, formando cidadãos autónomos,
responsáveis, criativos, competentes e empreendedores, procurando constantemente o
reconhecimento da formação ministrada pelo tecido empresarial e pela comunidade em
que se insere. A EPFF está em atividade desde 1992, acumulando muita experiência na
área da educação e formação.

Centros Qualifica

A atividade do CQ promovido pelo CINFU pertencente ao IEFP, enquadra-se na
estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos, definida no
quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada. Tem como atribuições o
desenvolvimento de processos de orientação e de RVCC, com vista à obtenção de uma
qualificação profissional e de dupla certificação.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica da ADRIMAG tem como missão o encaminhamento para ofertas de
ensino e formação profissionais e o desenvolvimento de processos de reconhecimento,
validação e certificação de competências ao nível escolar ou profissional/dupla
certificação. A atividade dos Centros Qualifica abrange adultos(as) com idade igual ou
superior a 18 anos que procurem uma qualificação e jovens NEET.

Centros Qualifica

A atividade desenvolvida pelo Centro Qualifica será um contributo fundamental para a
qualificação da população da região, contribuindo para promover um sistema adequado
às reais necessidades do mercado de trabalho, da economia, e assente em princípios de
qualidade, eficácia e eficiência. Através de ações de informação, orientação e
encaminhamento dos cidadãos será possível conseguir encontrar respostas de
qualificação adequadas às necessidades d

Centros Qualifica

O CQEP do Agrupamento de Escolas nº1 de Gondomar tem como missão promover a
aprendizagem ao longo da vida, a reflexão, a autonomia e a capacitação para escolhas
assertivas em matéria de qualificação e inserção profissional. Sendo a porta de entrada
dos cidadãos no Sistema Nacional de Qualificações é nossa missão diagnosticar as
necessidades, motivações e expetativas dos cidadãos e divulgar as diferentes
modalidades de educação e formação.

Centros Qualifica

Centro Qualifica promovido pela Escola das Virtudes, sediado no cento histórico do
Porto, desenvolvendo atividades de atendimento local no Porto e Gaia e itinerância em
empresas dos setores da Indústria de audiovisuais e produção dos média, história e
património, na área metropolitana do Porto. Realiza atendimento de jovens e adultos,
avaliação diagnóstica, reconhecimento de competências escolares e profissionais e
encaminhamento para formação.

Centros Qualifica

Este projeto firmado na informação, orientação e formação, visa a melhoria da
qualificação de adultos através da aquisição e demonstração de competências
facilitadoras da tomada de decisões face ao percurso escolar/profissional, de
empregabilidade, gestão de carreira e necessidades do mercado de trabalho. A
concretização dos resultados contratualizados implicará o trabalho por objetivos,
metodologia já implementada e monitorizada, com rigor.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica da Escola Secundária de Peniche, procura ir ao encontro das
necessidades de formação da região Oeste em geral e, em particular, do Concelho de
Peniche, assente em ofertas formativas diversificadas e adaptadas aos vários níveis
etários que garantam a possibilidade de acesso à aprendizagem ao longo da vida com
informação, orientação, encaminhamento e desenvolvimento de processos de
reconhecimento, validação e certificação.

Centros Qualifica

Este projeto pretende dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido pelo CQEP da
AIRV ao longo dos últimos anos.O RVCC Profissional vai permitir a certificação de
competências profissionais de forma à definição do projeto pessoal e profissional, com
a identificação das possibilidades de prosseguimento das aprendizagens, de apoio ao
desenvolvimento de iniciativas de criação de emprego e/ou de apoio à progressão
/reconversão profissional.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Ourém desenvolve o seu Plano
Estratégico no território do concelho de Ourém, estendendo-se a povoações limítrofes
de concelhos vizinhos. Comprometido com a realidade social e económica local, procura
estabelecer pontes entre os mundos da educação, da formação e do emprego, numa
perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica de Estarreja visa promover a qualificação dos portugueses numa
lógica de valorização, cidadania democrática e desenvolvimento sustentável. O centro
procura responder às necessidades de informação, orientação e encaminhamento e de
RVCC de jovens e adultos do concelho de Estarreja e concelhos limítrofes dando
particular atenção aos indivíduos portadores de deficiência e às minorias em articulação
com parceiros locais.

Centros Qualifica

Contribuir para o reforço da qualificação e empregabilidade de jovens e adultos dos
concelhos de Torres Vedras e Sobral de Monte Agraço, através das seguintes etapas de
intervenção: acolhimento de jovens e adultos com vista ao diagnóstico de necessidades
de formação e/ou de valorização/certificação de competências escolares e/ou
profissionais; encaminhamento para o percurso de qualificação mais adequado;
realização de processos de RVCC.

Centros Qualifica

A atividade CQ CEARTE da rede do IEFP, enquadra-se na estratégia nacional de
revitalização da educação/formação de adultos, definida no Programa Qualifica e
assente na complementaridade entre reconhecimento/validação/certificação de
competências e a obrigatoriedade de frequência de formação certificada. Principais
atribuições o desenvolvimento de processos de orientação e de processos RVCC para
obtenção de qualificação profissional e/ou escolar.

Centros Qualifica

Com esta candidatura o CQ propõe-se contribuir para melhorar a qualificação da
população ao longo da vida, reforçar a empregabilidade, contribuir para a melhoria da
igualdade de acesso à aprendizagem, melhorar o conhecimento, as aptidões e as
competências dos trabalhadores e contribuir para a validação das competências
adquiridas. Consideramos que a nossa candidatura e a nossa experiência são
primordiais para a região e o país, no seu conjunto.

Centros Qualifica

O Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha possui uma vasta experiência em
ofertas de educação e formação (jovens e pessoas adultas), passando pela informação e
orientação vocacional e RVCC. Pretende-se certificar a experiência e o saber fazer,
promovendo a aprendizagem ao longo da vida. Pretende-se reduzir o absentismo e o
abandono escolar mediante a reorientação e integração da população jovem na
sociedade e na vida ativa.

Centros Qualifica

O AEMMC, com o Centro Qualifica sediado na ES do Cartaxo, pretende revitalizar a
educação e a formação de adultos,assegurando a continuidade das políticas de
aprendizagem ao longo da vida, melhorando não só o perfil académico dos
candidatos,mas também as suas hipóteses de ingressarem num mercado de trabalho.
Assim, pretendemos apostar no combate aos baixos níveis de escolarização do
país,incrementando o sucesso educativo preconizado na Lei de BS

Centros Qualifica

Com esta candidatura o CQ propõe-se contribuir para melhorar a qualificação da
população ao longo da vida, reforçar a empregabilidade, contribuir para a melhoria da
igualdade de acesso à aprendizagem, melhorar o conhecimento, as aptidões e as
competências dos trabalhadores e contribuir para a validação das competências
adquiridas. Consideramos que a nossa candidatura e a nossa experiência são
primordiais para a região e o país, no seu conjunto.

Centros Qualifica

A característica mais relevante será o reforço da qualificação e empregabilidade de
jovens e adultos através das seguintes etapas de intervenção: acolhimento de jovens e
adultos com vista ao diagnóstico de necessidades de formação e/ou de
valorização/certificação de competências escolares e/ou profissionais;
encaminhamento para o percurso de qualificação mais adequado; realização de
processos de RVCC.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

282.410,05

123.465,45

287.640,08

217.350,00

167.554,74

159.575,97

162.149,75

257.221,57

281.215,07

163.784,78

169.469,65

143.618,35

146.629,70

315.325,49

167.554,74

167.554,74

143.618,37

162.149,75

267.291,44

239.092,60

162.149,75

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

240.048,54

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

104.945,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/06/01

2018/09/30

Portugal

244.494,07

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/16

2018/09/30

Portugal

184.747,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/09

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/11

2018/09/30

Portugal

135.639,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

137.827,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

218.638,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/15

2018/09/30

Portugal

239.032,81

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

139.217,06

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/12

2018/09/30

Portugal

144.049,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/05/02

2018/09/30

Portugal

122.075,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/01

2018/07/31

Portugal

124.635,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/13

2018/09/30

Portugal

268.026,67

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/09

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

122.075,61

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/19

2018/09/30

Portugal

137.827,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/16

2018/09/30

Portugal

227.197,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/22

2018/09/30

Portugal

203.228,71

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/11

2018/09/30

Portugal

137.827,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal
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Resumo | Summary

Centros Qualifica

Elevar o nível de qualificação da população adulta e reforçar a orientação dos jovens
que não se encontram em situação de emprego nem a frequentar qualquer ação de
educação ou de formação (NEET), num território desfavorecido e com necessidades de
reconhecimento e validação de competências.

Centros Qualifica

O CQ da APCC é uma estrutura inclusiva orientada para as reais necessidades do
mercado de trabalho e potenciais candidatos, através de processos de RVCC escolar e
profissional de qualidade ajustados ao perfil dos adultos e jovens, impulsionando, desta
forma, o aumento da empregabilidade e contribuindo de forma decisiva na contenção
dos NEET e prosseguimento de estudos.

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, COOPERATIVA DE
Centros Qualifica
ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

O Centro Qualifica da Cooptécnica Gustave Eiffel integra a estratégia nacional de
qualificação da população portuguesa, implementando regionalmente medidas que
visam a melhoria e o reconhecimento das competências dos portugueses, numa lógica
de promoção da coesão social e da competitividade. Procuramos contribuir ativamente
para o sucesso no tecido empresarial e consolidar a economia regional, contribuindo
para a dinamização desta zona do país.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FONTES PEREIRA
DE MELO

Centros Qualifica

Integrado no AEFontes Pereira Melo, o Centro Qualifica tem como missão contribuir p/
o desenvolvimento de jovens adultos e adultos com baixos níveis de qualificação escolar
e profissional, conciliar as temáticas da educação, da competitividade e da inclusão
social, solidificar mecanismos de encaminhamento p/ as respostas de qualificação mais
adequadas às necessidades e perfis dos jovens adultos e dos adultos; promover a
igualdade de oportunidade

Centros Qualifica

O Centro Qualifica do AE Lima-de-Faria privilegia a qualificação de adultos assente na
complementaridade entre reconhecimento, validação e certificação de competências e
a obrigatoriedade de frequência de formação certificada, em função dos perfis e das
necessidades individuais dos formandos: assegurando, a todos os cidadãos maiores de
18 anos e, excecionalmente, a jovens que não se encontrem integrados em
modalidades de educação/formação nem no

Centros Qualifica

Sensibilizar e mobilizar a comunidade para os diversos percursos de Formação e
Qualificação de Jovens e Adultos destacando-se a qualificação através de processo de
reconhecimento, validação e certificação de competências; Ter uma estrutura sólida ao
nível organizacional que permita dar uma resposta de qualidade em termos de eficácia
e eficiência em todos os processos que visam a certificação de competências de nível
básico e nível secundário.

Centros Qualifica

Incrementar os serviços de orientação e encaminhamento de adultos, com enfoque na
informação sobre ofertas escolares, profissionais ou de dupla certificação, promovendo
uma escolha realista e que atenda aos perfis individuais, à diversidade de percursos e às
necessidades do mercado de trabalho, assegurando igualmente o desenvolvimento dos
processos de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC)
escolares.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul pretende orientar e
encaminhar os jovens e adultos que não se encontrem em situação de emprego nem a
frequentar qualquer ação de educação e formação, tal como aumentar os níveis de
qualificação da população adulta. Compromete-se no desenvolvimento de uma
resposta adequada, através de um diagnóstico prévio, que visa ir ao encontro das
necessidades individuais de cada inscrito,

Centros Qualifica

Responder às necessidades de formação e qualificação de jovens e adultos do concelho
através de orientação, informação e encaminhamento de jovens para ofertas de
formação e ensino profissional e de adultos para certificação escolar; contribuir para o
aumento da empregabilidade e progressão na carreira dos adultos; antecipar as
necessidades de qualificações, facilitando o ajustamento entre a procura e a oferta de
soluções formativas.

Centros Qualifica

Nos concelhos abrangidos pelo CQ verifica-se uma elevada taxa de retenção e
desistência no E.B. e E.Sec. O CQ., fez protocolo com as escolas da região para
articulação com o SPO no encaminhamento dos jovens. O público alvo é constituído por
jovens e adultos que pretendam melhorar a sua formação/qualificação,jovens com
dificuldade de integração no E. Regular e adultos que pretendem melhorar a sua
qualificação para criar o seu posto de trabalho.

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
Centros Qualifica
LEIRIA

O Centro Qualifica tem como objetivo elevar o nível de qualificação da população adulta
e a orientação dos jovens NEET, desenvolvendo competências de motivação para a
Aprendizagem ao Longo da Vida, contribuindo para a atualização do conhecimento, das
aptidões e competências dos candidatos abrangidos, através da promoção de percursos
de aprendizagem flexíveis, orientação profissional e o reconhecimento de
competências, escolares e profissionais.

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE MEDINA

Centros Qualifica

O Centro Qualifica resulta de uma sólida e importante parceria institucional formalizada
pela ES Henrique Medina,EP de Esposende e ACICE.Compromete-se a contribuir para a
sinalização de público,jovem e adulto,para proc.diagnóstico e de encaminhamento;a
colaborar na elab.de diag.formativos e encontrar respostas adequadas às mesmas;a
participar na definição e conceção de estratégias de qualif. nas diferentes áreas
setoriais inseridas no projeto

Centros Qualifica

Responder às necessidades de formação e qualificação dos adultos (e dos jovens NEET)
do concelho, através de orientação, informação e encaminhamento para ofertas de
formação ou RVCC, com vista a uma certificação; contribuir para o aumento da
empregabilidade e progressão na carreira dos adultos; antecipar as necessidades de
qualificações, facilitando o ajustamento entre a procura e a oferta de soluções
formativas.

Centros Qualifica

O projeto CQ Marco de Canaveses é uma candidatura que resulta das sinergias
interinstitucionais representativas do território e convoca, para lógicas de ação
colaborativa, as dimensões escolar e profissional e o mundo empresarial. As entidades
subscritoras deste projeto, com o acordo de parceria estratégica, estabelecido com a
Câmara Municipal propõem a constituição do CQ versando a eficácia e eficiência dos
processos (cont. memória descritiva)

Centros Qualifica

Esta operação tem em vista elevar o nível de qualificação adulta e reforçar a orientação
dos jovens que não se encontram em situação de emprego nem a frequentar qualquer
ação de educação ou formação, para uma melhor empregabilidade na região,
caracterizada ainda por um baixo nível de instrução, apresentados pelos Censos 2011.

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE SERVIÇOS
DE ENSINO S.A.

APCC - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE
COIMBRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA-DE-FARIA,
CANTANHEDE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTEVÃO

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
DE POIARES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUEDA SUL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE POMBAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA
BEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCANENA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE MARCO DE
CANAVESES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO CÉSAR DA SILVA
Centros Qualifica
FERREIRA, RIO MAIOR

Consideramos os diferentes públicos sobre os quais pretendemos que recaia a nossa
ação - jovens que não se encontram em situação de emprego nem a frequentar
qualquer ação de educação ou de formação, adultos com idade igual ou superior a
dezoito anos, população com necessidades especiais de integração na vida ativa e
profissional.

TAIPA - ORGANIZAÇÃO COOPERATIVA PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CONCELHO DE Centros Qualifica
ODEMIRA CRL

O Centro Qualifica do Alentejo Litoral é promovido pela TAIPA e tem autorização para
desenvolver processos de RVCC escolar e profissional na NUT III do Alentejo Litoral.
Desenvolve processos de RVCC Profissional nas seguintes áreas de formação: i)
Produção Agrícola e Animal, Trabalho Social e Orientação, Serviço de Apoio a Crianças e
Jovens e Hotelaria e Restauração.O Centro funciona de forma itinerante em horário
laboral e pós laboral.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TEMPLÁRIOS

Centros Qualifica

Segundo a Portaria nº 232/2016 de 29 de agosto, revitalizar a educação e formação de
adultos enquanto pilar central do sistema de qualificações, assegurando a continuidade
das políticas de aprendizagem ao longo da vida e a permanente melhoria da qualid. dos
processos e resultados de aprendizagem é uma prioridade política de âmbito nacional.

Centros Qualifica

Desenvolver processos de reconhecimento, validação e certificação de competências de
adultos com idade igual ou superior a 18 anos, que procurem uma qualificação, ou,
excepcionalmente, jovens que não se encontrem inseridos no mercado de trabalho ou
modalidade de educação e formação, através do encaminhamento para ofertas de
ensino e ensino e formação.

Centros Qualifica

Ter uma resposta local adequada em termos de apoio a jovens/adultos com pretensão
de melhorar as condições de vida e empregabilidade por via da orientação, educação,
formação e qualificação. A ação caracteriza-se: pela informação, orientação e
encaminhamento de jovens/adultos ; pela criação de parcerias/sinergias entre
entidades formadoras e as empresas; desenvolver o processo RVCC; diagnosticar
necessidades formativas (regular procura/oferta).

Centros Qualifica

O CQ do AE Batalha intervem em parceria com outros CQ, associações, SPO e empresas
a nivel nacional articulando ideias e metodologias de trabalho que contribuem para
alcançar os seus objetivos e combatendo as necessidades da sua zona de intervenção. A
reorientação escolar e profissional, a ligação entre os mundos da educação, formação e
emprego, a qualificação da população são os pilares de atuação e que se pretende
alcançar com este projeto.

DELTA SERVIÇOS - CONSULTORIA E SERVIÇOS, LDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA AZAMBUJA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BATALHA

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

191.105,06

151.517,35

209.443,42

167.554,74

131.341,29

127.580,99

128.098,30

224.883,36

127.580,99

167.554,74

219.017,98

135.719,37

143.618,35

267.152,51

240.560,73

162.149,75

215.411,91

267.291,44

199.390,14

162.149,75

123.465,48

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

162.439,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

128.789,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/01

2018/09/30

Portugal

178.026,91

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/03

2018/09/30

Portugal

111.640,10

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/05/01

2018/09/30

Portugal

108.443,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/08

2018/09/30

Portugal

108.883,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/06/01

2018/09/30

Portugal

191.150,86

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/06

2018/09/30

Portugal

108.443,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/12

2018/09/30

Portugal

142.421,53

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/01

2018/09/30

Portugal

186.165,28

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/12

2018/09/30

Portugal

115.361,46

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/06

2018/09/30

Portugal

122.075,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/10

2018/09/30

Portugal

227.079,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/13

2018/09/30

Portugal

204.476,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/06/01

2018/09/30

Portugal

137.827,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/01

2018/09/30

Portugal

183.100,12

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

227.197,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/03/23

2018/09/30

Portugal

169.481,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

137.827,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

104.945,66

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/05

2018/09/30

Portugal

587

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000420

POCH-03-5470-FSE-000421

POCH-03-5470-FSE-000422

POCH-03-5470-FSE-000423

POCH-03-5470-FSE-000425

POCH-03-5470-FSE-000426

POCH-03-5470-FSE-000427

POCH-03-5470-FSE-000428

POCH-03-5470-FSE-000429

POCH-03-5470-FSE-000431

POCH-03-5470-FSE-000436

POCH-03-5470-FSE-000439

POCH-03-5470-FSE-000440

POCH-03-5470-FSE-000488

POCH-03-5470-FSE-000497

POCH-03-5470-FSE-000500

POCH-03-5470-FSE-000501

POCH-03-5470-FSE-000503

POCH-03-5470-FSE-000505

POCH-03-5470-FSE-000506

POCH-03-5470-FSE-000508

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%
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Resumo | Summary

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
Centros Qualifica
RESPONSABILIDADE, LIMITADA

A qualificação da população na área de abrangência do Minho-Lima, constitui-se como
dimensão crítica para a atuação do Centro Qualifica. Consideramos de elevada
relevância e pertinência, quer do ponto de vista das necessidades de qualificação
escolar e profissional da população local/regional, quer do ponto de vista das
necessidades de qualificação do tecido empresarial e social dos concelhos de
abrangência.

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO PROFISSIONAL Centros Qualifica

O objetivo do Centro é funcionar como pólo dinamizador e porta de entrada para as
diferentes ofertas formativas. Para tal, estão já estabelecidas parcerias (e outras em
vista) com associações e instituições locais, organismos públicos e entidades
empregadoras de forma a chegar ao público dos concelhos do Médio Tejo. Serão
também estabelecidas parcerias com entidades formadoras de forma a permitir o
encaminhado para ofertas formativas externas.

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E
ENSINO PROFISSIONAL, S.A.

Centros Qualifica

Obtida a autorização de funcionamento do Centro Qualifica, e numa ótica de
alinhamento com os objetivo nacionais para a formação e qualificação da população
residente, pretende-se que este projeto dê continuidade aos resultados verificados em
projetos anteriores dentro da mesma tipologia, em colaboração em rede, este projeto
irá abranger jovens e adultos da região de ação do Centro com especial enfoque no
concelho de Pombal.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica, promovido em Chaves pela Regibio-Formação e Consultadoria
pretende no âmbito desta operação inscrever 853 candidatos no período compreendido
entre 01/01/2017 e 30/09/2018 com o objetivo de contribui para o aumento da
qualificação da população ativa da região.

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL LDA Centros Qualifica

O CQ da EPAMG presta um serviço de orientação de jovens e adultos, veiculando
informação sobre ofertas escolares, profissionais ou de dupla certificação. Visa a
melhoria da qualificação académica da população ativa, do nível de integração da
população no mercado de trabalho, da qualificação profissional, do interesse pelo saber
e da autoestima, promovendo escolhas que vão ao encontro dos recursos endógenos da
região e à diversidade de percursos.

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE
ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.

Centros Qualifica

O concelho da Sertã integra a NUT III “Pinhal Interior Sul”. Esta região apresenta
marcados sinais de interioridade. O Instituto Vaz Serra é uma entidade com uma larga
experiência na educação e formação de jovens e adultos. A aposta na formação, na
qualificação e na certificação dos indivíduos, e a resposta a dar às necessidades das
empresas e das instituições da região serão prioridades na atuação do nosso Centro
QUALIFICA.

Centros Qualifica

A atuação do C. QUALIFICA da EPABI constitui-se como complemento aos percursos
formativos existentes, para suprir necessidades de distintos públicos, que advêm das
especificidades territoriais da região Cova da Beira, de que se salienta a baixa
qualificação escolar e profissional. Torna-se necessário promover a orientação escolar
e/ou profissional, que, combinada com o aumento das habilitações, visa mudar o
contexto socioeconómico e cultural.

Centros Qualifica

O Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, por todo o trabalho desenvolvido e pela
afirmação conseguida junto da C.Educativa é uma importante força local quanto à
educação/formação e integração socioprofissional de jovens/adultos. Assim,
continuaremos a divulgação/informação através das parcerias, dos media, das
empresas, instituições sociais/culturais/religiosas, forças vivas locais em geral, para que
o número de inscritos seja incrementado.

Centros Qualifica

O CQ pretende contribuir para a melhoria da igualdade do acesso à aprendizagem ao
longo da vida, a atualização de conhecimentos, aptidões e competências dos
trabalhadores e a promoção de percursos e aprendizagem flexíveis.Tendo em conta
estas prioridades, é nossa pretensão assegurar a prestação de um serviço de qualidade,
no domínio da orientação de jovens e adultos, incluindo os jovens NEET, e assegurar o
desenvolvimento dos processos RVCC.

Centros Qualifica

É num quadro de continuidade do trabalho desenvolvido no âmbito das diversas
tipologias de formação dirigidas a jovens e adultos, abrangendo mais de 40000
formandos nos últimos 6 anos, que pretende-se como Centro Qualifica reforçar o
combate aos índices de subcertificação e subqualificação da população que
estrangulam o potencial de competitividade das empresas, potenciando a capitalização
das competências, em prol da variável criação de empreg

Centros Qualifica

A operação destina-se a permitir a conclusão da certificação escolar de ensino básico e
secundário da população adulta, bem como o encaminhamento mais adequado do
nosso público para as ofertas formativas existentes, permitindo assim o
reconhecimento e validação das competências adquiridas ao longo da vida.

Centros Qualifica

O CQ trabalha com o objetivo de aumentar/melhorar o nível da qualificação da
população adulta e jovens NEEF, em particular junto da comunidade onde nos inserimos
e do território circundante. Promovemos a igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida, a atualização do conhecimento, das aptidões e das competências,
validamos e certificamos competências já adquiridas, procuramos pois, dar sempre
resposta a qualquer candidato que nos procure.

Centros Qualifica

O CQ da Escola Profissional de Coruche justifica-se pelas inúmeras solicitações da
região, em matéria de qualificação de adultos, onde escasseiam respostas formativas
adequadas e enquadradas com as necessidades do mercado, destinadas a este públicoalvo. Atuando prioritariamente no Concelho de Coruche, destaca-se pelas diversas
parcerias, em regime de itinerância, que ocorrem em todas as suas freguesias, e pela
sua equipa jovem e dinâmica.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de Aprendizagem permitem obter uma certificação escolar e profissional,
com uma forte componente de formação realizada em contexto de empresa e
permitindo o prosseguimento de estudos de nível superior. destinam-se a .jovens com
Idade inferior a 25 anos e o 9.º ano de escolaridade ou superior, sem conclusão do 12.º
ano

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.
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295.349,66
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País |
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251.047,21

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

169.481,62

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

206.740,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

162.718,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

155.154,15

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

135.910,83

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/09

2018/09/30

Portugal

147.672,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/09

2018/09/30

Portugal

137.827,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/09

2018/09/30

Portugal

137.827,29

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/09

2018/09/30

Portugal

135.707,37

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/09

2018/09/30

Portugal

137.335,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/04/03

2018/09/30

Portugal

73.704,36

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

131.329,72

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

718.256,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/10/03

2019/10/02

Portugal

1.022.024,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/04/28

2019/04/26

Portugal

916.740,27

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/09/19

2019/06/03

Portugal

222.502,43

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/10/02

2020/05/15

Portugal

26.958.206,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/02/02

2018/12/30

Portugal

13.132.306,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/04/04

2019/03/31

Portugal

330.093,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/09/26

2019/07/31

Portugal

1.030.408,58

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/09/19

2019/09/13

Portugal
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PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

Centros Qualifica

Conhecer as oportunidades de qualificação existentes, saber qual o seu projeto
formativo e de vida, bem como evidenciar as suas competências, é o primeiro passo
para que possa enfrentar as transições que se efectuam ao longo da vida (da educação
para a vida ativa, do desemprego para o mercado de trabalho, entre profissões, etc.)
com maior sucesso.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

DUODIFUSÃO - CENTRO FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Centros Qualifica
LDA

O Centro Qualifica - Duodifusão, aposta na qualificação dos portugueses e mais
especificamente da região do Ave, constituindo-se como um meio imprescindível para a
valorização dos cidadãos e para o desenvolvimento sustentável do país. Com o objetivo
específico de elevar a qualificação da população adulta e reforçar a orientação dos
jovens, assente em critérios de exigência, rigor e qualidade.

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO

Centros Qualifica

A intervenção do Centro é desenvolvida numa lógica de proximidade, envolvendo
sempre os parceiros que na região suportam uma intervenção conjunta. Uma
intervenção concertada terá ganhos de eficiência e eficácia, na medida em que cada
parceiro assumirá uma parte ativa em todo o processo.A aposta será levar o centro
para dentro de cada empresa/entidade para poder chegar a todos os potenciais
candidatose reforçar a aprendizagem ao longo da vida.

Cursos de Aprendizagem

O projeto carateriza-se pelo desenvolvimento de cursos de aprendizagem, formação
profissional inicial de nível de qualificação IV, em alternância, dirigidos a jovens, sem
formação de nível secundário e em transição para a vida ativa – Modelação de Calçado,
Eletrónica, Automação e Comando e Multimédia. Correspondem a necessidades
identificadas no mercado de trabalho e a áreas prioritárias de formação (IEFP).

Centros Qualifica

A atuação do Centro Qualifica promovida pelo centro de Emprego da Póvoa de Varzim
tem por objetivo assegurar a todos os cidadãos, maiores de 15 anos, uma oportunidade
de qualificação e a respetiva certificação profissional e / ou escolar de nível básico e
secundário adequada ao perfil e necessidades identificadas no âmbito da área territorial
em que se insere a sua intervenção.

Centros Qualifica

A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP de Portalegre da rede do IEFP, IP
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da educação e formação de adultos,
definida no quadro do Programa Qualifica e assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade
de frequência de formação certificada. Tem como principais atribuições o
desenvolvimento de processos de RVCC.

Centros Qualifica

Na sequência do entendimento do enquadramento legal e da melhoria da igualdade de
acesso à aprendizagem ao longo da vida, elevando o nível de qualificação da população
adulta e reforçar a orientação dos jovens NEET’s, o presente projeto, estabelece como
prioridade elevar o nível de qualificação da população adulta, sem ensino básico ou
secundário completo que pretendam completar qualquer ciclo de ensino e/ou obter
uma qualificação profissional.

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS DE FERREIRA Centros Qualifica

A AEPF é promotora de uma intervenção proativa,possibilitando a promoção e
monitorização da qualidade e eficácia de todo o sistema,colmatando lacunas no
sistema de qualificação deste concelho.Pretende-se que o presente projeto assuma um
carácter transversal,fomentando o aumento das competências e níveis de qualificação
escolares e/ou profissionais,respondendo às necessidades de qualificação do
público–alvo,contribuindo para a promoção do emprego

EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS LDA

Centros Qualifica

Cumprindo as recomendações europeias este Centro Qualifica contribuirá para que os
sistemas europeus de educação e formação profissional sejam mais atrativos,
pertinentes, orientados para a carreira, acessíveis e flexíveis. Temos definida a
prioridade de motivar cerca de 1000 pessoas para a educação e formação contínuas,
ajudando-as a encontrar o seu percurso de qualificação e a identificar as suas
competências transferíveis e as aprendizagens.

Centros Qualifica

O projecto que se submete para aprovação tem como área de influência o Alentejo
Litoral, mais concretamente os municipios de Sines, Santiago do Cacém, Odemira,
Grândola, Alcácer do Sal, e será desenvolvido nos anos de 2017 e 2018, sendo
destinado a adultos com idade igual ou superior a 18 anos que procurem uma
qualificação e, execcionalmente, jovens, entre os 15 e os 17 anos, que não se
encontrem a frequentar modalidades de educação/formação.

Centros Qualifica

O Agrupamento de Escolas de Arganil pretende implementar os princípios
estruturadores subjacentes à Estratégia 2020 defendida para o território da União
Europeia. Enquanto instituição vital da comunidade que serve, envolver-se-á de forma
séria e empenhada para aumentar a certificação escolar e profissional da população do
território que o Centro Qualifica pretende abranger, oferecendo aos adultos
qualificação.

Centros Qualifica

O Centro Qualifica SONAE MC visa dar resposta às necessidades de qualificação dos
colaboradores da SONAE com habilitações escolares abaixo do nível secundário e/ou
sem qualificação profissional. Atuará em regime de itinerância, nas qualificações de
nível básico e secundário tendo como objetivo anual obter 1199 inscritos, cobrindo
Portugal Continental e Madeira e garantindo igualdade de oportunidades na integração
em Processos de RVCC.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS
Cursos de Aprendizagem
INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO (CFPIMM)

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA DE CALÇADO

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
CONSULTADORIA, LDA

SINES TECNOPOLO - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE
INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
VASCO DA GAMA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARGANIL

SONAE CENTER SERVIÇOS II, S.A.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA
(CENFIM)

Cursos de Aprendizagem

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

355.454,43

770.123,80

103.644,58

6.255.028,15

7.410.602,70

223.071,25

131.650,15

1.961.982,01

103.644,58

111.782,94

223.087,17

167.358,82

251.469,13

119.681,96

95.745,56

295.103,50

7.250.141,00

907.369,25

4.079.909,80

875.798,35

8.509.616,28

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

302.136,27

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/09/07

2019/09/06

Portugal

654.605,23

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/04/18

2019/03/08

Portugal

88.097,89

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/09/27

2018/09/30

Portugal

5.316.773,93

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/03/16

2019/02/18

Portugal

6.299.012,30

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/04/01

2019/02/26

Portugal

189.610,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/08/01

2018/09/30

Portugal

111.902,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/10/01

2018/09/30

Portugal

1.667.684,71

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/09/11

2020/07/24

Portugal

88.097,89

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/09/01

2018/09/30

Portugal

95.015,50

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/08/01

2018/09/30

Portugal

189.624,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/08/01

2018/09/30

Portugal

142.255,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/08/01

2018/09/30

Portugal

213.748,76

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/09/01

2018/09/30

Portugal

101.729,67

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/10/01

2018/09/30

Portugal

81.383,73

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/09/04

2018/08/31

Portugal

250.837,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2017/08/01

2018/09/30

Portugal

6.162.619,85

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/02/29

2018/09/25

Portugal

771.263,86

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/04/18

2018/11/06

Portugal

3.467.923,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/03/09

2018/11/30

Portugal

744.428,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/09/21

2019/07/05

Portugal

7.233.173,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/01/04

2018/12/27

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-03-5470-FSE-000599

POCH-03-5470-FSE-000601

POCH-04-5267-FSE-000001

POCH-04-5267-FSE-000002

POCH-04-5267-FSE-000003

POCH-04-5267-FSE-000004

POCH-04-5267-FSE-000005

POCH-04-5267-FSE-000006

POCH-04-5267-FSE-000007

POCH-04-5267-FSE-000008

POCH-04-5267-FSE-000009

POCH-04-5267-FSE-000010

POCH-04-5267-FSE-000011

POCH-04-5267-FSE-000012

POCH-04-5267-FSE-000013

POCH-04-5267-FSE-000014

POCH-04-5267-FSE-000015

POCH-04-5267-FSE-000016

POCH-04-5267-FSE-000017
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Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

3-Aprendizagem, qualificação ao
longo da vida e reforço da
empregabilidade

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA
BEIRA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOUTOR JÚLIO
MARTINS

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE BAÇAL,
BRAGANÇA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE

85%

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE
RODRIGUES DE FREITAS

85%

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL BORDALO
PINHEIRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

Cursos de Aprendizagem

Os cursos de aprendizagem assumem-se como uma modalidade de formação de dupla
certificação e constituem-se como cursos de formação profissional inicial, em
alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e o
prosseguimento de estudos, inserindo-se no quadro conceptual da educação e
formação ao longo da vida.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A Lei de Bases do Sistema Educativo define que cada escola se torne progressivamente
mais exigente nas suas decisões e estabeleça, cada vez mais, um forte de compromisso
de responsabilização pelas opções tomadas e pelos resultados obtidos.Constituem
princípios centrais da política educativa do XXI Governo Constitucional a promoção de
um ensino de qualidade para todos, o combate ao insucesso escolar, num quadro de
valorização da igualdade de

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Apoiar programas de formação contínua de professores e formadores da educação préescolar e dos ensinos básico e secundário, visando desenvolver competências
profissionais dos professores, de forma a assegurar a qualidade da classificação e os
princípios de equidade e de justiça essenciais na validação dos resultados da avaliação.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Pretende-se capacitar os docentes dos órgãos de gestão e pedagógicos das Escolas,e
responsáveis pela formação dos Centros de Formação Associação de Escolas
para:Conceção de planos estratégicos de melhoria do desempenho das organizações
educativas;Articulação dos Planos de Formação dos CFAE com as necessidades
identificadas pelas escolas;Integração dos objetivos da avaliação interna/externa com
processos de melhoria dos resultados escolares

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A ação de formação “Ser Diretor de Turma. Contar com a Biblioteca Escolar” visa incluir
a biblioteca escolar nas atividades de aprendizagem do currículo. A biblioteca escolar,
dispondo de um conjunto de recursos diversificados, permite o desenvolvimento de
competências digitais, mediáticas e da informação; mobilizando as capacidades de
pensamento crítico indispensáveis ao sucesso escolar dos alunos do ensino básico e
secundário.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A formação em Tutorias Autorregulatórias pretende capacitar os professores-tutores
para ensinar e trabalhar processos de autorregulação da aprendizagem com o objetivo
de capacitar os alunos, com a ajuda dos professores-tutores, para que reflitam sobre os
processos e as estratégias de aprendizagem que utilizam no seu dia-a-dia e treinem a
aplicação destas estratégias de aprendizagem na escola e na vida no âmbito da
promoção do sucesso educativo.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

São princípios do XXI Governo Constitucional a promoção de um ensino de qualidade
para todos, o combate ao insucesso escolar, na valorização da igualdade de
oportunidades.O ensino formal a distância, através da internet e das TIC, tem inerente a
promoção da proficiência dos estudantes, implicando um significativo reforço das
competências de aprendizagem ao longo da vida, capacitando-os para maior
proficiência face aos desafios do séc. XXI.

Qualidade e eficiência do sistema de educação e formação para
promoção do sucesso escolar

O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar tem por objetivo promover um
ensino de qualidade num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e
aumento da eficiência e qualidade das UO, assentando em 3 princípios: Territorialização
de políticas educativas e multirregulação escolar; Promoção do sucesso escolar de
todos como condição natural da escola; Parcerias de convergência escolar com um
compromisso social e educacional alargado

Qualidade e eficiência do sistema de educação e formação para
promoção do sucesso escolar

O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar tem por objetivo promover um
ensino de qualidade num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e
aumento da eficiência e qualidade das UO, assentando em 3 princípios: Territorialização
de políticas educativas e multirregulação escolar; Promoção do sucesso escolar de
todos como condição natural da escola; Parcerias de convergência escolar com um
compromisso social e educacional alargado

Qualidade e eficiência do sistema de educação e formação para
promoção do sucesso escolar

O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar tem por objetivo promover um
ensino de qualidade num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e
aumento da eficiência e qualidade das UO, assentando em 3 princípios:Territorialização
de políticas educativas e multirregulação escolar;Promoção do sucesso escolar de todos
como condição natural da escola; Parcerias de convergência escolar com um
compromisso social e educacional alargado.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Visa dar resposta às necessidades de formação diagnosticadas nos PAE dos
Agrupamentos no âmbito do PNPSE, bem como dos respetivos projetos inovadores de
combate a insucesso escolar submetidos pela CIM. A estratégia de formação encontrase alicerçada em três pilares fundamentais - COLABORAÇÃO, INOVAÇÃO E
DIFERENCIAÇÃO. Salienta-se a visão integradora, o estabelecimento de sinergias
institucionais e o enfoque na promoção das TIC..

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A operação visa a realização de um conjunto de ações de formação contínua de
professores do CFAE do Douro e Távora, que cobre uma vasta área geográfica de seis
concelhos profundamente despovoados dos distritos de Viseu (Moimenta da Beira,
Sernancelhe, Tabuaço, Penedono e Pesqueira) e Guarda (Foz Côa), dando resposta às
necessidades de formação identificadas nos Planos de Ação Estratégica (PAE) das
Unidades Orgânicas que o constituem.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O Plano de Formação que se apresenta a financiamento, no âmbito da gestão e
aperfeiçoamento dos profissionais do sector de educação, respeita as prioridades e
elegibilidade definidas pela política nacional de educação e conjuga com os interesses
manifestados pelos planos de formação das escolas associadas.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A materialização da finalidade deste projeto, articulado com a política educativa e
alinhado com as exigências da 3.ª etapa do PNPSE, os projetos educativos e curriculares
dos AE, exige responder às necessidades formativas identificadas pelos/as
professores/as nos respetivos PAE/PM/PF, como um fator preditor de melhoria das
aprendizagens, de promoção do sucesso escolar e de prevenção do abandono escolar.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O Plano Form.Plurianual é o instrumento de planificação das ações formação a
desenvolver pelo Centro Educatis nos Agrup.associados, em 16/17 e 17/18.A partir de
um tema integrador - A aprendizagem como estratégia de inclusão - direcionamos o
nosso olhar para o ato educativo, para os atos de ensinar e de aprender, para os
processos de ensino aprendizagem, para a ação direta dos agentes educativos.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Esta operação vai permitir dar uma maior capacidade de resposta às prioridades
formativas das escolas e dos profissionais de ensino, reforçando a formação centrada
no aperfeiçoamento da capacidade docente, nomeadamente nos domínios científico,
curricular e pedagógico e a focalização na escola como local privilegiado de formação.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Programa baseado na resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016, promoção de
um ensino de qualidade para todos, no combate ao insucesso escolar, num quadro de
valorização da igualdade de oportunidades e do aumento da eficiência e qualidade das
instituições públicas, assente em soluções locais pensadas pelas escolas, em articulação
com vários agentes educativos, designadamente, as autarquias locais, as instituições do
território educativo.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A presente operação visa satisfazer as necessidades de formação de educadores e
docentes dos ensinos básico e secundário, resultantes das prioridades formativas
necessárias à implementação das medidas previstas para a concretização dos PAE Planos de Ação Estratégica, integrados no PNPSE. Objetiva-se assim, a melhoria da
qualidade e eficácia do ensino, promovendo o sucesso escolar dos alunos e a
valorização profissional dos docentes.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

No âmbito do PNPSE, e como consequência de formação específica realizada pela DGE,
os agrupamentos de escola elaboraram os seus Planos de Ação Estratégicos, nos quais
foram identificadas as necessidades de formação para concretização dos mesmos. Estas
são as bases da construção do plano de formação do CENFORMAZ. Para além da
resposta às necessidades enunciadas, o plano de formação prevê, ainda, uma
componente de monitorização e avaliação.

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANSIÃO

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRIFANA, SANTA
Formação de docentes e outros agentes de educação e formação
MARIA DA FEIRA

Candidatura pretende responder às necessidades dos Agrupamentos ao nível da
promoção das aprendizagens, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º
23/2016, de 11 de abril, que cria o Programa Nacional do Sucesso Escolar.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

9.671.868,21

179.400,65

173.783,96

428.570,47

110.700,28

59.073,65

32.823,53

20.662,82

16.294.849,22

12.878.444,43

4.944.353,41

41.492,99

22.371,65

57.215,89

75.217,71

78.486,36

80.824,37

127.831,54

53.615,56

40.466,96

252.269,06

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

8.221.087,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2016/01/11

2018/12/31

Portugal

152.490,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

03-Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais,
atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis,
inclusive através da orientação profissional e da validação das
competências adquiridas;

2018/05/21

2020/12/18

Portugal

147.716,37

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/04/01

2016/07/05

Portugal

364.284,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/11/09

2017/10/31

Portugal

94.095,24

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/12/05

2017/12/12

Portugal

50.212,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/18

2017/05/26

Portugal

27.900,00

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/10/04

2017/01/23

Portugal

17.563,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/02/03

2017/12/28

Portugal

13.850.621,84

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

10.946.677,77

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

4.202.700,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

35.269,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/07/05

2018/07/30

Portugal

19.015,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/05

2018/06/29

Portugal

48.633,51

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/04/19

2018/06/15

Portugal

63.935,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/22

2018/07/30

Portugal

66.713,41

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/03

2018/07/23

Portugal

68.700,71

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/22

2018/07/31

Portugal

108.656,81

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/11/30

2018/07/24

Portugal

45.573,23

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/10/10

2018/05/31

Portugal

34.396,92

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/08

2018/06/30

Portugal

214.428,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/26

2018/07/30

Portugal

590

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-04-5267-FSE-000020

POCH-04-5267-FSE-000021

POCH-04-5267-FSE-000022

POCH-04-5267-FSE-000023

POCH-04-5267-FSE-000024

POCH-04-5267-FSE-000025

POCH-04-5267-FSE-000026

POCH-04-5267-FSE-000027

POCH-04-5267-FSE-000028

POCH-04-5267-FSE-000029

POCH-04-5267-FSE-000030

POCH-04-5267-FSE-000031

POCH-04-5267-FSE-000032

POCH-04-5267-FSE-000033

POCH-04-5267-FSE-000034

POCH-04-5267-FSE-000035

POCH-04-5267-FSE-000036

POCH-04-5267-FSE-000037

POCH-04-5267-FSE-000038

POCH-04-5267-FSE-000039

POCH-04-5267-FSE-000040

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONSERRATE,
VIANA DO CASTELO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO DE
ALBUQUERQUE, GUARDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES,
ALENQUER

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO ÁLVARES

ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, CELORICO DE
BASTO

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE AMARANTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GAFANHA DA
NAZARÉ

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE CAMILO CASTELO BRANCO, VILA REAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONÇÃO

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO PORTELA, ÁGUEDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARGANIL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO COELHO,
LAMEGO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA NASCENTE,
VILA NOVA DE GAIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MADEIRA TORRES

ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO GOMES,
MATOSINHOS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AURÉLIA DE
SOUSA, PORTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA OESTE

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A formação delineada procura responder, de forma assertiva, às necessidades de
formação apontadas dos PAE das Unidade Orgânicas que integram este Centro de
Formação, cuja centralidade das respostas formativas se coloca na dimensão
pedagógico-didática, direcionadas e focadas em abordagens e competências
alternativas de ensino e aprendizagem para perfis de alunos a que os métodos,
usualmente utilizados, não têm respondido eficazmente.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O CFCVC assume-se como uma estrutura de apoio à formação do pessoal docente, com
competências atribuídas no que respeita à gestão da formação contínua, em
colaboração direta com as escolas associadas, assumindo um papel ativo, na
identificação de necessidades e na organização dos seus planos de formação,
reforçando a formação centrada no aperfeiçoamento da capacidade docente nos
domínios científico, curricular e pedagógico.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Este Centro de Formação associa escolas/agrupamentos dos concelhos de Paços de
Ferreira, Paredes e Penafiel, num total de 15 agrupamentos de Escolas e 3 Escolas
Secundárias, com um número total de 2698 docentes e 1000 Assistentes
Administrativos e Operacionais. É o maior CFAE a nível nacional.Temos uma boa
afirmação na comunidade, que se traduz numa boa relação entre o CFAE e a
comunidade envolvente.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A educação tem como finalidade desenvolver no indivíduo toda a perfeição de que ele é
capaz KANT.A formação de professores será neste contexto um pilar fundamento do
processo educativo.Pretende-se com este projeto:Dar resposta ás necessidades de
formação identificadas nos PAEs dos Agrupamentos.Confrontar os professores com
novas práticas e metodologias.Fomentar a troca de experiências entre professores,
validando e certificando prática

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A Resolução do Conselho de Ministros nº23/2016, de 1 de abril, criou uma estrutura de
Missão para a Promoção do Sucesso Escolar, de natureza científica e de
acompanhamento e proximidade aos estabelecimentos de encino básico e secundário.
Esta Estrutura tem por missão implementar e assegurar o acompanhamento,
monotorização e avaliação deste programa.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O presente projeto encontra-se articulado com a política educativa, alinhado com as
exigências do PNPSE e com os planos de Ação Estratégicos elaborados pelos
agrupamentos de escola, nos quais foram identificadas as necessidades de formação
para concretização dos mesmos. Visa a melhoria das aprendizagens, a promoção do
sucesso escolar e a prevenção do abandono escolar.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A presente candidatura destina-se a promover as ações de formação contínua para
docentes previstas no plano de formação do CFAE AltoTejo e tendo como base
exclusivamente os Planos de Ação Estratégica dos Agrupamentos de Escolas associados
do Centro e as necessidades de formação neles diagnosticada.A presente candidatura
visa a melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens e a valorização profissional
dos docentes.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Este projeto decorre, como vimos, do plano nacional de promoção do Sucesso Escolar
(PNPSE). Compreende formação contínua de docentes e não docentes, em várias áreas
da sua intervenção, com o objetivo de promover o sucesso escolar dos alunos dos
vários níveis de ensino, mas com especial incidência nos primeiros seis anos de
escolaridade.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Esta candidatura é uma oportunidade para desenvolver programas de formação
contínua dos docentes, tendo em consideração as necessidades de formação das nossas
escolas, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e valorização profissional
dos docentes. As propostas de formação assentam nos planos de ação estratégica que
as escolas/agrupamentos de Escolas estão a desenvolver com vista à promoção do
sucesso e redução do abandono escolar.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Este plano visa dar resposta a necessidades de formação de pessoal docente e não
docente das escolas associadas do CFAECIVOB, quer as identificadas pelas escolas
associadas, quer as enquadradas nas prioridades definidas pelo sistema educativo e,
fundamentalmente, as decorrentes do Programa Nacional de Promoção do Sucesso
Escolar. As ações a realizar dão especial relevo à formação em didáticas específicas.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Este Plano de Formação visa dar resposta aos problemas de formação levantados pelos
planos de ação estratégica (PAE) e e pelos planos plurianuais de melhoria (PPM) das
escolas associadas ao Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Real.As
ações de formação apresentadas foram construidas a partir dos problemas
identificados pelas escolas/agrupamentos na construção dos seus PAE e PPM e
pretende dar resposta às necessidas sentidas.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O plano de formação para esta candidatura foi elaborado mediante os planos de
formação de cada uma das escolas associadas a este CFAE, mediante proposta da
Secção de Formação e Monitorização, apresentadas pelos seus Diretores e aprovadas
em reunião do Conselho de Diretores da Comissão Pedagógica, de 20 de julho de 2016,
mediante o diagnóstico de necessidades no âmbito do PNPSE

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O presente projeto visa responder às necessidades formativas sentidas pelos/ as
professores/ as e outros agentes do sistema de educação, identificadas nos PAE, no
âmbito do PNPSE,de modo a promover estratégias e práticas orientadas para a
melhoria das aprendizagens, para a promoção do sucesso escolar, prevenção do
absentismo e abandono escolar.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Este projeto tenta satisfazer as necessidades e as prioridades formativas elencadas nos
planos de ação estratégica, no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso
Escolar. Sustenta-se no apoio aos professores na promoção de uma atitude reflexiva
sobre as suas práticas, pois esse processo poderá favorecer a mudança e
consequentemente o crescimento profissional, levando à melhoria da qualidade do
ensino e ao sucesso escolar dos alunos.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Oportunidade ímpar de promoção e de aposta concertada, simultaneamente, na
satisfação de necessidades formativas e desenvolvimento de competências e
aperfeiçoamento profissional dos docentes, na valorização e concretização dos projetos
educativos dos agrupamentos de escolas associados ao CFAE Coimbra Interior e
respetivos planos de ação estratégica, por sua vez, tudo conjugado para a melhoria da
qualidade do ensino e dos resultados escolares.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A operação visa concretizar propostas de formação contínua de professores do CEFOPLART. Território com cinco Agrupamentos de Escolas de densidade populacional
variável. Pretende trabalhar problemáticas identificadas com implicações na promoção
do sucesso escolar de todos e para todos, abrindo oportunidades de desenvolvimento
profissional, experimentando agir de outra forma, correspondendo às prioridades de
formação identificadas nos PAE das UO.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O Projeto de Formação do CFAE Gaia Nascente (CFAE.GN) que se consubstancia no
Plano de Formação e Atividade (PFA) apresenta a sua candidatura aos fundos europeus
estruturais e de investimento (FEEI), através do Fundo Social Europeu (FSE).. A sua
grelha formativa, com incidência na formação de docentes, é uma resposta às
necessidades explícitas nos Planos de Ação Estratégica dos Agrupamentos e Escola
associados, configurados no âmbito do PNPSE.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O presente projeto encontra-se articulado com a política educativa, alinhado com as
exigências do PNPSE e com os Planos de Ação Estratégicas (PAE) elaborados pelos
Diretores dos Agrupamentos de Escolas/Escolas Não Agrupadas, doravante designadas
por Unidades Orgânicas (UO) nos quais foram identificadas as necessidades de
formação para concretização dos mesmos. Visa a melhoria das aprendizagens, a
promoção do sucesso escolar e prevenção do abando

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A candidatura da Escola Secundária Augusto Gomes – Matosinhos, escola-sede do
CFAE_Matosinhos – Centro de Formação de Associação das Escolas de Matosinhos, ao
concurso POCH-67-2017-03 visa dar resposta às necessidades de formação
identificadas no âmbito do PNPSE nos PAE - Planos de Ação Estratégica definidos,
Planos de Melhoria e Planos de Formação 2015-17 dos Agrupamentos/Escolas
Associados(as) no CFAE_Matosinhos.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Formação de docentes e gestores escolares das Escolas públicas e privadas associadas
do Centro de Formação de Associação de Escolas Guilhermina Suggia, sito na zona
oriental da cidade do Porto, e que são as seguintes: EA Soares dos Reis, ES Filipa de
Vilhena, EAP Árvore, AE Alexandre Herculano, AE António Nobre, AE Aurélia de Sousa,
AE do Cerco, AE Eugénio de Andrade, AE Pero Vaz de Caminha, INED Nevogilde, C. LusoFrancês e EP Raul Dória.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O projeto visa a formação contínua de docentes e outros agentes de educação e
formação, tendo como destinatários prioritários os profissionais dos estabelecimentos
associados do Nova Ágora - CFAE, na perspetiva de contribuir para a sua valorização
profissional, para a melhoria da qualidade do ensino e do sucesso escolar dos alunos e
para a concretização, melhoria da qualidade e eficácia dos projetos educativos e
curriculares e dos PAE das escola

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

47.808,03

99.597,44

147.396,18

43.862,12

51.792,42

94.542,45

77.168,66

103.873,86

109.232,18

64.584,51

92.999,02

77.287,03

92.987,20

41.856,12

52.891,82

41.919,05

112.924,79

84.244,24

131.060,65

120.449,96

57.472,18

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

40.636,83

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/31

2018/06/20

Portugal

84.657,82

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/24

2018/07/17

Portugal

125.286,75

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/07

2018/07/30

Portugal

37.282,80

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/24

2018/06/15

Portugal

44.023,56

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/07/07

2018/06/08

Portugal

80.361,08

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/02

2018/07/31

Portugal

65.593,36

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/11/16

2018/06/14

Portugal

88.292,78

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/04/19

2018/06/07

Portugal

92.847,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/29

2018/07/30

Portugal

54.896,83

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/15

2018/07/12

Portugal

79.049,17

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/07

2018/07/30

Portugal

65.693,98

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/31

2018/07/13

Portugal

79.039,12

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/02

2018/07/11

Portugal

35.577,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/05/17

2018/06/12

Portugal

44.958,05

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/02/22

2018/07/26

Portugal

35.631,19

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/06/26

2018/05/24

Portugal

95.986,07

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/10

2018/07/30

Portugal

71.607,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/06/23

2018/06/18

Portugal

111.401,55

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/07/07

2018/07/20

Portugal

102.382,47

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/05/10

2018/07/30

Portugal

48.851,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/02/06

2018/07/27

Portugal

591

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-04-5267-FSE-000041

POCH-04-5267-FSE-000042

POCH-04-5267-FSE-000043

POCH-04-5267-FSE-000044

POCH-04-5267-FSE-000045

POCH-04-5267-FSE-000046

POCH-04-5267-FSE-000047

POCH-04-5267-FSE-000048

POCH-04-5267-FSE-000049

POCH-04-5267-FSE-000050

POCH-04-5267-FSE-000051

POCH-04-5267-FSE-000052

POCH-04-5267-FSE-000053

POCH-04-5267-FSE-000054

POCH-04-5267-FSE-000055

POCH-04-5267-FSE-000056

POCH-04-5267-FSE-000057

POCH-04-5267-FSE-000058

POCH-04-5267-FSE-000059

POCH-04-5267-FSE-000060

POCH-04-5267-FSE-000061

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUNO DE SANTA
MARIA

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA,
BRAGA

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BONFIM

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE
FREITAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SÔR

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTEVÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE
POENTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO QUINTA DAS PALMEIRAS, COVILHÃ

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES

AGRUPAMENTO VERTICAL DE S. LOURENÇO ERMESINDE

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA PEIXOTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE GONDOMAR

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. GINESTAL
MACHADO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 4 DE ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA II, BRAGA

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO CASTELO
BRANCO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GOUVEIA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O Plano de Formação que se apresenta nesta candidatura no âmbito do PO CH resultou
do trabalho d elevantamento feito pelos Agrupamentos de Escolas associados ao CFAE
dos Concelhos de Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis.Este Plano de
Formação resultou de dois momentos específicos de levantamento de necessidades:
Ações propostas no âmbito dos PAE apresentados no PNPSE e levantamento das
necessidades individuais de formação.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O plano apresentado afirma-se como uma resposta contextualizada à realidade de cada
um dos6agrupamentos de escolas associados a este centro de formação e que
apresentaram PAE, e às necessidades formativas diagnosticadas, assumindo-se as ações
a implementar como instrumentos para a aquisição de competências/conhecimentos
que facilitem e incrementem a concretização das medidas de promoção do sucesso
educativo inscritas nos PAE assim como no POR.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Esta operação sustenta-se na necessidade de contribuir para a construção de um
projeto contextualizado de formação docente considerado essencial pelas escolas e
pelos seus professores para o desenvolvimento sustentado das organizações escolares e
dos seus profissionais no sentido da promoção do sucesso escolar.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Este Plano de formação: Enquadra-se no PAE de cada Escola e nos objetivos
contratualizados pelos TEIP nos seus PEM; Está contextualizado com o trabalho
quotidiano do professor, prevendo uma componente prática de trabalho; Inclui
momentos de autoformação, supervisão pedagógica e criando ambientes de
aprendizagem colaborativa; Prevê a avaliação do processo e do impacto da formação na
melhoria da qualidade do sucesso e na redução do abandono escola

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Preparar uma candidatura ao PO CH, no âmbito do Eixo 4, que dentro das limitações
que se adivinham, constitua uma oportunidade, sabendo aproveitar e potenciar a
formação financiada, gerando fluxos e sinergias positivas nas nossas escolas, de forma a
que a formação contínua passe a ser um dos tópicos cimeiros da agenda das nossas
escolas associadas por creditarem que, através dela, podem melhorar o serviço público
da educação, os seus resultados

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A candidatura responde à prioridade de investimento e objectivo específico, publicados
no aviso POCH-67-2017-03. Responde aos PAE e prioridades das escolas associadas no
Cfae e articula-se com o investimento previsto pela CIM Região de Coimbra. Assume
compromissos a 2 níveis: 1.º social – redução/prevenção do abandono escolar e o
estabelecer condições de igualdade de acesso; 2.educativo – melhoria da qualidade do
sistema de educação e formação.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O PNPSE tem como finalidade promover um ensino de qualidade para todos, combater
o insucesso escolar, num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e do
aumento da eficiência e qualidade das instituições públicas. Neste sentido, o CFAE,
tomando como referência os planos de formação das escolas associadas e os respetivos
PAE, elaborou o plano de formação 2016/2018, procurando dar resposta aos desafios
que se colocam ao sistema educativo

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Projeto de formação contínua de educadores da educação pré-escolar e docentes dos
ensinos básico e secundário, que visa a satisfação das prioridades formativas
necessárias à implementação das medidas previstas para a concretização dos projetos
educativos e planos de ação estratégica, promovendo a melhoria da qualidade e
eficácia do ensino, o sucesso escolar dos alunos, e a valorização profissional dos
docentes.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Esta candidatura surge no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso
Escolar e visa responder às necessidades de formação contínua identificadas nos planos
de ação estratégica (PAE) dos AE/ENA associados ao CFAE de LeiriMar. Nesta
perspetiva, as ações de formação enquadram-se, sobretudo, nas didáticas específicas e
foram concebidas, tendo em conta a adequação às necessidades e relevância para a
melhoria do sucesso dos alunos.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O CFAE de Barcelos e Esposende candidata-se à tipologia 4.2- Formação de docentes e
outros agentes de educação e formação do POCH através de um plano que está
orientado para o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes e para a melhoria
da qualidade do ensino e dos resultados escolares dos alunos. O plano parte das
prioridades identificadas pelas escolas, partindo das prioridades formativas necessárias

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O presente projeto encontra-se articulado com a política educativa, alinhado com as
exigências do PNPSE e com os Planos de Ação Estratégicas (PAE) elaborados pelos
Diretores dos Agrupamentos de Escolas, doravante designadas por Unidades Orgânicas
(UO) nos quais foram identificadas as necessidades de formação para concretização dos
mesmos. Visa a melhoria das aprendizagens, a promoção do sucesso escolar e
prevenção do abandono escolar.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

As ações de formação de docentes que aqui se apresentam resultam, na quase
totalidade, do trabalho realizado no final do ano letivo 2015/16 pelos Agrupamentos de
Escolas associados do Centro de Formação de Escolas A23 na construção dos seus
Planos de Ação Estratégica, que têm como objetivos superar as áreas de maior
debilidade e melhorar o sucesso escolar e as aprendizagens.A formação apresentada
procura responder a esta vontade de melhoria.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Os 12 Agrupamentos/Escolas de Santo Tirso e Valongo que integram o CFAE Sebastião
da Gama, no âmbito do PNPSE, construíram Planos de Ação Estratégica com medidas
destinadas a promover o sucesso escolar, entre as quais a formação de docentes. O
Plano de Formação constante desta candidatura orienta-se integralmente para a
satisfação dessas prioridades formativas, visando melhorar a qualidade do ensino, a
inovação e a eficácia do sistema educativo.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Candidatura decorrente do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar visando
apoiar a realização de ações de formação contínua que respondam às necessidades
formativas identificadas pelas Escolas/Agrupamentos associados nos respectivos Planos
de Ação Estratégica para a melhoria das aprendizagens dos alunos e dos respetivos
resultados.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O projeto enquadra-se no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar
(PNPSE) e pretende dar resposta às medidas constantes nos Planos de Ação Estratégica
e Planos de Melhoria das Entidades Orgânicas associadas com o objetivo de aumentar o
sucesso educativo dos alunos.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Os cursos direcionados p/os profissionais do setor da educação q/ se candidatam a
financiamento, resultam, quase 100%, do trabalho realizado no final do ano letivo
15/16 pelos 7 Agrup.s associados no C.F.Lezíria do Tejo na construção dos seus Planos
de Ação Estratégica, que têm c/objetivos superar as áreas de maior fragilidade
identificadas, melhorar as aprendizagens e superar os índices de sucesso escolar.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A presente candidatura enquadra-se no compromisso europeu de, em quatro anos,
reduzir o insucesso escolar para metade. Procura-se assim dar resposta às diferentes
necessidades dos agrupamentos de escolas associadas ao CFAE, que foram identificadas
após uma profunda reflexão destes em torno das suas fragilidades identificadas nos
Planos Estratégicos e dos Planos de Melhoria dos agrupamentos.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Este plano pretende promover as literacias da leitura, escrita, matemática, ciências
experimentais, o aperfeiçoamento de competências profissionais orientadas para o
desenvolvimento curricular/didáticas específicas, a organização e gestão na escola/sala
de aula: trabalho colaborativo, pedagogia diferenciada, articulação curricular
horizontal/vertical, transversalidades, flexibilização curricular, inclusão, criatividade e
Democracia na Educação.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Tendo em conta o pressuposto de que a formação pode contribuir para a melhoria do
desenvolvimento das políticas educativas traçadas pelas escolas (Machado, 2014),
segundo suas necessidades e premências, idealizou-se uma operação com
características comprometidas com uma racionalidade de colaboração e participação
com as escolas e seus atores, onde se opta pela conceção do professor como
profissional autónomo, coautor da sua pedagogia.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O Plano assume a relevância da ligação entre o perfil do aluno do século XXI e o
professor, isto é, um profissional que responda aos desafios da sociedade, tendo
presente o polígono qualidade-inovação-contexto-inclusão, baseado em relações
colaborativas, numa racionalidade de atualização científica, trabalho-projeto e
permanente regulação. Propõe-se temáticas s/ metodologias de ensino e práticas
pedagógicas para a melhoria da qualidade do ensino

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Integrada no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar esta
operação pretende, através da formação contínua de professores, contribuir para a
concretização bem sucedida daquele programa, acreditando que com a referida
formação será possível a mudança das práticas docentes no sentido da melhoria da sua
qualidade e, consequentemente, da qualidade do processo de ensino e aprendizagem e
dos resultados escolares dos alunos.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

117.805,00

152.937,11

82.543,78

80.127,86

134.048,49

74.325,18

47.746,65

74.476,04

105.667,28

179.892,24

112.593,02

137.058,44

125.183,92

81.709,48

99.319,36

161.156,06

69.802,52

137.012,82

45.975,32

127.884,40

36.570,64

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

100.134,25

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/10

2018/05/31

Portugal

129.996,54

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/02/16

2018/06/29

Portugal

70.162,21

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/24

2018/07/14

Portugal

68.108,68

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/31

2018/07/30

Portugal

113.941,22

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/16

2018/07/04

Portugal

63.176,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/02/17

2018/06/27

Portugal

40.584,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/08

2018/07/11

Portugal

63.304,63

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/08

2018/05/30

Portugal

89.817,19

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/14

2018/07/30

Portugal

152.908,40

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/15

2018/06/18

Portugal

95.704,07

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/02/17

2018/07/30

Portugal

116.499,67

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/02/10

2018/07/01

Portugal

106.406,33

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/06

2018/07/13

Portugal

69.453,06

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/05/02

2018/06/26

Portugal

84.421,46

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/08

2018/06/13

Portugal

136.982,65

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/15

2018/06/05

Portugal

59.332,14

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/02/22

2018/07/30

Portugal

116.460,90

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/05/04

2018/07/11

Portugal

39.079,02

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/04/07

2018/06/30

Portugal

108.701,74

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/05/12

2018/07/13

Portugal

31.085,04

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/02/01

2018/05/09

Portugal

592

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCH-04-5267-FSE-000062

POCH-04-5267-FSE-000063

POCH-04-5267-FSE-000064

POCH-04-5267-FSE-000065

POCH-04-5267-FSE-000066

POCH-04-5267-FSE-000067

POCH-04-5267-FSE-000068

POCH-04-5267-FSE-000069

POCH-04-5267-FSE-000070

POCH-04-5267-FSE-000071

POCH-04-5267-FSE-000074

POCH-04-5267-FSE-000075

POCH-04-5267-FSE-000077

POCH-04-5267-FSE-000078

POCH-04-5267-FSE-000079

POCH-04-5267-FSE-000080

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Programa Operacional do Capital Humano

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

POCH-04-5267-FSE-000081

Programa Operacional do Capital Humano

4-Qualidade e inovação do sistema
de educação e formação

POCH-05-6177-FSE-000001

Programa Operacional do Capital Humano

5-Assistência Técnica

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

POCI-01-0145-FEDER-006642

POCI-01-0145-FEDER-006683

POCI-01-0145-FEDER-006684

POCI-01-0145-FEDER-006715

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

As ações de formação de docentes que aqui se apresentam resultam, na quase
totalidade, do trabalho realizado no final do ano letivo 2015/16 pelos Agrupamentos de
Escolas associados do CFAE Lezíria-Oeste na construção dos seus Planos de Ação
Estratégica, que têm como objetivos superar as áreas de maior debilidade e melhorar o
sucesso escolar e as aprendizagens.A formação apresentada procura responder a esta
vontade de melhoria.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A candidatura que o CFAE maiatrofa apresenta resulta de um trabalho continuado que
ganhou a sua forma com a adesão ao PNPSE dos seus AE associados. O plano
desenvolve-se em torno de quatro eixos temáticos: indisciplina na sala de aula;trabalho
colaborativo entre docentes; tecnologias e metodologias inovadoras que levem ao
desenvolvimento das competências para o séc. XXI; combate às fragilidades em áreas
disciplinares identificadas nos PAE dos AE

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O PF 2016-18,estruturado a partir dos PAE e dos PPM das Escolas e tendo por
referência os princípios orientadores do PNPSE, envolverá todos os seus 1068 docentes.
Destes, 65% concluirão ações em didática específica, a exemplo dos que participarão já
no Encontro de Boas Práticas a ter lugar em maio de 2017, no qual serão abordados
temas como a gestão e flexibilização curricular, a pedagogia para a autonomia e a
reflexão sobre as práticas letivas.

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE CARVALHO,
Formação de docentes e outros agentes de educação e formação
FIGUEIRA DA FOZ

Ancorado no PNPSE, o CFAE Beira Mar elaborou esta operação no intuito de melhorar o
trabalho pedagógico e reforçar do papel da escola (nomeadamente dos seus
profissionais) na formulação de estratégias e soluções locais. Pretende-se dinamizar um
programa de formação contínua que capacite as escolas para o desenvolvimento de
estratégias inovadoras, indutoras de mudança, com o objetivo de melhorar as práticas
educativas e as aprendizagens dos aluno

ESCOLA SECUNDARIA ALVES MARTINS

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O projeto de formação integra ações de formação no âmbito do Programa Nacional de
Promoção do Sucesso Escola (PNPSE), bem como outras ações contempladas nos Planos
de Formação dos Agrupamentos de Escolas, destinadas exclusivamente a docentes.Tem
como objetivo final executar formação de qualidade que permita contribuir para
diminuir o número de retenções verificados nas escolas portuguesas concorrendo assim
para o objetivo para o qual foi criado.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Em conformidade com o artigo 23º do Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho, o plano
de formação é o instrumento de planificação das ações de formação a desenvolver pelo
CFAE, podendo ter uma vigência anual ou plurianual até ao máximo de três anos.Lê-se
ainda no n.º 4 do mesmo artigo, que a aprovação do plano de formação é feita até ao
dia 30 de julho do ano escolar imediatamente anterior ao início da sua vigência.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

Concebido para responder aos Planos de Ação Estratégica das escolas associadas ao
CFFH, relevam as seguintes características:- É inovador por partir de princípios centrais
da política educativa- Está alavancado num desenho de formação em cadeia Trata-se,
portanto, de uma estrutura preditora de um desempenho profissional mais responsável,
mais partilhado e indutor de novas e eficazes respostas e dinâmicas educativas.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

No âmbito do PNPSE, que visa a melhoria das aprendizagens, a promoção do sucesso
escolar e a prevenção do abandono, a valorização da igualdade de oportunidades e o
aumento da eficiência e qualidade da escola pública, cada agrupamento/escola
elaborou o seu Plano de Ação Estratégica (PAE), no qual foram elencadas as
necessidades de formação contínua conducentes à resolução dos problemas e das
fragilidades identificadas.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O Plano do CENFIPE tem como objetivo a dinamização, seguimento e monitorização de
uma intervenção integrada de base intermunicipal promotora do sucesso escolar numa
efetiva comunidade educativa à escala dos Concelhos do Alto Lima e Paredes de
Coura.Procuramos desenvolver uma dinâmica de resposta relevante, marcada pela
qualidade e inovação técnico-pedagógica aferida pela coerência da estruturação do
Plano de Formação face ao público - alvo.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O projeto tem como alicerce a ideia de renovação da Escola na sua relação com as
exigências de compromisso fundamental com as Pessoas.Formar não significa senão
aprender a agir dentro das instituições com pessoas que se assumem como caminho e
meta a atingir.Conjugar os interesses dos docentes com os interesses das instituições,
colocar todas as suas competências ao serviço da comunidade escolar promovendo o
sucesso na aprendizagem dos alunos.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

O Plano de Formação que se apresenta no âmbito desta candidatura apresenta as ações
(cursos) organizados em torno de sete (7) eixos temáticos, correspondentesàs medidas
mais comuns nos Planos Estratégicos dos Agrupamentos e Escolas, complementadas
com a articulação e partilha de práticas. Envolve 71 ações, 126 turmas que envolverão
1994 formandos. Cerca de 90% dos formandos frequentarão ações da didática
específica na sua maioria Oficinas.

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A presente candidatura procura responder às necessidades de formação contínua
manifestadas pelos Agrupamentos e Escolas não agrupadas associadas, junto do Centro
de Formação, e que constam dos Planos de Ação Estratégica elaborados no âmbito do
Programa Nacional de Sucesso Escolar (Resolução do Conselho de Ministros nº 32/2016
de 11 de abril).

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

A candidatura é composta por 19 acções de formação organizadas em 33 turmas,
distribuídas por três pólos de formação,envolvendo mais de 50 % das escolas
associadas e resulta da adequação do Plano de Formação com as prioridades
estabelecidas nos planos de acção estratégica para a promoção do sucesso escolar
(PNPSE) elaborado em cada escola associada.

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)

Afetação de psicólogos nas Unidades orgânicas, num total de 40, até final do ano de
2018, por forma a atingir um rácio de um técnico para 1140 alunos. Pretende-se
combater o insucesso, o abandono precoce, aumentar o apoio psicopedagógico,
melhorar a orientação vocacional e, paralelamente, apoiar as restantes entidades da
comunidade educativa que carecem do suporte técnico em presença, designadamente
os alunos com NEE e Centros Qualifica.

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)

Afetação de psicólogos nas Unidades orgânicas, num total de 52, até final do ano de
2018, por forma a atingir um rácio de um técnico para 1140 alunos. Pretende-se
combater o insucesso, o abandono precoce, aumentar o apoio psicopedagógico,
melhorar a orientação vocacional e, paralelamente, apoiar as restantes entidades da
comunidade educativa que carecem do suporte técnico em presença, designadamente
os alunos com NEE e Centros Qualifica.

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)

Afetação de psicólogos nas Unidades orgânicas, num total de 108, até final do ano de
2018, por forma a atingir um rácio de um técnico para 1140 alunos. Com a presente
medida pretende-se combater o insucesso, o abandono precoce, aumentar o apoio
psicopedagógico, melhorar a orientação vocacional e, paralelamente, apoiar as
restantes entidades da comunidade educativa que carecem do suporte técnico em
presença, designadamente os alunos com NEE.

4.041.148,00

FSE

3.434.975,80

Assistência técnica - SGMEC

Assistência Técnica

15.176.248,00

FSE

12.899.810,80

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA AZAMBUJA

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ÁGUAS
SANTAS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE MARCO DE
CANAVESES

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO
BÁSICO MARTINS SARMENTO, GUIMARÃES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE
HOLANDA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE BEJA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOMINGOS
SEQUEIRA, LEIRIA

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM GOMES
FERREIRA ALVES

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ,
SANTIAGO DO CACÉM

DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS
ESCOLARES

DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS
ESCOLARES

85%

SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

67%

67%

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Formação de docentes e outros agentes de educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TONDELA TOMAZ
RIBEIRO

85%

67%

Resumo | Summary

Na sequência da publicação do aviso N.º POCH-67-2017-03, o CFAE do Planalto Beirão,
com sede na ES Tondela, responsável pela formação contínua dos 735 docentes que
exercem funções nos 5 AE dos concelhos de Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba
Dão e Tondela, elaborou o Plano de Formação que ora apresenta em candidatura. Para
a sua elaboração articulou os princípios constantes do Programa Nacional de Promoção
do Sucesso Escolar, com os Planos

DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS
ESCOLARES

67%

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UID/CEC/00027 .: Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de
-Computadores

UID/ECO/03182 .: Núcleo de Investigação em Políticas Económicas --

UID/BIO/04469 .: Centro de Engenharia Biológica da Universidade
do Minho

UID/CEC/00326 .: Centro de Informática e Sistemas da
Universidade de Coimbra

--

--

83.461,42

125.231,26

87.997,88

125.967,27

95.499,52

28.633,35

45.710,69

91.552,08

74.436,85

106.581,20

54.446,25

145.805,41

199.409,65

79.456,66

1.496.722,00

1.945.739,00

150.000,00

314.529,00

3.045.180,00

300.000,00

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

70.942,21

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/11

2018/04/28

Portugal

106.446,57

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/01/12

2018/07/30

Portugal

74.798,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/04/26

2018/07/14

Portugal

107.072,18

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/04/26

2018/07/26

Portugal

81.174,59

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/02/27

2018/07/09

Portugal

24.338,35

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2018/01/22

2018/05/24

Portugal

38.854,09

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/05/31

2018/06/01

Portugal

77.819,27

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/04/19

2018/06/29

Portugal

63.271,32

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/05/08

2018/07/30

Portugal

90.594,02

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/29

2018/06/27

Portugal

46.279,31

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/05/04

2018/07/03

Portugal

123.934,60

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/03/25

2018/06/30

Portugal

169.498,20

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2016/10/07

2018/07/30

Portugal

67.538,16

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/07/12

2018/07/30

Portugal

1.272.213,70

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

1.653.878,15

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

10-Investir na educação, na formação
e na formação profissional para
aquisição de competências e a
aprendizagem ao longo da vida

01-Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

127.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

267.349,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2.588.403,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

255.000,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

593

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-006746

POCI-01-0145-FEDER-006775

POCI-01-0145-FEDER-006821

POCI-01-0145-FEDER-006862

POCI-01-0145-FEDER-006868

POCI-01-0145-FEDER-006890

POCI-01-0145-FEDER-006891

POCI-01-0145-FEDER-006906

POCI-01-0145-FEDER-006910

POCI-01-0145-FEDER-006922

POCI-01-0145-FEDER-006933

POCI-01-0145-FEDER-006939

POCI-01-0145-FEDER-006941

POCI-01-0145-FEDER-006958

POCI-01-0145-FEDER-006961

POCI-01-0145-FEDER-006969

POCI-01-0145-FEDER-006971

POCI-01-0145-FEDER-006980

POCI-01-0145-FEDER-006982

POCI-01-0145-FEDER-006984

POCI-01-0145-FEDER-006986

POCI-01-0145-FEDER-007038

POCI-01-0145-FEDER-007043

POCI-01-0145-FEDER-007136

POCI-01-0145-FEDER-007242

POCI-01-0145-FEDER-007265

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE
DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

INSTITUTO DE SISTEMAS E ROBOTICA-I.S.R.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

UID/IC/00051 .: Unidade de Investigação e Desenvolvimento
Cardiovascular

UID/Multi/04427 .: Centro de Investigacao do Territorio,
Transportes e Ambiente

UID/BIA/50027 .: Rede de Investigação em Biodiversidade e
Biologia Evolutiva

UID/DTP/04750 .: Unidade de Investigação em Epidemiologia Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto

Resumo | Summary

--

--

--

--

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO UID/DTP/00776 .: Centro de Investigação do Instituto Português de
-FRANCISCO GENTIL - E.P.E.
Oncologia do Porto

67%

67%

Nome da Operação | Operation Name

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DO PORTO

UID/ECO/04105 .: Centro de Economia e Finanças da Universidade
-do Porto

UID/GEO/04084 .: Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento
-do Território

UID/EEA/00048 .: Instituto de Sistemas e Robótica - ISR - Coimbra

UID/EQU/00102 .: Centro de Investigação em Engenharia dos
Processos Químicos e dos Produtos da Floresta

--

--

UID/Multi/00611 .: Centro de Investigação da Terra e do Espaço da
-Universidade de Coimbra

UID/EEA/00147 .: Centro de Sistemas e Tecnologias

UID/EQU/00511 .: Laboratório de Engenharia de Processos,
Ambiente, Biotecnologia e Energia

UID/EEA/04436 .: Unidade de Investigação em Microssistemas
Eletromecânicos

UID/AGR/04033 .: Centro de Investigação e de Tecnologias AgroAmbientais e Biológicas

UID/EEA/50014 .: INESC TEC ? INESC Tecnologia e Ciência

UID/DTP/04045 .: Centro de Investigação em Desporto, Saúde e
Desenvolvimento Humano

UID/SOC/04011 .: Centro de Estudos Transdisciplinares para o
Desenvolvimento (CETRAD)

UID/QUI/00081 .: Centro de Investigação em Química da
Universidade do Porto

UID/MAT/00324 .: Centro de Matemática da Universidade de
Coimbra

UID/EQU/50020 .: Laboratório de Processos de Separação e
Reacção - Laboratório de Catálise e Materiais

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UID/LIN/04887 .: Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada -CELGA

UNIVERSIDADE DO MINHO

UID/Multi/50026 .: ICVS/3B?s - Laboratório Associado, Instituto de
Ciências da Vida e da Saúde / Grupo de Investigação em
-Biomateriais, Bio

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UID/CEC/00319 .: Centro de Investigação ALGORITMI

UID/CTM/00264 .: Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil

UID/BIA/04004 .: Centro de Ecologia Funcional

REQUIMTE - REDE DE QUIMICA E DE TECNOLOGIA - UID/QUI/50006 .: Laboratório Associado para a Química Verde ASSOCIAÇÃO
Tecnologias e Processos Limpos

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

291.840,00

348.720,00

1.919.284,00

363.057,00

150.000,00

358.266,00

239.127,00

853.620,00

429.558,00

231.375,00

446.469,00

1.741.254,00

812.682,00

600.000,00

7.722.405,00

314.022,00

225.000,00

445.209,00

895.680,00

2.139.954,00

447.735,00

2.808.000,00

782.175,00

1.344.144,00

300.000,00

4.003.125,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

248.064,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

296.412,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.631.391,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

308.598,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

304.526,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

203.257,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

725.577,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

365.124,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

196.668,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

379.498,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.480.065,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

690.779,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

510.000,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

6.564.044,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

266.918,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

191.250,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

378.427,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

761.328,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.818.960,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

380.574,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.386.800,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

664.848,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.142.522,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

255.000,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.402.656,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/02/28

2018/02/27

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

594

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-007274

POCI-01-0145-FEDER-007294

POCI-01-0145-FEDER-007334

POCI-01-0145-FEDER-007339

POCI-01-0145-FEDER-007440

POCI-01-0145-FEDER-007457

POCI-01-0145-FEDER-007460

POCI-01-0145-FEDER-007491

POCI-01-0145-FEDER-007500

POCI-01-0145-FEDER-007528

POCI-01-0145-FEDER-007560

POCI-01-0145-FEDER-007562

POCI-01-0145-FEDER-007569

POCI-01-0145-FEDER-007621

POCI-01-0145-FEDER-007628

POCI-01-0145-FEDER-007630

POCI-01-0145-FEDER-007633

POCI-01-0145-FEDER-007638

POCI-01-0145-FEDER-007649

POCI-01-0145-FEDER-007653

POCI-01-0145-FEDER-007659

POCI-01-0145-FEDER-007672

POCI-01-0145-FEDER-007679

POCI-01-0145-FEDER-007688

POCI-01-0145-FEDER-007690

POCI-01-0145-FEDER-007702

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DO PORTO

Nome da Operação | Operation Name

UID/BIM/04293 .: Instituto de Investigação e Inovação em Saúde

67%

UNIVERSIDADE DO PORTO

67%

LIP, LABORATORIO DE INSTRUMENTAÇÃO E FISICA
UID/FIS/50007 .: Laboratório de Instrumentação e Física
EXPERIMENTAL DE PARTICULAS-ASSOCIAÇÃO PARA
Experimental de Partículas - LIP
A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO MINHO

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM ASTRONOMIA /
ASTROFISICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UID/PSI/00050 .: Centro de Psicologia da Universidade do Porto

UID/ELT/00500 .: Instituto de Literatura Comparada

UID/NEU/04539 .: CNC.IBILI

UID/ECI/04708 .: Instituto de I&D em Estruturas e Construções

UID/HIS/04059 .: Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura,
Espaço e Memória (CITCEM)

UID/Multi/00709 .: Centro de Investigação em Ciências da Saúde

UID/PSI/00730 .: Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e
Intervenção Cognitivo e Comportamental

UID/AUR/04509 .: Laboratório de Paisagens, Património e
Território

UID/CCI/00736 .: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade

UID/CED/00317 .: Centro de Investigação em Estudos da Criança

UID/BIA/04050 .: Centro de Biologia Molecular e Ambiental

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

UID/Multi/04423 .: Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha
-e Ambiental

UID/BIM/04501 .: Instituto de Biomedicina - Aveiro

UID/QUI/00313 .: Centro de Química - Coimbra

UID/ECI/04029 .: Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em
Estruturas de Engenharia

UID/AMB/50017 .: Centro de Estudos do Ambiente e do Mar

UID/Multi/04449 .: Laboratório HERCULES - Herança Cultural
Estudos e Salvaguarda

UID/PSI/01662 .: Centro de Investigação em Psicologia - CIPsi

UID/ECO/04007 .: Centro de Estudos e Formação Avançada em
Gestão e Economia da Universidade de Évora (CEFAGE-UE)

UID/FIS/04434 .: Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

UID/CTM/50011 .: CICECO-Instituto de Materiais de Aveiro

--

--

--

--

--

--

--

--

--

UID/CTM/50025 .: Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e
-Nanofabricação

UID/GEO/04683 .: Instituto de Ciências da Terra

UID/HIS/00057 .: Centro Interdisciplinar de História, Culturas e
Sociedades da Universidade de Évora

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

18.586.509,00

1.003.068,00

4.445.601,00

271.830,00

7.871.130,00

744.132,00

919.848,00

371.601,00

485.133,00

461.049,00

699.213,00

330.432,00

644.685,00

2.098.800,00

1.136.526,00

1.744.632,00

777.816,00

4.863.072,00

243.405,00

1.841.184,00

349.494,00

1.295.580,00

5.674.149,00

3.558.368,00

468.000,00

895.053,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

15.798.532,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

852.607,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.778.760,85

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

231.055,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

6.690.460,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

632.512,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

781.870,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

315.860,85

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

412.363,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

391.891,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

594.331,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

280.867,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

547.982,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.783.980,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

966.047,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.482.937,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

661.143,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

4.133.611,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

206.894,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.565.006,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

297.069,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.101.243,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

4.823.026,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.024.612,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

397.800,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

760.795,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/04/01

2018/03/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/04/01

2018/03/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/05/01

2018/04/30

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/04/01

2018/03/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/04/01

2018/03/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-007718

POCI-01-0145-FEDER-007728

POCI-01-0145-FEDER-007744

POCI-01-0145-FEDER-007746

POCI-01-0145-FEDER-008540

POCI-01-0145-FEDER-016385

POCI-01-0145-FEDER-016387

POCI-01-0145-FEDER-016390

POCI-01-0145-FEDER-016403

POCI-01-0145-FEDER-016405

POCI-01-0145-FEDER-016414

POCI-01-0145-FEDER-016418

POCI-01-0145-FEDER-016422

POCI-01-0145-FEDER-016426

POCI-01-0145-FEDER-016428

POCI-01-0145-FEDER-016431

POCI-01-0145-FEDER-016432

POCI-01-0145-FEDER-016434

POCI-01-0145-FEDER-016437

POCI-01-0145-FEDER-016509

POCI-01-0145-FEDER-016517

POCI-01-0145-FEDER-016530

POCI-01-0145-FEDER-016531

POCI-01-0145-FEDER-016537

POCI-01-0145-FEDER-016542

POCI-01-0145-FEDER-016545

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Nome da Operação | Operation Name

UID/EMS/00151 .: Centro da Ciências e Tecnologias Mecânicas e
Aeroespaciais

REQUIMTE - REDE DE QUIMICA E DE TECNOLOGIA UID/Multi/04378 .: Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas
ASSOCIAÇÃO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DO PORTO

Resumo | Summary

--

--

UID/AUR/00145 .: Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo --

UID/IC/04255 .: Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços
de Saúde

UID/CPO/04058 .: Unidade de Investigação em Governança,
Competitividade e Políticas Públicas

NETDIAMOND .: Novos alvos na insuficiência cardíaca diastólica:
das comorbilidades à medicina personalizada

--

--

67%

UNIVERSIDADE DO PORTO

67%

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

CANCEL STEM .: Estaminalidade das células do cancro: um desafio
-e uma oportunidade para avançar no tratamento em Oncologia

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

MultiBiorefinery .: Estratégias multiuso para a valorização de uma
gama alargada de subprodutos agroflorestais e das pescas: Um
passo em frente na criação de uma biorrefinaria integrada

67%

SunStorage .: Recolha e armazenamento de energia solar

--

--

--

67%

FACULDADE DE FARMACIA DA UNIVERSIDADE DE
LISBOA

POINT4PAC .: ONCOLOGIA DE PRECISÃO: TERAPIAS E
TECNOLOGIAS INOVADORAS

67%

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM
ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA
INDUSTRIAL

FIBR3D .: Processos híbridos baseados em Fabrico Aditivo de
compósitos de matriz termoplástica reforçados com fibras longas
ou contínuas

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

DM4Manufacturing .: Aligning Manufacturing Decision Making with
-Advanced Manufacturing Technologies.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UniRCell .: Sistema combinado de célula de combustível /
electrolisador para fornecimento eficiente de energia renovável:
dos materias ao dispositivo

67%

67%

67%

67%

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

MEDPERSYST .: Redes sinápticas e abordagens compreensivas de
medicina personalizada em doenças neurocomportamentais ao
longo da vida

67%

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES

RETIOT .: Utilização de Tecnologias de Reflectometría no
melhoramento do futuro Internet das Coisas e Sistemas CiberFísicos

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

67%

67%

67%

67%

67%

67%

--

MobiWise .: MobiWise: da sensorização móvel à recomendação de
-mobilidade

SPLACH .: Planeamento territorial para a mudança

67%

--

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES

UNIVERSIDADE DO PORTO

67%

--

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

INSTITUTO DE SISTEMAS E ROBOTICA-I.S.R.

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

ESGRIDS .: Desenvolvimento Sustentável da Rede Elétrica
Inteligente

--

--

--

CREATOUR .: Desenvolver Destinos de Turismo Criativo em Cidades
-de Pequena Dimensão e Áreas Rurais

A2HR .: Adaptação Automática do Passo do Robô Humanóide Para
-Diferentes Coeficientes de Atrito do Robô-Chão

TIP_MOFs .: Isomerização total de parafinas em processos TIP com
-estruturas Organo-Metálicas (MOFs)

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

REDOXCAR .: Oxidação de carotenoides por espécies reativas de
oxigénio e de nitrogénio: análise química e atividade biológica

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

EcoTech-SPONGE .: Estudo da ecologia, função e biotecnologia de
plasmídeos originários de simbiontes microbianos em esponjas
marinhas

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

QUIMIOCARDIOTOX .: Os anticancerígenos como venenos
cardíacos: será a bioactivação metabólica ou a promoção do
envelhecimento a conexão para a cardiotoxicidade dos fármacos
anticancerígenos?

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

EduPARK .: Mobile Learning, Realidade Aumentada e Geocaching
na Educação em Ciências - um projeto inovador de investigação e
desenvolvimento

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

--

MUSHDETOX .: Desenvolvimento de antídotos para intoxicações
por Amanita phalloides, do in silico ao doente intoxicado

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

243.432,00

1.552.950,00

293.232,00

578.616,00

467.850,00

1.726.676,13

1.400.162,46

1.999.576,50

1.694.944,37

498.981,59

1.745.507,28

1.352.970,81

2.251.685,38

2.370.571,24

1.785.071,00

1.336.249,21

1.783.708,34

2.106.839,05

1.274.948,37

174.180,00

189.384,00

148.800,00

196.800,00

199.933,00

198.509,00

199.637,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

206.917,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.320.007,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

249.247,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

491.823,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

397.672,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.467.674,71

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.190.138,09

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.699.640,03

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.440.702,71

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

424.134,35

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.483.681,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.150.025,19

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.913.932,58

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.014.985,55

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.517.310,36

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.135.811,83

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.516.152,09

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.790.813,19

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.083.706,11

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

148.053,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

160.976,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

126.480,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

167.280,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.943,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.732,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.691,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

2015/04/01

2018/03/31

Portugal

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2017/01/09

2020/01/08

Portugal

2017/02/01

2020/01/31

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2017/01/09

2020/01/08

Portugal

2017/01/01

2020/01/01

Portugal

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/11

2019/07/10

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

596

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-016549

POCI-01-0145-FEDER-016550

POCI-01-0145-FEDER-016555

POCI-01-0145-FEDER-016561

POCI-01-0145-FEDER-016562

POCI-01-0145-FEDER-016570

POCI-01-0145-FEDER-016573

POCI-01-0145-FEDER-016574

POCI-01-0145-FEDER-016575

POCI-01-0145-FEDER-016576

POCI-01-0145-FEDER-016577

POCI-01-0145-FEDER-016579

POCI-01-0145-FEDER-016580

POCI-01-0145-FEDER-016581

POCI-01-0145-FEDER-016583

POCI-01-0145-FEDER-016584

POCI-01-0145-FEDER-016585

POCI-01-0145-FEDER-016586

POCI-01-0145-FEDER-016587

POCI-01-0145-FEDER-016588

POCI-01-0145-FEDER-016589

POCI-01-0145-FEDER-016590

POCI-01-0145-FEDER-016591

POCI-01-0145-FEDER-016592

POCI-01-0145-FEDER-016594

POCI-01-0145-FEDER-016595

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

DEEPBIOREFINERY .: Solventes Eutéticos Profundos Naturais: Uma
Plataforma para promover a biorefinaria integrada baseada em
-Eucalyptus globulus e na cortiça de Quercus suber

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

MICROBIOMA .: Ser ou não ser infectado: o efeito do microbioma
na susceptibilidade a infecções parasiticas em robalo e dourada de -aquacultura

CEPESE - CENTRO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO,
ECONOMIA E SOCIEDADE

DIGIGOV .: Diário do Governo Digital (1820-1910) - portal para o
estudo e consulta do Jornal Oficial do Estado português

--

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

ANTHO4SKIN .: ANTHO4SKIN ? Novos derivados antociânicos para
-aplicações tecnológicas na indústria cosmética.

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

PLANABIS .: Os endocanabinóides como moduladores da morte e
diferenciação celular: efeitos dos canabinóides no desenvolvimento -placentário

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

MYCOSTONE .: Estudo da biodeterioração da pedra em
monumentos do Património Mundial UNESCO ?Universidade de
Coimbra - Alta e Sofia?

UNIVERSIDADE DO MINHO

INOVCONTROLFIL .: ESTRATÉGIAS INOVADORAS DE CONTROLO DO
CRESCIMENTO FILAMENTOSO NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE -ÁGUAS RESIDUAIS POR LAMAS ATIVADAS

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

ARCADELIKE .: ARCADELIKE ? DESENVOLVIMENTO DA
ARQUITECTURA FISIOLÓGICA DO COLAGÉNIO EM CARTILAGEM
DESENVOLVIDA IN-VITRO POR COMBINAÇÃO DE ESTÍMULO
MECÂNICO E SCAFFOLDS FIBROSOS ANISÓTROPICOS EM BIORRE

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO MINHO

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

MORE .: Minerais férricos como agentes estimuladores da
biorremediação microbiana de óleos

RehaBioSys .: Reabilitação de Sistemas Naturais Contaminados Bioremediação Avançada para a Sustentabilidade

--

--

--

--

PRE-NEURO-HD .: Proteostasia da huntingtina e mitocôndria: alvos
-para prevenir a disfunção neuronal na doença de Huntington

FREEDAM .: FREEDAM - Ligações metálicas sem dano

UltimatePanel .: Painéis curvos para aplicação estrutural

ACTONP53 .: Regulação farmacológica das proteínas da família
p53: a caminho de novas terapias anticancerígenas

COMERCIO .: O COMÉRCIO GLOBAL DE AVES COMO UM FACTOR
DETERMINANTE PARA AS INVASÕES BIOLÓGICAS NA EUROPA

--

--

--

--

67%

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

ACE .: ACE - Comunicação Assistida para Educação

67%

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

GLICO-CELL .: GLICOENGENHARIA CELULAR PARA A AVALIÇÃO DAS
MODIFICAÇÕES PÓS-TRADUCIONAIS DOS RECEPTORES CELULARES -NO CANCRO: APLICAÇÕES NO DIAGNÓSTICO E TERAPIA

67%

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

67%

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

EXOTERIC .: Papel dos Exosomas na Heterogeneidade Tumoral:
Mais do Que Simples Vesículas

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR IBMC

PAIN .: Interações pré- e pós-sinápticas entre inputs de aferentes
nos neurónios de projeção da lâmina I na região lombar e cervical
da medula espinhal: impacto na dor somática e na enxaqueca

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR IBMC

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR IBMC

SENSE .: Mecanismos moleculares envolvidos no reconhecimento
de células com perda da E-caderina

--

--

IronHide&Seek .: Ferro às escondidas- qual o contributo da ferritina
-para a luta do macrófago contra as micobactérias?

PERINATAL .: Mortalidade perinatal em roedores de laboratório

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR IBMC

EXOS3 .: Sequenciação do exoma de pares discordantes e
concordantes de irmãos com ataxia espino-cerebelosa do tipo 3
(SCA3): uma ferramenta para identificar novos modificadores e
investigar vias molec

UNIVERSIDADE DO MINHO

--

COMPASSO .: Controlo Temporal e Espacial da Montagem do Fuso
-Mitótico

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR IBMC

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

--

SELMA .: Estudo dos mecanismos de auto-reparação associado a
nanocontentores inteligentes

SkinChip .: Dispositivo de microfluídica inovador baseado em
celulose capaz de suportar a modelação 3D de pele

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

113.457,00

164.905,00

189.191,00

199.936,00

102.455,00

190.092,00

196.767,00

177.312,00

197.403,00

161.934,00

198.514,00

142.372,00

115.392,00

147.573,00

170.016,00

191.000,00

171.168,00

165.768,00

199.368,00

173.604,00

199.824,00

199.632,00

199.434,00

129.366,00

162.000,00

117.816,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

96.438,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

140.169,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

160.812,35

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.945,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

87.086,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

161.578,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

167.251,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

150.715,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

167.792,55

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

137.643,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.736,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

116.851,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

98.083,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

125.437,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

144.513,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

162.350,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

145.492,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

140.902,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.462,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

147.563,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.850,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.687,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.518,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

56.727,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

137.700,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

100.143,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/05/01

2019/05/01

Portugal

2016/04/01

2018/09/28

Portugal

2016/05/01

2019/05/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/03/03

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2018/11/28

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

597

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-016597

POCI-01-0145-FEDER-016598

POCI-01-0145-FEDER-016599

POCI-01-0145-FEDER-016600

POCI-01-0145-FEDER-016601

POCI-01-0145-FEDER-016602

POCI-01-0145-FEDER-016603

POCI-01-0145-FEDER-016605

POCI-01-0145-FEDER-016607

POCI-01-0145-FEDER-016608

POCI-01-0145-FEDER-016609

POCI-01-0145-FEDER-016610

POCI-01-0145-FEDER-016611

POCI-01-0145-FEDER-016613

POCI-01-0145-FEDER-016614

POCI-01-0145-FEDER-016615

POCI-01-0145-FEDER-016616

POCI-01-0145-FEDER-016617

POCI-01-0145-FEDER-016618

POCI-01-0145-FEDER-016619

POCI-01-0145-FEDER-016620

POCI-01-0145-FEDER-016621

POCI-01-0145-FEDER-016622

POCI-01-0145-FEDER-016623

POCI-01-0145-FEDER-016626

POCI-01-0145-FEDER-016627

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DO MINHO

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Nome da Operação | Operation Name

MAGICOAT .: Controlo da degradação de ligas de magnésio para
aplicações biomédicas recorrendo ao uso de revestimentos
inteligentes inovadores

ApiLyse .: Uma nova abordagem baseada em bacteriófagos para o
controlo da Paenibacillus larvae na Apicultura

FerPlant .: Novos FERtilizantes para prevenir a clorose

Resumo | Summary

--

--

--

67%

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

EVOXANT .: Evolução bacteriana para além dos isolados em cultura
-- Xanthomonas arboricola pv. juglandis como paradigma

67%

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

GLYCO-IBD .: Glicanos como novos imunomoduladores na doença
inflamatória intestinal: uma oportunidade para novas estratégias
terapêuticas.

67%

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

--

THoR .: Transferencia horizontal de resistencia à terapia: mudança
-de paradigma na monitorização de pacientes com cancro

2PhotonGlucose .: Nanosensores plasmónicos e excitados com dois
-fotões baseados em nanomateriais de carbono fluorescentes

67%

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

67%

PALÆOCOA .: A transição do Neandertal para o Homem
CÔA PARQUE - FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E
Anatomicamente Moderno no Vale do Côa: ambientes, simbolismo -VALORIZAÇÃO DO VALE DO CÔA
e redes sociais

67%

UNIVERSIDADE DO PORTO

StreptoBVac .: Avaliação do impacto de uma nova vacina contra as
doenças dos recém-nascidos causadas pelo estreptococos do grupo -B na microbiota comensal

67%

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR IBMC

CEFAINTOX .: Factores eucarióticos e mecanismos moleculares
envolvidos na intoxicação pela AIP56, uma toxina bacteriana que
tem como alvo o NF-kB

67%

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

67%

67%

67%

67%

67%

67%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR IBMC

--

BiomedAnthro .: Estudo de biomedicina antropológica na Península
-Arábica baseado em genómica de elevada resolução

+TV4E .: +TV4E: A Televisão Interativa como veículo de difusão de
serviços sociais para apoio aos seniores.

COCOON .: Estratégias sustentáveis combinadas para a gestão de
nemátodes das galhas radiculares em cultura protegida

Peroxissomas .: Os mecanismos moleculares da biogénese
peroxissomal

--

--

--

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

NRCD .: A distância de compressão relativa normalizada

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

CliMaStat .: Impacto da alteração climática em bivalves e
gastrópodes marinhos: disrupção do ciclo de vida por malformação -de estatólitos

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

VINE&WINES .: VINE&WINE RESIDUES: Fontes ilimitadas de
compostos polifenólicos para aplicação em Alimentos Funcionais.

--

--

RARE .: O Nascimento de Cristais Energéticos a partir de Moléculas
-Isoladas ? A Linhagem Insuspeita dos Confórmeros Raros

67%

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

67%

IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO
PORTO

MUSIC .: O yin e o yang das mutações somáticas na imunovigilância
-do cancro

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

2MOVEorNOT2MOVE .: Interacções proteína-proteína como alvos
terapêuticos: modulação de complexos da Fosfoproteina Fosfatase -1 na fertilidade masculina

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

LPG-RISC .: Validação do modelo de avaliação do risco para o
cancro da mama baseado em polimorfismos genéticos de baixa
penetrância

UNIVERSIDADE DO PORTO

BGC .: Novos Terrenos para a Construção: Mudanças no Campo da
Construção em Portugal e seus Impactos nas Condições de
-Trabalho no Século XXI

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

ChemiPhotoTher .: Quimioluminescência Marinha: Uma Terapia
Fotodinâmica Seletiva para o Cancro

NeuronMAP .: Plataforma adaptativa hibrida neuronio-memristor

--

--

--

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

MISTORE .: Erros de tradução na aquisição de tolerância e
resistência a antifúngicos em Candida albicans

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMEDICA

3DEMT .: Uma plataforma de microarrays em 3D para a análise de
alto rendimento do papel da matriz extracelular nas transições
-epitelial-mesenquimal em cancro

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

192.960,00

172.442,00

103.122,00

138.213,00

195.960,00

198.168,00

199.476,00

123.618,00

199.956,00

198.048,00

194.026,00

110.712,00

184.194,00

187.716,00

123.960,00

169.406,00

74.520,00

208.893,00

199.086,00

185.000,00

100.521,00

158.673,00

199.847,00

134.652,00

196.152,00

199.752,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

164.016,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

146.575,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

87.653,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

117.481,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

166.566,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.442,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.554,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

105.075,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.962,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.340,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

164.922,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

94.105,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

156.564,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

159.558,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

105.366,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

143.995,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

63.342,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

176.659,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.223,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

157.250,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

85.442,85

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

134.872,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.869,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

114.454,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

166.729,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.789,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/07/01

2019/01/28

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/15

2019/06/15

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/03/01

2019/03/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/15

2019/06/15

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/07/01

2018/12/28

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

598

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-016628

POCI-01-0145-FEDER-016629

POCI-01-0145-FEDER-016630

POCI-01-0145-FEDER-016631

POCI-01-0145-FEDER-016633

POCI-01-0145-FEDER-016637

POCI-01-0145-FEDER-016638

POCI-01-0145-FEDER-016639

POCI-01-0145-FEDER-016640

POCI-01-0145-FEDER-016641

POCI-01-0145-FEDER-016642

POCI-01-0145-FEDER-016643

POCI-01-0145-FEDER-016647

POCI-01-0145-FEDER-016648

POCI-01-0145-FEDER-016654

POCI-01-0145-FEDER-016655

POCI-01-0145-FEDER-016656

POCI-01-0145-FEDER-016657

POCI-01-0145-FEDER-016658

POCI-01-0145-FEDER-016659

POCI-01-0145-FEDER-016660

POCI-01-0145-FEDER-016661

POCI-01-0145-FEDER-016662

POCI-01-0145-FEDER-016663

POCI-01-0145-FEDER-016664

POCI-01-0145-FEDER-016665

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMEDICA

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMEDICA

Nome da Operação | Operation Name

MiNerv .: Inervação sensorial na orquestração da regeneração
ossea: interação nas câmaras microfluidicas

SkinPrint .: Engenharia de tecidos da pele in situ

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

TiMES .: O papel das enzimas modificadoras de tRNA na
proteostase em humanos.

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMEDICA

PYLORIBINDERS .: PYLORIBINDERS-Tratamento/diagnóstico da
infecção gástrica utilizando biomaterias específicos para a
Helicobacter pylori sem recurso a antibióticos

UNIVERSIDADE DO PORTO

NOT-MIBA .: Terapia inovadora anti obesidade: o efeito das
melanocortinas na transdiferenciação de adipócitos brancos em
beijes

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

3Cs .: 3C?s - Celulose e Cortiça no Controlo de antibióticos no meio
-aquático

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMEDICA

NewCat .: Novos biomateriais para prevenção de infecção
associada a cateteres de diálise

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMEDICA

BaiTS .: BaiTS - Dendrímeros biodegradáveis para o desenho de
terapias neuroprotectoras direccionadas para o tratamento de
acidentes vasculares cerebrais

UNIVERSIDADE DO PORTO

DINOSSAUR .: DINOSSAUR: dinoflagelados para a produção
sustentada de compostos activos em fotobiorreactores
optimizados

UNIVERSIDADE DO MINHO

AnPeB .: Análise do comportamento de peões com base em
ambientes urbanos simulados e sua incorporação na modelação de -risco

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

micelleplexes-pre-miR-29 .: Desenvolvimento e caracterização de
complexos micelares inteligentes para a terapêutica do cancro do
pulmão

UNIVERSIDADE DO MINHO

SynPhage .: SynPhage-Construção de fagos sintéticos para o
combate de doenças infeciosas

--

--

--

--

--

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

ARCHAIC .: A arqueogenética de bovinos Ibéricos: investigação das
-suas origens, da sua evolução e do seu melhoramento

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

NL Antitumor .: Co-encapsulação em transportadores lipídicos
nanoestruturados como uma plataforma multifuncional para o
tratamento de tumores cerebrais

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CO2zero .: Emissão zero de CO2: um desafio e uma visão para
membranas funcionais inovadoras, multi-iónicas

SOCIALITE .: SOCIALITE ? Arquiteturas, Soluções e Ambiente para
uma Internet das Coisas Orientada para as Pessoas

--

--

--

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE
NANOTECNOLOGIA (LIN)

Graphene-qbits .: Grafeno funcionalizado para tecnologias
quânticas

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

FUTUREx .: EXERCITANDO O FUTURO: Exercício Voluntário Durante
Diabetes Gestacional com uma Estratégia para Melhorar a Função -Mitocondrial na Descendência

PRODEQ - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA QUÍMICA

MR-S2BEST .: Fusão óptima de informação com múltiplas
resoluções para o desenvolvimento de sensores inferenciais,
monitorização de processos e estimação de estados baseada em
modelos

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

MitoBOOST .: MitoBOOST: Uma Terapeutica de Nova Geração para
a Doença de Fígado Gordo Não Alcoólico Baseado na Entrega
-Inteligente de Antioxidantes à Mitocôndria

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE
NANOTECNOLOGIA (LIN)

SiTMP4SolarH2 .: Produção de hidrogénio assistida pelo Sol
baseada em fotocátodos de silício revestidos por novos
-nanocatalisadores de fosforetos de metal de transição abundantes

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UNDULANT-Next .: Controlo do escoamento não-estacionário na
camada limite usando actuadores a plasma de nova geração

HyperMHD .: Manipulação magnetoplasmadinâmica de
escoamento em veículos hipersónicos e de re-entrada

--

--

--

--

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE
NANOTECNOLOGIA (LIN)

PrintPV .: Impressão em larga escala de novos sistemas
fotovoltaicos baseados na calcopirite Cu(In,Ga)Se2

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

FARSYD .: Os Sistemas Agrícolas enquanto instrumento de suporte
a políticas de conservação e gestão de paisagens agrícolas de
-elevado valor natural

UNIVERSIDADE DO PORTO

MOLDPRO .: MOLDPRO ? Aproximações multi-escala para
moldação por injeção de materiais plásticos

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

119.928,00

198.168,00

194.952,00

199.338,00

176.334,00

199.879,00

170.000,00

195.256,00

199.992,00

192.845,00

95.076,00

178.987,00

182.204,00

166.392,00

148.800,00

194.836,00

56.900,00

196.958,00

108.252,00

199.752,00

168.836,00

67.368,00

59.796,00

156.128,00

109.511,00

155.568,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

101.938,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.442,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

165.709,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.437,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

149.883,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.897,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

144.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

157.399,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.993,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

163.918,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

80.814,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

152.138,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

154.873,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

141.433,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

126.480,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

165.610,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

48.365,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

167.414,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

92.014,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.789,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

143.510,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

57.262,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

50.826,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

132.708,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

93.084,35

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

132.232,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2018/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/06/15

2019/06/15

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/05/15

2019/05/15

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

599

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-016666

POCI-01-0145-FEDER-016668

POCI-01-0145-FEDER-016669

POCI-01-0145-FEDER-016670

POCI-01-0145-FEDER-016671

POCI-01-0145-FEDER-016672

POCI-01-0145-FEDER-016673

POCI-01-0145-FEDER-016674

POCI-01-0145-FEDER-016676

POCI-01-0145-FEDER-016677

POCI-01-0145-FEDER-016678

POCI-01-0145-FEDER-016679

POCI-01-0145-FEDER-016680

POCI-01-0145-FEDER-016681

POCI-01-0145-FEDER-016682

POCI-01-0145-FEDER-016683

POCI-01-0145-FEDER-016684

POCI-01-0145-FEDER-016686

POCI-01-0145-FEDER-016687

POCI-01-0145-FEDER-016688

POCI-01-0145-FEDER-016689

POCI-01-0145-FEDER-016690

POCI-01-0145-FEDER-016691

POCI-01-0145-FEDER-016692

POCI-01-0145-FEDER-016693

POCI-01-0145-FEDER-016694

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

OBESITILITY .: Obesitility ? Hormonas gastro-intestinais e
metabolismo testicular: mecanismos da infertilidade masculina
associada à obesidade

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

HIRT .: Modelação de processos hidrológicos de superfície com
base em termografia de infravermelhos às escalas local e da
parcela.

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

ELLES .: ELLES-Desenvolvimento de modelos sub-malha para
simulação das grandes escalas com fluidos viscoelásticos

HARMED .: O abuso de idosos: determinantes sociais, económicas
e de saúde

MdH .: Mapa da Habitação: Reflexão crítica sobre a arquitectura
habitacional apoiada pelo Estado em Portugal (1910-1974)

67%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

RemPharm .: Produção e aplicação de adsorventes alternativos
para a remoção de fármacos de efluentes urbanos e industriais

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

LNDetector .: Sistema Automático de Deteção, Segmentação e
Classificação de Nódulos Pulmonares em Imagens Tomografia
Computadorizada

67%

UNIVERSIDADE DO MINHO

Exhaust2Energy .: Recuperação de Calor dos Gases de Escape de
Automóveis com Controlo Térmico

PAVENERGY .: PAVENERGY - Soluções de Geração de Energia nos
Pavimentos

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

67%

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

mKEP .: mKEP - Modelos e algoritmos de optimização em
programas internacionais de doacção renal cruzada.

UNIVERSIDADE DO MINHO

Coded-FISH .: Desenvolvimento de um novo método de RING FISH
codificado por cores: uma ferramenta inovadora para a deteção de -patogénios resistentes a antibióticos

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

--

--

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

E-UNIVERSITY .: Universidade Empreendedora: o caso da Educação
-Superior em Portugal e o seu impacto na competitividade regional

UNIVERSIDADE DO PORTO

ALIMENTOPIA .: Utopia, Alimentação e Futuro: O Modo de Pensar
Utópico e a Construção de Sociedades Inclusivas - Um Contributo
das Humanidades

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

ECOFERT .: Produção de fertilizantes de ferro amigos do ambiente
e avaliação da sua eficacia na correcção da clorose férica em
plantas de soja cultivadas em solos alcalinos

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

WINorLOSE .: Hierarquia social e adversidades no período juvenil:
regulação neuroepigenética e modulação optogenética dos
circuitos do córtex pré-frontal

UNIVERSIDADE DO PORTO

Sendfib .: O sistema endocanabinóide na patogénese da fibrose
dérmica.

--

--

--

--

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

AstroA2AR .: Papel dos astrócitos no controlo da memória- foco
nos recetores adenosina A2A

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

NANOCONCOR .: Novos nanocontentores com funcionalidades
adicionais baseados em hidróxidos duplos lamelares para aplicação -na protecção da corrosão

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

nanoHyperTHerm .: Nanopartículas integrando aquecedores e
termómetros: aplicações ao movimento Browniano e em
hipertermia

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

ObesInCrisis .: Desigualdades na obesidade infantil: o impacto da
crise socioeconómica em Portugal de 2009 a 2015

--

--

--

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

HEMOINDUÇÃO .: Mecanismos da indução hemogénica em
fibroblastos humanos

UNIVERSIDADE DO PORTO

Liv(ER) Fit .: Treinando a obesidade - O papel do exercício físico no
stress do retículo endoplasmático da doença hepática associada à -obesidade

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

--

Kalium .: Intervenção farmacológica sobre sensores e mecanismos
-de transporte iónico na fibrose da doença de Crohn

DaLí .: DALÍ - Lógicas dinâmicas para sistemas híbridos: para uma
metodologia de desenvolvimento orientado a contratos

EmergIMG .: Emerging Image Modalities Representation and
Compression

--

--

MIR .: Recuperação de Informação Multimodal em Repositórios de
-Imagem Médica

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

182.617,00

155.000,00

79.947,00

134.276,00

199.679,00

145.373,00

198.189,00

182.040,00

185.000,00

174.779,00

178.573,00

127.226,00

187.828,00

134.929,00

198.205,00

102.318,00

178.742,00

187.800,00

168.825,00

193.681,00

199.687,00

144.490,00

199.334,00

110.306,00

197.489,00

157.285,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

155.224,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

131.750,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

67.954,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

114.134,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.727,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

123.567,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.460,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

154.734,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

157.250,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

148.562,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

151.787,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

108.142,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

159.653,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

114.689,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.474,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

86.970,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

151.930,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

159.630,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

143.501,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

164.628,85

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.733,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

122.816,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.433,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

93.760,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

167.865,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

133.692,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/04/01

2019/03/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/05/01

2019/05/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/15

2019/06/15

Portugal

2016/03/01

2019/03/01

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

600

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-016695

POCI-01-0145-FEDER-016696

POCI-01-0145-FEDER-016697

POCI-01-0145-FEDER-016698

POCI-01-0145-FEDER-016699

POCI-01-0145-FEDER-016701

POCI-01-0145-FEDER-016702

POCI-01-0145-FEDER-016704

POCI-01-0145-FEDER-016705

POCI-01-0145-FEDER-016706

POCI-01-0145-FEDER-016707

POCI-01-0145-FEDER-016708

POCI-01-0145-FEDER-016709

POCI-01-0145-FEDER-016710

POCI-01-0145-FEDER-016711

POCI-01-0145-FEDER-016712

POCI-01-0145-FEDER-016713

POCI-01-0145-FEDER-016714

POCI-01-0145-FEDER-016715

POCI-01-0145-FEDER-016716

POCI-01-0145-FEDER-016718

POCI-01-0145-FEDER-016719

POCI-01-0145-FEDER-016720

POCI-01-0145-FEDER-016721

POCI-01-0145-FEDER-016722

POCI-01-0145-FEDER-016723

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DO MINHO

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

CoolBrain .: Sistema com alimentação e comunicação sem fios para
estimulação térmica em doenças neurológicas e psiquiátricas
-resistentes a medicamentos

IR-miRNA .: Identificação e caracterização funcional de microRNAs
-reguladores de dano cardíaco por isquemia-reperfusão

STEM 2 .: STEM 2 - Significado funcional da anatomia da madeira

--

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Thiazolothiazoles .: Tiazolotiazóis para células solares sensibilizadas
-por corantes

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

FoodNanoSense .: FoodNanoSense: compreensão do amargor e
adstringência dos polifenóis presentes em alimentos para o
desenvolvimento de um biosensor

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DO PORTO

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

GENIAL .: Marcadores genéticos e clínicos na trajetória da DPOC

FIREXTR .: Prevenir e preparar a sociedade par eventos extremos
de fogo: o desafio de ver a floresta e não somente as árvores

FRESHCO .: Múltiplas implicações de espécies invasoras nos
processos de co-extincão de mexilhões de água-doce.

--

--

--

--

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

INVADER-IV .: Invader - Ferramentas INoVAdoras para Detectar
Espécies invasoras e agentes de contRolo biológico

UNIVERSIDADE DO PORTO

AqpCFTR .: Aquaporinas como parceiros moleculares do CFTR na
Barreira Hematotesticular: uma intersecção entre a infertilidade
masculina humana e a fibrose cística?

UNIVERSIDADE DO PORTO

Ensaio BaSEIB .: Ensaio clinico BaSEIB ? Efeitos de um programa de
exercício físico no risco de fratura óssea em doentes obesos
-submetidos a cirurgia bariátrica.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

AIRSHIP .: Impacto das emissões do transporte marítimo e
portuário na qualidade do ar em Portugal: cenários presente e
futuro. Abordagem à escala regional e local.

LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E
GEOLOGIA I.P.

LIFESOLAR .: Tempo de vida dos principais componentes para
aplicações de energia solar térmica

--

--

--

--

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

EnRIcH study .: Papel do Exercício Físico no Tratamento da
Hipertensão Resistente

UNIVERSIDADE DO MINHO

MOODPREDICT .: Uma nova abordagem multimodal preditiva dos
efeitos dos antidepressivos na recuperação, remissão e recorrência -da depressão.

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

3BsCOP .: Bioencapsulamento de hidrogéis para impressão 3D de
órgãos: do conceito à realidadede

Hibsilaser .: Melhoraria do comportamento mecânico de
componentes funcionais hibridos obtidos por sinterização a laser

--

--

--

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

ThermoPOMs .: Retificadores térmicos multidimensionais baseados
-na organização de polioxometalatos anisotrópicos

UNIVERSIDADE DO MINHO

Microfígado .: Novas microcápsulas de hidrogéis como sistemas
tridimensionais compartimentados de co-culturas para engenharia -de tecidos hepáticos e testes de hepatotoxicidade

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO MINHO

FOOD4CELLS .: Criação de uma vascularização biomimética
integrada em hidrogeis para medicina regenerativa

GSL .: GreenSoftwareLab: Computação Verde como uma Disciplina
-de Engenharia

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

CortaCAGs .: Estratégias de reparação e repressão génica para
tratar a doença de Machado-Joseph

UNIVERSIDADE DO MINHO

DOPAIN .: Onde a dor e o prazer colidem ? mediação
dopaminérgica da dor crónica e disfunções motivacionais
associadas

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DO PORTO

--

PDT-NanoBullet .: Novos Macrociclos Tetrapirrólicos como
Eficientes Agentes de Teragnóstico do Cancro

Safesurf .: Superficies antimicrobinas permanentes activadas pela
luz

--

--

--

--

NanoTherm4EHarv .: Novos Nanogeradores para Recuperadores de
-Energia Térmica

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

199.787,00

177.540,00

191.147,00

137.400,00

122.422,00

199.542,00

199.955,00

199.256,00

181.606,00

167.857,00

159.885,00

113.054,00

156.958,00

132.972,00

198.058,00

199.605,00

85.547,00

165.101,00

196.005,00

196.000,00

119.942,00

199.998,00

148.853,00

199.606,00

185.430,00

194.412,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

169.818,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

150.909,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

162.474,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

116.790,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

104.058,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.610,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.961,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.367,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

154.365,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

142.678,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

135.902,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

96.095,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

133.414,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

113.026,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.349,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.664,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

72.714,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

140.335,85

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

166.604,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

166.600,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

101.950,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.998,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

126.525,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.665,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

157.615,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

165.250,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/01/06

2019/01/05

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/15

2018/06/14

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2018/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

601

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-016724

POCI-01-0145-FEDER-016726

POCI-01-0145-FEDER-016727

POCI-01-0145-FEDER-016728

POCI-01-0145-FEDER-016729

POCI-01-0145-FEDER-016730

POCI-01-0145-FEDER-016731

POCI-01-0145-FEDER-016732

POCI-01-0145-FEDER-016733

POCI-01-0145-FEDER-016735

POCI-01-0145-FEDER-016736

POCI-01-0145-FEDER-016737

POCI-01-0145-FEDER-016738

POCI-01-0145-FEDER-016739

POCI-01-0145-FEDER-016740

POCI-01-0145-FEDER-016741

POCI-01-0145-FEDER-016743

POCI-01-0145-FEDER-016744

POCI-01-0145-FEDER-016745

POCI-01-0145-FEDER-016747

POCI-01-0145-FEDER-016748

POCI-01-0145-FEDER-016749

POCI-01-0145-FEDER-016750

POCI-01-0145-FEDER-016751

POCI-01-0145-FEDER-016752

POCI-01-0145-FEDER-016753

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

Nome da Operação | Operation Name

Psicopatia.comp .: Modificabilidade dos traços psicopáticos em
menores agressores: Resultados de uma intervenção
psicoterapêutica baseada na compaixão

PHOTOLENS .: Dos corantes fotocrómicos às lentes oftálmicas

BONFIRE .: Análise e modelação do potencial de comportamento
do fogo à escala global

Resumo | Summary

--

--

--

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

RUNawayPCa .: Exercício físico para a prevenção do cancro de
próstata: estudo das bases moleculares subjacentes

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

TRAPHIC .: TRAPHIC - Efeitos da poluição do ar relacionada com
tráfego rodoviário em centros históricos urbanos: uma abordagem -integrada.

67%

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

ENERWAT .: Da água à energia: Caracterização, modelação e
medidas para a diminuição dos consumos domésticos urbanos e
rurais

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

67%

67%

INFUSE .: INFUSE - Fusão sensorial em estimação de estado sob
arquiteturas clássicas e distribuídas

--

--

--

ADIPONEO .: Estudo da resposta imunológica no tecido adiposo de
-hospedeiros infectados com Neospora caninum

67%

UNIVERSIDADE DO PORTO

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

EasyFlow .: Operações logisticas eficientes e colaborativas para
maior sustentabilidade das cadeias de abastecimento florestais

67%

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

MODMETVID .: Modelação das vias metabólicas da videira através
da combinação de dados climatéricos, solos e espectroscopia
-vibracional não invasiva e aplicada in-situ

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

TAIL .: TAIL- Gestão de dados de investigação da produção ao
depósito e à partilha

--

67%

UNIVERSIDADE DO MINHO

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

HHRPLAN .: Previsão e apoio à decisão para o planeamento de
recursos humanos de saúde e análise de políticas

UNIVERSIDADE DO MINHO

ReGain .: Farmacologia e Células Estaminais para Reparar as Lesões
da Medula Espinhal: Será o Todo Maior que a Soma das suas
-Partes?

67%

67%

67%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DO MINHO

SafEarth .: Proteção sísmica do património construído em terra

--

@CRUiSE .: Plataforma de Comunicação Veículo-Infraestrutura
para Integração de Impactes de Tráfego

AdaptProsthesis .: Desenvolvimento de uma prótese adaptativa
para aplicações ortopédicas

DYNATURNTAKE .: Dinâmica da Tomada de Vez em Interações
Sociais Mãe-Criança

--

--

--

--

67%

UNIVERSIDADE DO MINHO

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

WISE .: Redes de Comunicações em Malha formadas por Veículos
Aéreos Sensíveis ao Tráfego

UNIVERSIDADE DO MINHO

SenseMe .: Predição sensorial e alucinações: um estudo
longitudinal dos correlatos neurofisiológicos das alucinações
auditivas verbais

UNIVERSIDADE DO MINHO

BNEMPAP .: Caracterização das bases neurais do processamento
empático e moral atípico na Perturbação de Personalidade
Antissocial e Psicopatia

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

SymbioLite .: Symbiolite ? Um novo processo de calcificação
mediado por algas simbióticas de corais: estrutura, função, papel
ecológico e significado evolutivo

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

NanoFertil .: Efeito dos constituintes (in)orgânicos do solo na
eficácia, destino e fitodisponibilidade de nanomateriais
-manufaturados em fertilizantes e produtos de protecção de plantas

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
AERODINAMICA INDUSTRIAL

PCMs4Buildings .: Sistemas com cavidades rectangulares com
materiais de mudança de fase para o aproveitamento de energia
solar térmica em edifícios

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

INSTITUTO DE SISTEMAS E ROBOTICA-I.S.R.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

VisArthro .: VisArthro: Visão por Computador Para Artroscopia
Assistida por Computador

FUTURAR .: Qualidade do Ar em Portugal em 2030 - apoio à
decisão política

SWING2 .: Segurança em Redes Wireless através de Codificação e
Jamming

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

158.394,00

183.014,00

68.859,00

196.932,00

199.950,00

83.464,00

198.642,00

184.610,00

123.490,00

108.943,00

199.468,00

171.312,00

52.330,00

194.658,00

184.320,00

198.602,00

90.969,00

125.076,00

193.739,00

155.077,00

199.784,00

199.464,00

195.932,00

214.712,00

198.226,00

171.414,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

134.634,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

152.686,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

58.530,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

167.392,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.957,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

70.944,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.845,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

156.918,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

104.966,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

87.561,55

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.547,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

145.615,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

44.480,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

165.459,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

156.672,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.811,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

77.323,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

106.314,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

164.678,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

131.815,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.816,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.544,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

166.542,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

176.756,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.492,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

145.701,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/08/01

2019/07/31

Portugal

2016/07/01

2018/12/30

Portugal

2016/07/11

2019/07/10

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/05/30

2019/05/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2018/12/01

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/07/01

2018/12/28

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/02

2019/06/01

Portugal

2016/06/15

2019/06/14

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/05/01

2019/05/01

Portugal

602

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-016754

POCI-01-0145-FEDER-016756

POCI-01-0145-FEDER-016757

POCI-01-0145-FEDER-016758

POCI-01-0145-FEDER-016759

POCI-01-0145-FEDER-016760

POCI-01-0145-FEDER-016761

POCI-01-0145-FEDER-016762

POCI-01-0145-FEDER-016763

POCI-01-0145-FEDER-016764

POCI-01-0145-FEDER-016765

POCI-01-0145-FEDER-016766

POCI-01-0145-FEDER-016767

POCI-01-0145-FEDER-016768

POCI-01-0145-FEDER-016769

POCI-01-0145-FEDER-016770

POCI-01-0145-FEDER-016771

POCI-01-0145-FEDER-016772

POCI-01-0145-FEDER-016773

POCI-01-0145-FEDER-016774

POCI-01-0145-FEDER-016775

POCI-01-0145-FEDER-016777

POCI-01-0145-FEDER-016778

POCI-01-0145-FEDER-016779

POCI-01-0145-FEDER-016780

POCI-01-0145-FEDER-016781

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Nome da Operação | Operation Name

HULK .: Cloroplastos Funcionais dentro de Células Animais:
Resolvendo o Enigma

BioHigh .: Combustíveis sintéticos de elevado rendimento a partir
do biogás

Resumo | Summary

--

--

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PT-W .: PT-W - Bioferramentas para uma obtenção sustentável de
tungsténio, da biodeteção à biolixiviação e biorecuperação

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

NANOBINDERS .: NANOpartículas poliméricas BIogénicas
funcionalizadas para adsorção de metais em aplicações amigas do -ambiente: bioREmediação e bioSensores

--

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

DataScience4NP .: Data Science para Não-Programadores

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
AERODINAMICA INDUSTRIAL

Ren4EEnIEQ .: Ferramenta estendida acoplada ao BIM para a
melhoria da eficiência energética e qualidade do ambiente interior -na renovação de edifícios

UNIVERSIDADE DO PORTO

DAM_AGE .: DAM_AGE - Técnicas Avançadas de Monitorização
Dinâmica da Condição Estrutural de Barragens de Betão

--

--

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE
DO PORTO

ENGAGED .: Bionetworking e cidadania na doação de gâmetas

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

Homeocaspr .: Regulação de mecanismos de plasticidade
homeostática dependente de experiência pelas proteínas Contactin- -associated protein 1 e 2

--

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

SustainFor .: Avaliação da sustentabilidade de estratégias de gestão
-do setor florestal no contexto da bioeconomia

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

SABIOS .: Avaliação da sustentabilidade de sistemas de bioenergia:
uma abordagem ciclo de vida multi-critério para apoio à decisão, -incluindo alterações do uso dos solos

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

IRonBONE .: Devolvendo a métrica à osteometria em restos
humanos esqueletizados e queimados: estimando a alteração
térmico-induzida a partir da espectroscopia

UNIVERSIDADE DO PORTO

RVIVENDO .: Novos reguladores (pós)transcricionais do
desenvolvimento de insuficiencia do ventriculo direito: Hand2 e
microRNAs

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

StressIn .: O papel das moléculas IRE1 e GADD34 associadas ao
stress do RE na activação inata por ácidos nucleicos.

MitoSIRcAMP .: A interação entre cAMP e Sirtuínas como um
mecanismo de controlo mitocondrial e metabólico

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

NM-OREO .: uso de uma abordagem NM-(bio)molecula cOrona
para compReender os mEcanismos de tOxicidade ? um estudo de
biologia de sistemas de impato ambiental

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INSTITUTO DE SISTEMAS E ROBOTICA-I.S.R.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

--

--

LEANCOMB .: Catalisadores celulares óxidos para combustão limpa
-em meios porosos

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

--

--

--

JELLYFISHERIES .: Abordagem integrada para a previsão do impacto
-de organismos gelatinosos em ecossistemas marinhos costeiros

ProTEoME .: ProTEoME - O proteoma como ferramenta para
avaliar mecanismos ecotoxicológicos de disrupção endócrina

INTSIN .: Integration of carbon and hormone signaling in plants

--

--

ReFormas .: Aprendizagem de Representações Visuais Centrada em
-Formas

DenseNet .: Comunicação Eficiente em Redes Densas

--

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

DOUROZONE .: Risco de exposição ao ozono para a vinha Duriense
-em clima atual e futuro

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

RformBplates .: Melhorar o fabrico de placas bipolares metálicas
para células de combustível através do processo de conformação
com borracha

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

FIRE-C-BUDs .: FIRE-C-BUDs - Efeitos indiretos de incêndios
florestais nos fluxos e no balanço de carbono

NFRNPND .: Neuroimagem funcional em recém nascidos como
preditor do neurodesenvolvimento

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

162.045,50

199.346,00

195.408,00

185.681,00

144.420,00

143.921,00

81.384,00

134.842,00

199.430,00

199.992,00

199.836,00

54.514,00

184.608,00

199.104,00

199.860,00

199.260,00

199.980,00

136.677,00

174.182,00

107.568,00

149.847,00

167.208,00

147.948,00

141.456,00

199.998,00

197.352,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

137.738,68

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.444,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

166.096,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

157.828,85

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

122.757,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

122.332,85

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

69.176,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

114.615,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.515,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.993,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.860,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

46.336,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

156.916,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.238,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.881,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.371,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.983,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

116.175,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

148.054,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

91.432,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.369,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

142.126,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

125.755,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

120.237,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.998,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

167.749,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/08/15

2019/08/15

Portugal

2016/07/11

2019/07/10

Portugal

2016/06/15

2019/06/14

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/03/31

2018/03/31

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

2016/07/11

2019/07/10

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/03/31

2019/03/30

Portugal

2016/07/11

2019/07/10

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/11

2019/07/10

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/05/01

2019/05/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

603

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-016782

POCI-01-0145-FEDER-016783

POCI-01-0145-FEDER-016784

POCI-01-0145-FEDER-016785

POCI-01-0145-FEDER-016786

POCI-01-0145-FEDER-016787

POCI-01-0145-FEDER-016788

POCI-01-0145-FEDER-016789

POCI-01-0145-FEDER-016790

POCI-01-0145-FEDER-016791

POCI-01-0145-FEDER-016793

POCI-01-0145-FEDER-016794

POCI-01-0145-FEDER-016795

POCI-01-0145-FEDER-016796

POCI-01-0145-FEDER-016797

POCI-01-0145-FEDER-016799

POCI-01-0145-FEDER-016800

POCI-01-0145-FEDER-016801

POCI-01-0145-FEDER-016802

POCI-01-0145-FEDER-016803

POCI-01-0145-FEDER-016804

POCI-01-0145-FEDER-016805

POCI-01-0145-FEDER-016806

POCI-01-0145-FEDER-016807

POCI-01-0145-FEDER-016808

POCI-01-0145-FEDER-016809

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

eNanoDye .: Funcionalização supramolecular de nanoestruturas de
carbono com derivados de porfirina e ftalocianina para materiais
-sustentáveis fotoinduzidos para transferência eletrónica e
energética

META_SHIELD .: Atenuação de vibrações por meta-materiais com
estrutura períodica

--

CMTS2015_2020 .: Crosstalk entre o tecido adiposo perivascular e
-os vasos sanguíneos na obesidade e diabetes tipo 2

URGENTpine .: URGENTpine- Desvendando as interações
hospedeiro-patógeno na doença do cancro resinoso do pinheiro

--

BIOIMPACT .: Impacto Bioquímico de Agentes Anticancerígenos de
-Platina e Paládio

MYTAG .: Integração de marcas naturais e artificiais para
-reconstruir migrações de peixes e alterações ontogénicas de nicho

ALIEN .: Abordagem integrada ao estudo da interação Lasiodiplodia-videira

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

ISOLTOPSUP .: Novos materiais isoladores topológicos e
supercondutores

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

Quimioterápicos .: Navegando por fungos associados a organismos
marinhos: bioprospeção e síntese de metabolitos secundários e
-análogos como agentes quimioterápicos

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Red2Discovery .: Red2Discovery - As macroalgas vermelhas
Sphaerococcus coronopifolius e Asparagopsis armata como alvos
para a descoberta de novos fármacos de origem marinha

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

Antiincrustante .: Superando problemas ambientais associados aos
agentes anti-incrustantes: síntese de biocidas não tóxicos
-inspirados na Natureza e imobilização em revestimentos
poliméricos.

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

--

--

EICOBREAM .: Efeitos dos ácidos gordos (n-6 vs. n-3) na cascata de
-eicosanoides e inflamação intestinal em dourada (Sparus aurata)

SCZ_bioMark .: Diagnóstico e prognóstico da esquizofrenia: a
caminho de uma medicina personalizada?

ALGAFISH .: Inclusão de microalgas em dietas para robalo:
potenciando o binómio nutrição - imunidade

--

--

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

ZEBRALGRE .: Do peixe-zebra à corvina: o uso de macro- e
microalgas como alimentos funcionais

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

CYANOTOX .: CyanoTox ? Avaliação de toxinas de cianobactérias
em sistemas aquáticos: impactos ambientais e desenvolvimento de -novas metodologias para a sua deteção precoce

--

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

BioMaTE .: BioMaTE - Novo sistema de bio-fabricação de scaffolds
-bioactivos para engenharia de tecidos

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

LEGSEEDCOAT .: Revestimento de sementes de leguminosas com
microrganismos benéficos para aumento da produtividade e
resiliência a alterações climáticas

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PermBBB .: Ao Encontro das Regras para a Permeação Passiva
através da Barreira Hemato-Encefálica

--

--

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

DECIDE .: Decide - Deficiência e auto-determinação: o desafio da
vida independente em Portugal

UNIVERSIDADE DO PORTO

DIASTIFF .: Modulação da rigidez miocárdica diastólica pelo
estiramento. Novo mecanismo fisiológico, implicações diagnósticas
-e terapêuticas na insuficiência cardíaca com fração de ejeção
preservada

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CherryCrackLess .: Rachamento da cereja e estratégias de
mitigação: uma abordagem metabolómica funcional

COMBAT .: O combate ao racismo em Portugal: uma análise de
políticas públicas e legislação antidiscriminação

ImaGene .: Visualização da terapia génica do sistema nervoso
central

REB-UNIONS .: Reconstruindo o poder sindical na era da
austeridade: três setores em análise

Por3O .: Uma abordagem ómica aplicada a azeites Portugueses

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

171.408,00

197.706,00

199.512,00

199.721,00

198.690,00

175.728,00

175.719,00

170.680,00

196.704,00

174.110,00

109.500,00

179.460,00

199.857,00

169.488,00

181.284,00

185.856,00

166.048,00

197.844,00

199.680,00

163.416,00

184.212,00

183.202,00

132.338,00

199.999,00

103.286,00

177.055,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

145.696,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.050,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.585,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.762,85

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.886,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

149.368,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

149.361,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

145.078,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

167.198,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

147.993,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

93.075,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

152.541,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.878,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

144.064,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

154.091,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

157.977,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

141.140,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.167,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.728,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

138.903,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

156.580,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

155.721,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

112.487,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.999,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

87.793,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

150.496,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/05/01

2019/05/01

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

604

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-016810

POCI-01-0145-FEDER-016811

POCI-01-0145-FEDER-016812

POCI-01-0145-FEDER-016813

POCI-01-0145-FEDER-016814

POCI-01-0145-FEDER-016815

POCI-01-0145-FEDER-016816

POCI-01-0145-FEDER-016817

POCI-01-0145-FEDER-016818

POCI-01-0145-FEDER-016820

POCI-01-0145-FEDER-016822

POCI-01-0145-FEDER-016823

POCI-01-0145-FEDER-016824

POCI-01-0145-FEDER-016825

POCI-01-0145-FEDER-016826

POCI-01-0145-FEDER-016828

POCI-01-0145-FEDER-016829

POCI-01-0145-FEDER-016830

POCI-01-0145-FEDER-016831

POCI-01-0145-FEDER-016832

POCI-01-0145-FEDER-016833

POCI-01-0145-FEDER-016834

POCI-01-0145-FEDER-016836

POCI-01-0145-FEDER-016837

POCI-01-0145-FEDER-016838

POCI-01-0145-FEDER-016840

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

NREB-Rhizo .: Explorando associações benéficas em grão-de-bico: o
papel de bactérias endofíticas não-rizobianas na simbiose rizóbio- -leguminosa

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

POPCONNECT .: POPCONNECT - uso de dados genéticos e de
campo para avaliar os efeitos das estradas na conectividade
funcional da paisagem e viabilidade populacional

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

MateFrag .: ?MateFrag? - Impactos da fragmentação do habitat em
sistemas sociais e de acasalamento: Avaliação de predições
-ecológicas para um roedor monogâmico com base em genética nãoinvasiva

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO PORTO

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO MINHO

--

PETquantific .: Quantificação em PET: construção de um sistema
-distribuído não-invasivo para medida da função de entrada arterial

A Nossa Música .: A nossa música, o nosso mundo: Associações
musicais, bandas filarmónicas e comunidades locais (1880-2018)

dTES .: Aumentar a eficácia de estimulação eléctrica transcranial:
Desenvolvimento de um sistema de loop fechado

CrystalFlow .: Cristalização em contínuo de princípios ativos

PLANTSHIFTS .: Caracterizando a dispersão de plantas em escala
fina para prever as mudanças de marcha no Antropoceno

GLIA-MJD .: Papel das células da glia no processo
neurodegenerativo na doença de Machado-Joseph

PRODEQ - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA QUÍMICA

EcoVector .: Novas estratégias ecológicas para o biocontrolo do
vector do nemátodo da madeira do pinheiro na Eurásia

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

ADINCROMOGLIO .: Relação entre adenosina e instabilidade
cromossomal: uma nova perspetiva para compreender o
mecanismo oncogénico em glioblastoma

--

--

--

--

--

--

--

UNIVERSIDADE DO PORTO

MIA .: MIA - Avaliação do Impacto Metabólico: do conceito à
prática

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

FRESHING .: Próxima geração da monitorização da biodiversidade:
avaliação da qualidade ecológica e conservação das espécies
-utilizando metagenómica

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO MINHO

MORPHEUS .: MORPHEUS - Estudos em Morfologia e Erosão de
Leitos Fluviais

TRUST .: Concepção de Software Confiável usando Alloy

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA CELULAR

PEIXEROL .: Glicerol como ingrediente alternativo para rações de
peixe - potencial para aquacultura

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE
DO PORTO

MetHyOS .: Uma abordagem longitudinal à obesidade
metabolicamente saudável: da inflamação ao perfil de risco
cardiovascular

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

OBJectoTOPIA .: Object Metrics - a organização neuronal do
conhecimento relativo a objetos

AFFORD .: O que define uma affordance? Propriedades visuais
diagnósticas para a diferenciação de uma affordance

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

PRESSNMR-MAT .: Estudo da captura de CO2 via pós/précombustao industrial em materiais sorbentes nanoporosos por
RMN do estado sólido a pressão variável

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

SMARTWINE .: SMARTWINE ? Fermentações vínicas mais
inteligentes: integração de ferramentas Omicas no
desenvolvimento de novas culturas-mistas para a produção de
vinhos feitos à medida

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE
DO PORTO

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE
DO PORTO

MAIÊUTICA-COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR
CRL

--

--

--

--

iBook .: Desenvolvimento de livros interativos através de materiais
-funcionais e inteligentes

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

--

ENEM-ANX .: Memória de medo: um estudo de neuromodulação
na perturbação de ansiedade generalizada

PathMOB .: Risco cardiometabólico na infância: desde o início da
vida ao fim da infância

--

--

--

--

--

--

BioAdversity .: Como a adversidade social na infância condiciona a
-saúde: A biologia da adversidade social

TratoDepressão .: Eu Trato da Depressão: Combinando
-psicoterapia face a face com soluções digitais móveis e de internet

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

141.762,00

199.473,00

195.688,00

62.708,00

160.988,00

124.463,00

185.364,00

106.390,00

199.914,00

100.872,00

130.000,00

196.200,00

140.630,00

105.492,00

150.297,00

187.836,00

189.000,00

161.856,00

199.988,00

199.985,00

103.368,00

102.888,00

199.962,00

196.000,00

141.240,00

199.424,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

120.497,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.552,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

166.334,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

53.301,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

136.839,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

105.793,55

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

157.559,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

90.431,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.926,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

85.741,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

110.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

166.770,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

119.535,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

89.668,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.752,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

159.660,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

160.650,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

137.577,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.989,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.987,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

87.862,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

87.454,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.967,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

166.600,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

120.054,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.510,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

2016/04/11

2019/04/11

Portugal

2016/07/11

2019/07/11

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/03/31

2019/03/30

Portugal

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/06/15

2019/06/14

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2016/07/11

2019/07/10

Portugal

2016/05/15

2019/05/15

Portugal

2016/05/16

2019/05/16

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

605

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-016841

POCI-01-0145-FEDER-016842

POCI-01-0145-FEDER-016843

POCI-01-0145-FEDER-016844

POCI-01-0145-FEDER-016845

POCI-01-0145-FEDER-016846

POCI-01-0145-FEDER-016847

POCI-01-0145-FEDER-016848

POCI-01-0145-FEDER-016849

POCI-01-0145-FEDER-016850

POCI-01-0145-FEDER-016851

POCI-01-0145-FEDER-016852

POCI-01-0145-FEDER-016853

POCI-01-0145-FEDER-016854

POCI-01-0145-FEDER-016855

POCI-01-0145-FEDER-016857

POCI-01-0145-FEDER-016858

POCI-01-0145-FEDER-016859

POCI-01-0145-FEDER-016860

POCI-01-0145-FEDER-016861

POCI-01-0145-FEDER-016862

POCI-01-0145-FEDER-016863

POCI-01-0145-FEDER-016864

POCI-01-0145-FEDER-016865

POCI-01-0145-FEDER-016866

POCI-01-0145-FEDER-016867

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

67%

UNIVERSIDADE DO MINHO

67%

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM
ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA
INDUSTRIAL

67%

67%

67%

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

UMTecnologia .: Manufatura de stents biodegradáveis em
magnésio por Microfundição assistida por Ultrassons

NESPLA .: Novas plataformas de sensores electroquímicos para
sondas analíticas

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

URBY.SENSE .: URBY.SENSE - Análise e previsão de mobilidade
urbana fora da rotina com base em pegadas digitais

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

BEATGLAUCOMA .: Biodegradable intravitreal porous implants for
the extended release of A3 adenosine receptor agonist for the
treatment of glaucoma

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

DeprePeriRsstr .: Rastreio, prevenção e intervenção precoce na
depressão perinatal- Eficácia de um novo programa nos cuidados
de saúde primários.

UNIVERSIDADE DO PORTO

2Dmix .: Misturadores 2D - Estudo Fundamental e Aplicações da
Inversão da Cascata de Energia Turbulenta

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

GRLF .: Concepção e caracterização de coberturas verdes e
fachadas vivas construídas com sistemas estruturados em cortiça
natural expandida

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DO PORTO

--

INVISIBLE WOODS .: Dendrocronologia das madeiras estruturais de
-edifícios dos centros históricos de cidades de Portugal.

SENSORY-OMICS .: Diversidade sensorial animal: soluções
genómicas inovadoras para melhorar a percepção de estímulos
ambientais

INSTITUTO PEDRO NUNES-ASSOCIAÇÃO PARA A
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIA E
TECNOLOGIA

67%

UROSPHINX .: UROSPHINX - Fisiologia e mecânica do esfíncter
urinário masculino

Elven .: Elven - Lógicas para verificação de programas na Web

UNIVERSIDADE DO MINHO

Resumo | Summary

IntegraCrete .: IntegraCrete ? Estudo multi-físico e multi-escala dos
efeitos combinados de cargas aplicadas e deformações devidas a
-variações de temperatura e retração em estruturas de betão
armado

UNIVERSIDADE DO PORTO

67%

67%

Nome da Operação | Operation Name

--

--

--

--

--

--

--

--

--

NGC .: Conservação de Nova Geração - Preservação do continuum
-da vida no espaço e no tempo

MATERBAT .: Baterias de lítio com electrólito vítreo supercondutor --

DRIM-PET .: Dual-ended Readout Innovative Method for Positron
Emission Tomography

Euterpe .: Euterpe revelada: Mulheres na composição e
interpretação musical em Portugal nos séculos XX e XXI

TOCCATA .: Teoria, Aplicações e Computação Numerica de
Controlo Ótimo

--

--

--

67%

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

BLEND .: Desejo, Miscigenação e Violência: o presente e o passado
-da Guerra Colonial Portuguesa

67%

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM
ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA
INDUSTRIAL

MultiOptComp .: Desenvolvimento de Compósitos de Matrix
Polimérica não Convencionais baseados em Análise Multi Escala e
Otimização

67%

UNIVERSIDADE DO PORTO

67%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

67%

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM
ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA
INDUSTRIAL

67%

67%

67%

67%

NFBAB .: Novos fluidos biomiméticos para aplicações biomédicas

H2CORK .: Produção de hidrogénio por via termoquímica solar
usando Ecocerâmicas obtidas a partir de cortiça

--

--

--

Nano-MFC .: Compósitos multifuncionais de alto desempenho com
-a base em estratégias self-assembly

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

FOTOGENE .: Permeabilização Fotoacústica de Barreiras Biológicas
-? Uma Janela para a Entrega de Fármacos e Transfecção de Genes

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

ECOLIVES .: Gestão sustentável em olivais mediterrânicos: serviços
de controlo biológico providenciados por espécies silvestres como -incentivos para a conservação da biodiversidade

UNIVERSIDADE DO PORTO

SolkSCritSMBR .: Produção sustentável de aditivos verdes para
combustíveis assistida por dióxido de carbono supercrítico

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE
DO PORTO

NEON-BC .: Estudo de coorte prospectivo sobre complicações
neurológicas do cancro da mama: frequência e impacto em
resultados reportados pelos doentes.

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

191.010,00

143.271,00

198.622,00

145.991,00

199.997,00

186.258,00

166.533,00

176.000,00

172.368,00

78.152,00

198.386,00

161.996,00

139.470,00

199.128,00

170.448,00

176.279,00

199.186,00

136.932,00

107.952,00

171.552,00

199.228,00

199.567,00

232.800,00

133.041,00

198.948,00

118.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

162.358,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

121.780,35

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.828,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

124.092,35

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.997,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

158.319,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

141.553,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

149.600,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

146.512,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

66.429,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.628,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

137.196,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

118.549,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.258,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

144.880,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

149.837,15

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.308,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

116.392,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

91.759,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

145.819,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.343,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.631,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

193.580,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

113.084,85

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.105,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

100.300,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2018/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/05/01

2019/05/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/04

2019/07/03

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

2015/12/10

2018/12/09

Portugal

2016/08/12

2019/08/12

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

606

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-016868

POCI-01-0145-FEDER-016869

POCI-01-0145-FEDER-016871

POCI-01-0145-FEDER-016874

POCI-01-0145-FEDER-016875

POCI-01-0145-FEDER-016876

POCI-01-0145-FEDER-016877

POCI-01-0145-FEDER-016878

POCI-01-0145-FEDER-016879

POCI-01-0145-FEDER-016880

POCI-01-0145-FEDER-016881

POCI-01-0145-FEDER-016882

POCI-01-0145-FEDER-016883

POCI-01-0145-FEDER-016884

POCI-01-0145-FEDER-016885

POCI-01-0145-FEDER-016886

POCI-01-0145-FEDER-016887

POCI-01-0145-FEDER-016889

POCI-01-0145-FEDER-016890

POCI-01-0145-FEDER-016891

POCI-01-0145-FEDER-016892

POCI-01-0145-FEDER-016893

POCI-01-0145-FEDER-016894

POCI-01-0145-FEDER-016895

POCI-01-0145-FEDER-016896

POCI-01-0145-FEDER-016898

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Nome da Operação | Operation Name

P-RIDE .: Portugal: Integração Regional da Demografia e da
Economia

Resumo | Summary

--

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

FINHABIT .: Viver em Tempos Financeiros: Habitação e Produção de
-Espaço no Portugal Democrático

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS

RECON .: Que ciência económica se faz em Portugal? Um estudo da
investigação portuguesa recente em Economia (1980 à
-actualidade)

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE
DO PORTO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

baMBINO .: Saúde Perinatal em migrantes: Barreiras, Incentivos e
Resultados

FishFree .: FishFree: Uma contribuição para a validação de um
ensaio alternativo ao teste letal com peixes

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Watch4ming .: Watch4ming: Monitorização da estampagem de
aços de alta resistência

UNIVERSIDADE DO PORTO

DYNCATLINE .: Monitorização e Análise Estrutural do
Comportamento Dinâmico do Sistema Cabo/Poste em Linhas
Elétricas Aéreas de Muito Alta Tensão sob Ação do Vento

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM ASTRONOMIA /
ASTROFISICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

--

--

--

--

CoolPoint .: Desenvolvimento de fontes de arrefecimento
-controladas remotamente para uma nanotermodinâmica aplicada

PRATYTECH .: Controlo do nemátode das lesões radiculares
Pratylenchus penetrans: uma abordagem biotecnológica

GES .: O censo Gaia-ESO da Via Láctea: desvendando os segredos
das populações estelares

UC4EP .: UC4EP Compreensão do processo de cristalização para
melhorar as propriedades dos polímeros

--

--

--

67%

UNIVERSIDADE DO PORTO

OPWEC .: OPWEC | Otimização de Conversores de Energia das
Ondas

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

CONTEXTWA .: Middleware e Técnicas de Inferência de Contextos a
partir de fluxos de Dados para Desenvolvimento de Serviços
-Conscientes do Contexto em Dispositivos Móveis

67%

67%

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

LUMECD .: Dispositivos electrocrómicos luminescentes baseados
em electrólitos (bio)híbridos orgânicos/inorgânicos

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

PLASTICGLOBAL .: PLASTICGLOBAL - Avaliação da transferência de
agentes químicos mediada por plásticos e dos seus efeitos em
-redes tróficas de ecossistemas de profundidade, costeiros e
estuarinos em c

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM ASTRONOMIA /
ASTROFISICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

QUEST .: Novos desafios na procura de outras Terras

67%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

CEE .: Eleições Europeias em mudança: o impacto dos programas
de ajustamento na Zona Euro nas campanhas das Eleições para o
Parlamento Europeu

67%

NGS-HPC .: Predisposição hereditária para cancro da próstata:
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO identificação da heritabilidade por descobrir combinando análises
FRANCISCO GENTIL - E.P.E.
de sequenciação de exomas e de haplótipo numa população com
fortes efeit

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

--

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

--

--

--

--

RECONCILE .: Conservação da Biodiversidade, Alterações Globais e
Incertezas: Reconciliando a Persistência da Biodiversidade com o -Desenvolvimento Humano em Ambientes Dinâmicos

UNIVERSIDADE DO MINHO

ClusterStent .: Clusters bimetálicos para ação antimicrobiana
controlada em stents

UNIVERSIDADE DO MINHO

Trans-acids .: Estudos estrutura-função de transportadores de
ácidos carboxílicos: novas ferramentas na otimização da produção -de estirpes microbianas industriais

UNIVERSIDADE DO MINHO

--

AUXPROTECH .: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS COMPÓSITOS
-AUXÉTICOS PARA PROTEÇÃO PESSOAL

UNIVERSIDADE DO PORTO

HCARASNE .: Saude, HIV, Capacidade Cognitiva, e Atitudes Face ao
-Risco como Determinantes do Sucesso das Pequenas Empresas

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

FARMTRANSANION .: Transporte transmembranar de aniões
promovido por moléculas ?drug-like?: construção de uma
biblioteca de carregadores de aniões inspirados no Ataluren
(PTC124)

UNIVERSIDADE DO MINHO

NanoMaxiSafe .: Sistemas de libertação nanoestruturais
funcionalizados para aplicações alimentares: estratégias para
-maximizar a biodisponibilidade de compostos bioativos e avaliação
da sua segurança

UNIVERSIDADE DO PORTO

ASPASSI .: Avaliação da Segurança e reforço de Paredes de
Alvenaria de enchimento para Solicitações SÍsmicas

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

115.893,00

163.920,00

127.380,00

189.026,00

188.844,00

194.017,00

155.352,00

154.400,00

160.490,00

80.160,00

142.200,00

117.720,00

100.730,00

199.000,00

128.629,00

147.552,00

153.312,00

196.030,00

76.438,00

175.000,00

199.620,00

171.500,00

93.172,00

100.077,00

116.997,00

135.696,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

98.509,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

139.332,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

108.273,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

160.672,10

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

160.517,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

164.914,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

132.049,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

131.240,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

136.416,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

68.136,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

120.870,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

100.062,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

85.620,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.150,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

109.334,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

125.419,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

130.315,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

166.625,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

64.972,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

148.750,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.677,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

143.839,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

79.196,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

85.065,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

99.447,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

115.341,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2018/12/28

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/05/01

2019/05/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/04/02

2018/04/02

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/09/01

2019/09/01

Portugal

2016/07/01

2018/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/04/22

2019/04/22

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/05/01

2019/05/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

607

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-016899

POCI-01-0145-FEDER-016900

POCI-01-0145-FEDER-016901

POCI-01-0145-FEDER-016902

POCI-01-0145-FEDER-016903

POCI-01-0145-FEDER-016904

POCI-01-0145-FEDER-016905

POCI-01-0145-FEDER-016906

POCI-01-0145-FEDER-016907

POCI-01-0145-FEDER-016908

POCI-01-0145-FEDER-016909

POCI-01-0145-FEDER-016989

POCI-01-0145-FEDER-016997

POCI-01-0145-FEDER-016998

POCI-01-0145-FEDER-017003

POCI-01-0145-FEDER-017007

POCI-01-0145-FEDER-017018

POCI-01-0145-FEDER-017019

POCI-01-0145-FEDER-017020

POCI-01-0145-FEDER-017021

POCI-01-0145-FEDER-017022

POCI-01-0145-FEDER-017023

POCI-01-0145-FEDER-017024

POCI-01-0145-FEDER-017086

POCI-01-0145-FEDER-017210

POCI-01-0145-FEDER-017211

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

UNIVERSIDADE DO MINHO

BEAKDNA .: Origens da Cultura Campaniforme: Testando a
hipotética expansão Neolítica a partir da Península Ibérica usando
genomas mitocondriais actuais e antigos

UNIVERSIDADE DO MINHO

FRPLongDur .: FRPLongDur ? Comportamento estrutural a longo
prazo e de durabilidade de elementos de betão armado reforçados -à flexão com laminados de CFRP

--

UNIVERSIDADE DO MINHO

SocialHousing .: Modos de vida e formas de habitar: Ilhas e Bairros
-Populares no Porto e em Braga

UNIVERSIDADE DO MINHO

NANOSENSING .: Filmes finos semicondutores do tipo
nanocompósito, compostos por nanopartículas de metal nobre
dispersos em matrizes reativas óxido-metal para aplicações em
detetores de gases com base

UNIVERSIDADE DO MINHO

LA2D .: Heteroestruturas bidimensionais de grande área para
fotodetetores

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

AD-Blood-Assay .: Diagnóstico precoce e preditivo na doença de
Alzheimer baseado em sangue

UNIVERSIDADE DO MINHO

InOlicTower .: InOlicTower - Sistema estrutural inovador baseado
no uso de materiais de elevado desempenho para torres eólicas
leves e maior ciclo de vida em ambiente offshore

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DO MINHO

AHE .: Avaliação no Ensino Superior: o potencial de métodos
alternativos

--

--

--

--

--

ABSOLAR .: Revestimento multicamada para absorção selectiva da
-radiação solar para aplicações de temperaturas elevadas

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

cicf_cp .: O processo de mudança da contabilidade pública como
resultado da adoção das IPSAS na Península Ibérica

UNIVERSIDADE DO MINHO

VESCells .: Desenvolvimento de substitutos biofuncionais de vasos
sanguíneos usando a tecnologia de electrospinning e células
-estaminais mesenquimais.

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

PI SLMP53 .: Patente internacional de novas pequenas moléculas
reativadoras de formas mutadas da p53 - SLMP53

PI Roy-Bz .: Patente nacional e internacional Roy-Bz: A small
molecule selective activator of Protein Kinase Cdelta

PI STFF .: Patente internacional de diagnóstico do síndrome de
transfusão feto-fetal (STFF)

PI Malaria .: Patente Internacional Anti-malarial agent(s) and
methods to obtain them

--

--

--

--

--

UNIVERSIDADE DO PORTO

Pyrazinoquinazolinone .: Pyrazinoquinazolinone derivatives with
antibacterial activity against gram-positive bacteria

UNIVERSIDADE DO PORTO

Soilife .: Proteção da tecnologia Soilife - a sustainable olive pomace
processing intending a substrate production and the recovery of
-bioactive compounds

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

MODELFISH .: Modelfish ? Smart autonomous system of fish
feeding for aquaculture use

Antídoto .: USE OF POLYMYXIN AS AN ANTIDOTE FOR
INTOXICATIONS BY AMATOXINS

Acoustic Feedback Cancellation .: Acoustic Feedback Cancellation
Based on Cepstral Analysis

--

--

--

--

UNIVERSIDADE DO PORTO

Audio GPS .: Audio Global Positioning System

UNIVERSIDADE DO PORTO

Coordinated Auto Parking .: Device and Method for Self-Automated
Parking Lot for Autonomous Vehicles Based On Vehicular
-Networking

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DO PORTO

Triboelectric driven turbine .: Triboelectric driven turbine to
generate electricity from the motion of water

CATALVALOR .: Projeto de proteção e valorização económica do
catalisador X-CAT e seu modo de produção

CMSM PROTECT .: Projeto de proteção e valorização económica
das novas Membranas de Peneiro Molecular de Carbono

SWITCH PROTECT .: Projeto de proteção e valorização económica
da tecnologia T-SWITCH

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

198.264,00

174.987,00

189.029,00

149.952,00

146.508,00

198.804,00

197.424,00

68.285,00

83.748,00

65.320,00

199.557,00

33.922,00

29.610,00

32.100,60

36.509,50

46.772,00

33.668,00

42.701,00

38.488,00

50.000,00

51.350,65

50.000,00

36.263,50

33.496,00

86.812,00

42.782,50

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

168.524,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

148.738,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

160.674,65

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.459,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

124.531,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

168.983,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

167.810,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

58.042,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

71.185,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

55.522,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

169.623,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

28.833,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

25.168,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

27.285,51

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

31.033,08

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

39.756,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

28.617,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

36.295,85

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

32.714,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

42.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

43.648,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

42.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

30.823,98

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

28.471,60

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

73.790,20

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

36.365,13

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/05/01

2019/05/01

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/07/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2016/06/01

2019/06/01

Portugal

2015/12/23

2018/12/22

Portugal

2016/05/01

2019/05/01

Portugal

2016/09/15

2019/09/14

Portugal

2016/06/15

2019/06/14

Portugal

2016/05/23

2019/05/22

Portugal

2016/02/23

2019/02/21

Portugal

2016/08/01

2019/07/31

Portugal

2016/05/17

2019/05/15

Portugal

2016/05/23

2019/05/22

Portugal

2016/02/23

2019/02/21

Portugal

2016/05/23

2019/05/22

Portugal

2016/08/29

2019/08/28

Portugal

2016/09/30

2019/09/29

Portugal

2016/09/15

2019/09/14

Portugal

2016/09/30

2019/09/30

Portugal

608

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-017213

POCI-01-0145-FEDER-019803

POCI-01-0145-FEDER-021897

POCI-01-0145-FEDER-022121

POCI-01-0145-FEDER-022122

POCI-01-0145-FEDER-022125

POCI-01-0145-FEDER-022127

POCI-01-0145-FEDER-022151

POCI-01-0145-FEDER-022153

POCI-01-0145-FEDER-022157

POCI-01-0145-FEDER-022161

POCI-01-0145-FEDER-022168

POCI-01-0145-FEDER-022184

POCI-01-0145-FEDER-022217

POCI-01-0145-FEDER-022231

POCI-01-0145-FEDER-022315

POCI-01-0145-FEDER-022426

POCI-01-0145-FEDER-023248

POCI-01-0145-FEDER-023262

POCI-01-0145-FEDER-023290

POCI-01-0145-FEDER-023314

POCI-01-0145-FEDER-023342

POCI-01-0145-FEDER-023360

POCI-01-0145-FEDER-023382

POCI-01-0145-FEDER-023386

POCI-01-0145-FEDER-023397

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNIVERSIDADE DO PORTO

KET-CAT PROTECT .: Projeto de proteção e valorização económica
do processo KET-CAT

UNIVERSIDADE DO MINHO

RELEASE-ME .: Micro ou nanocápsulas com propriedades
fotocatalíticas para libertação controlada de agentes difusores e
respetivo método de obtenção

CENTITVC - CENTRO DE NANOTECNOLOGIA E
Revifeel IP .: Proteção da propriedade industrial das soluções
MATERIAIS TÉCNICOS, FUNCIONAIS E INTELIGENTES tecnológicas REVIFEEL

CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO ALGARVE

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR IBMC

FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE
LISBOA

ICETA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E
AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

ASSOCIAÇÃO INCD

NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA FCT

UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

67%

67%

67%

67%

67%

PORBIOTA .: E-Infraestrutura Portuguesa de Informação e
Investigação em Biodiversidade

C4G .: Colaboratório para as Geociências

INCD .: Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída

--

--

--

--

--

--

--

PTNMR .: Rede Nacional de Ressonânica Magnética Nuclear

PRISC .: Infrastrutura Portuguesa de Coleções Científicas para a
Investigação

--

--

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES

ENGAGE SKA .: E-ciência Sustentavel: Capacitacao e Crescimento
Inteligente para uma Participacao Portuguesa no Square Kilometer -Array com radioastronomia como Laboratorio Aberto à Inovação

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

67%

67%

RNEM .: Rede Nacional de Espectrometria de Massa

--

GenomePT .: Laboratório Nacional de Sequenciação e análise de
genomas

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

67%

PPBI .: Plataforma Portuguesa de BioImagem

--

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DO PORTO

67%

EMBRC.PT .: Centro Europeu de Recursos Biológicos Marinhos
Portugal

Resumo | Summary

INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, EMSO-PT .: Obervatório Europeu Multidisciplinar do Fundo do Mar
-I.P.
e Coluna de Água - Portugal

67%

67%

Nome da Operação | Operation Name

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Biodata.pt .: BioData.pt - Infraestructura Portuguesa de Dados
Biológicos

--

--

PI Bodygrip .: Patente internacional do Bodygrip ? Dispositivo para
-medir força e energia musculares

C4MiR .: Control Module for Multiple Mixed-Signal Resources
Management

CARE4VALUE .: Potenciar a Criação de Valor em Unidades de
Cuidados Continuados Integrados de Saúde geridas por IPSS

--

--

INTERATrigo .: Avaliação do rendimento e qualidade em trigo mole
-em função das interações água-azoto

QCLASSE .: Caracterização e Valorização da autenticidade do QSE
DOP e sua vocação para a promoção da Saúde

--

VALORBIO .: Valorização de resíduos através de zonas húmidas
-construídas modulares usadas para tratamento de águas residuais

ECare-COPD .: Promoção da autogestão na DPOC: Programa
formativo

WineWATERFootprint .: Avaliação da pegada hídrica na fileira
vitivinícola

Landscape Museum .: Narrativas e Experiência do Lugar: bases
para um Museu da Paisagem

Your PEL .: Promover e Empoderar para a Literacia em saúde na
população jovem

HomeGreens .: Aquaponia Doméstica: Sistemas de Aquacultura
multitrófica Integrada (IMTA)

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

33.017,50

55.859,37

92.560,00

1.396.155,00

2.676.537,64

1.418.651,83

2.780.507,00

1.411.034,84

1.041.148,02

3.028.787,43

3.493.675,90

3.850.240,00

3.004.042,50

3.864.138,29

328.360,60

34.090,00

41.320,00

149.485,00

120.500,87

149.956,67

147.524,59

116.938,34

149.999,36

38.917,53

136.584,04

149.543,41

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

28.064,88

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

47.480,46

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

78.676,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.186.731,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.275.056,99

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.205.854,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.363.430,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

1.199.379,64

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

884.975,82

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.574.469,33

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.969.624,51

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.272.704,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

2.553.436,12

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

3.284.517,56

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

279.106,51

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

28.976,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

35.122,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.062,25

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

102.425,74

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.463,17

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

124.895,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

97.643,33

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.499,46

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

33.079,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

116.096,43

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.111,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/09/30

2019/09/30

Portugal

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

2016/06/24

2019/06/23

Portugal

2017/05/01

2020/04/29

Portugal

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2017/06/17

2020/06/15

Portugal

2017/06/15

2020/06/13

Portugal

2017/07/18

2020/07/16

Portugal

2017/07/01

2020/06/29

Portugal

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

2017/06/01

2020/05/30

Portugal

2017/05/01

2020/04/29

Portugal

2017/06/19

2020/06/17

Portugal

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

2016/09/19

2018/09/18

Portugal

2017/09/01

2019/03/01

Portugal

2017/10/09

2019/04/09

Portugal

2017/08/24

2019/02/23

Portugal

2017/07/17

2019/01/16

Portugal

2017/09/01

2019/03/01

Portugal

2017/06/01

2018/12/01

Portugal

2017/10/12

2019/04/12

Portugal

2017/07/01

2018/12/30

Portugal

2017/08/24

2019/02/21

Portugal

609

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-023423

POCI-01-0145-FEDER-023453

POCI-01-0145-FEDER-023557

POCI-01-0145-FEDER-023575

POCI-01-0145-FEDER-023583

POCI-01-0145-FEDER-023604

POCI-01-0145-FEDER-023622

POCI-01-0145-FEDER-023678

POCI-01-0145-FEDER-023712

POCI-01-0145-FEDER-023721

POCI-01-0145-FEDER-023723

POCI-01-0145-FEDER-023757

POCI-01-0145-FEDER-023762

POCI-01-0145-FEDER-023811

POCI-01-0145-FEDER-023813

POCI-01-0145-FEDER-023817

POCI-01-0145-FEDER-023822

POCI-01-0145-FEDER-023937

POCI-01-0145-FEDER-023969

POCI-01-0145-FEDER-023997

POCI-01-0145-FEDER-024020

POCI-01-0145-FEDER-024043

POCI-01-0145-FEDER-024067

POCI-01-0145-FEDER-024068

POCI-01-0145-FEDER-024328

POCI-01-0145-FEDER-024376

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

2Bio4cartilage .: Programa de intervenção integrado para
prevenção e tratamento de lesões da cartilagem

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CCRE-MPC .: Criação, circulação, registo e edição de obras de
música portuguesa contemporânea, numa perspetiva reflexiva
(áreas da composição, da performance e do som e tecnologias da
música)

Resumo | Summary

--

--

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

TeenPower .: Projeto TeenPower: e-Capacitar os adolescentes para
-prevenir a obesidade

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CONTEST .: CONTEST - Agregação de consumidores para promover
a participação ativa e a definição de tarifas na transação e
-prestação de serviços energéticos

INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

AgetEm .: Agrio et Emulsio - Desenvolvimento de Novos Produtos

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

Trails4Health .: Trails4Health: caracterização biofísica de percursos
pedestres como ferramenta de fomento regional e promoção da
-saúde.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

HCTourism .: Perfil e Tendências do Capital Humano no Sector do
Turismo

PerSoParAge .: Recursos pessoais e sociais para a autonomia e
participação social numa sociedade envelhecida

AgeNortC .: Envelhecimento, participação social e detecção
precoce da dependência: capacitar para a 4ª idade

--

--

--

--

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

BioSave .: Promoção do potencial económico e da sustentabilidade
-dos setores do azeite e da castanha

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

GEDITEC .: Geografia económica e dinâmicas territoriais de
competitividade: o erro como factor de aprendizagem e de
inovação territorial

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

RUMMUNITY .: Diminuição da mortalidade e morbilidade
perinatais por falha da transferência da imunidade passiva em
bovinos em regime extensivo com base na administração de
plasma

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Help2care .: Apoiar no autocuidado de utentes e cuidadores

--

--

--

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

GMove+ .: GMovE+: Um programa de intervenção para promover a
-atividade física e a qualidade de vida da população idosa da Guarda

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

Causes4AdolescentObesity .: A natureza multifactorial da
obesidade: um estudo preliminar sobre o perfil comportamental,
fisiológico e genético de adolescentes portugueses.

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

FishBioSensing .: Dispositivos portáteis baseados em (bio)sensores
electroquímicos para a avaliação da segurança e qualidade de
-produtos da pesca

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

MIND&GAIT .: Promoção da autonomia de idosos frágeis através
da melhoria da cognição e capacidade de marcha e utilização de
produtos de apoio.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

--

--

LLMCP LisPan .: Living Lab para Conteúdos e Plataformas de Media -Painel de Utilizadores de Internet na região de Lisboa

ISLA - SANTARÉM, EDUCAÇÃO E CULTURA,
UNIPESSOAL LIMITADA

Wine Experience & Sensations .: Experiência e Sensações do Vinho:
-Explorar a Cultura e Património do Vinho na Região Tejo

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

RnMonitor .: RnMonitor: Infraestrutura de Monitorizac?a?o Online
e Estratégias de Mitigação Activa do Gás Radão no Ar Interior em -Edifi?cios Públicos da Regia?o Norte de Portugal

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

RDFGAS .: Aproveitamento energético dos combustíveis derivados
-de resíduos e lamas secas

Alto Minho. Smob .: Mobilidade Sustentável para o Alto Minho

VALGLIGOR .: Valorização energética do glicerol e de gordura
animal por gasificação

MovTour .: Turismo e Cultura com e para a Sociedade

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

TERR@ALVA .: Definição e influência do terroir na qualidade do
vinho Alvarinho

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

SilkHouse .: Desenvolvimento de uma microrrede inteligente
baseada em fontes renováveis de energia e de um sistema de
monitorização para a Casa da Seda

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

149.158,60

16.948,33

149.701,27

149.879,94

130.482,93

87.312,13

139.761,04

149.849,50

133.943,22

148.300,26

149.685,30

131.231,93

148.652,60

121.204,05

135.929,07

144.306,97

148.639,45

29.951,46

123.702,13

132.300,31

122.862,57

149.999,98

149.408,61

141.688,76

146.455,45

149.915,79

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

126.784,81

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

14.406,08

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.246,08

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

124.405,94

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

110.910,49

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

74.215,31

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

118.796,88

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.372,08

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

113.851,74

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

124.670,72

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.232,51

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

111.215,34

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

126.354,71

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

103.023,44

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

115.539,71

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

121.765,96

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

126.343,53

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

24.838,59

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

105.146,81

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

111.835,95

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

104.433,18

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

127.499,98

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

126.080,44

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

120.435,45

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

124.326,19

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

126.905,03

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/09/01

2019/03/03

Portugal

2017/09/07

2019/03/05

Portugal

2017/08/24

2019/02/22

Portugal

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

2017/09/18

2019/03/19

Portugal

2017/10/05

2019/04/05

Portugal

2017/08/24

2019/02/21

Portugal

2017/10/25

2019/04/25

Portugal

2017/08/24

2018/11/22

Portugal

2017/05/15

2018/11/12

Portugal

2017/09/13

2019/03/15

Portugal

2017/09/11

2019/03/13

Portugal

2017/09/01

2019/03/02

Portugal

2017/07/22

2019/01/21

Portugal

2017/10/25

2019/04/26

Portugal

2017/06/01

2018/11/30

Portugal

2017/08/23

2019/02/21

Portugal

2017/05/01

2018/10/31

Portugal

2017/08/16

2019/02/14

Portugal

2017/09/01

2019/02/28

Portugal

2017/11/01

2019/05/02

Portugal

2017/08/24

2019/02/21

Portugal

2017/06/01

2018/11/30

Portugal

2017/10/02

2019/04/02

Portugal

2017/09/14

2019/03/14

Portugal

2017/09/18

2019/03/20

Portugal

610

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-024594

POCI-01-0145-FEDER-024597

POCI-01-0145-FEDER-024676

POCI-01-0145-FEDER-026103

POCI-01-0145-FEDER-026106

POCI-01-0145-FEDER-026208

POCI-01-0145-FEDER-026316

POCI-01-0145-FEDER-026442

POCI-01-0145-FEDER-026713

POCI-01-0145-FEDER-026968

POCI-01-0145-FEDER-027020

POCI-01-0145-FEDER-027498

POCI-01-0145-FEDER-027512

POCI-01-0145-FEDER-027612

POCI-01-0145-FEDER-028259

POCI-01-0145-FEDER-028395

POCI-01-0145-FEDER-032986

POCI-01-0145-FEDER-034168

POCI-01-0145-FEDER-034301

POCI-01-0145-FEDER-035371

POCI-01-0145-FEDER-035375

POCI-01-0145-FEDER-035395

POCI-01-0145-FEDER-035398

POCI-01-0145-FEDER-035750

POCI-01-0145-FEDER-036327

POCI-01-0145-FEDER-036932

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMEDICA

Nome da Operação | Operation Name

HECOLCAP .: Estruturas 3D para libertação localizada e controlada
de fármacos baseadas em compósitos de Fosfatos de cálcio
-nanofásicos/ Colagénio Heparinizados.

UNIVERSIDADE DO PORTO

PI Saliva sampling .: Patente internacional de método não invasivo
-de recolha de saliva

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

Castwine .: Pedido Internacional de Patente relativo à aplicação de
bio resíduos de Castanea sativa Mill como conservantes naturais
-de vinhos em alternativa à adição de sulfitos

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMEDICA

FAVHIV .: A composition for use in a method for prevention or
treatment of human immunodefitiency virus infections

UNIVERSIDADE DO PORTO

PI Marcador de BOO .: Patente internacional de marcador de
Obstrução Infravesical em homens com Hiperplasia Benigna da
Próstata

CENTITVC - CENTRO DE NANOTECNOLOGIA E
SENSE IP .: TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM SENSORES DE NÍVEL
MATERIAIS TÉCNICOS, FUNCIONAIS E INTELIGENTES INTEGRADOS, EM PARTICULAR PARA VEÍCULOS ÁEREOS

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

ACDC-Cube .: AC/DC Converter with three to single phase Matrix
Converter, Full-bridge AC/DC Converter and HF Transformer

UNIVERSIDADE DO PORTO

CorkSTFluidics .: Entrada nas fases Nacionais/regionais da
tecnologia CorkSTFluidics - Composite Layer material for
dampening external load, obtaining process and uses thereof

67%

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

67%

67%

67%

UV-FILTERS .: Novos Filtros UV e respetivo Método de Produção

RCTS100 .: Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade a 100 Gbit/s

Vital ID .: Biometric Method and Device for Identifying A Person
Through An Electrocardiogram (ECG) Waveform

CENTITVC - CENTRO DE NANOTECNOLOGIA E
CDP - IP .: Proteção da propriedade industrial do processo de
MATERIAIS TÉCNICOS, FUNCIONAIS E INTELIGENTES tingimento customizado para fibras de base Polipropileno

UNIVERSIDADE DO PORTO

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
BIOMEDICA

67%

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

--

--

--

PI Extraction method .: Patente nacional e internacional Method of
extraction of microorganisms from clinical samples and detection -of mechanisms of resistance

67%

67%

Resumo | Summary

CoolEnergyVehicles .: Energy harvesting device for a transport
vehicle

--

--

--

--

--

--

--

Dendrimer .: Biodegradable dendritic structure, methods and uses
-thereof

HYDROSER .: Hidrogel à Base de Sericina de Seda e Respetivo
Método de Produção

--

iHandU .: Wearable device for wrist rigidity evaluation in Parkinson
-surgery

Vital Sticker .: Device with Rotational Flexible Electrodes

AURA .: Antenna for Underwater Radio Communications

--

--

67%

CENTITVC - CENTRO DE NANOTECNOLOGIA E
iLaminate IP .: Laminados Interativos - registo de PI
MATERIAIS TÉCNICOS, FUNCIONAIS E INTELIGENTES

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

Accurate-BV .: Method and Apparatus for Segmentation of Blood
Vessels

67%

UNIVERSIDADE DO PORTO

PI sperm preservation .: Patente nacional e internacional
?Utilization of medium supplements to improve sperm quality and -function?

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

67%

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR IBMC

67%

UNIVERSIDADE DO MINHO

67%

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

SafeCloud .: Method and system for information security using
multi-domain cloud data storage

--

--

--

CEP4CUT .: CYANOBACTERIUM EXTRACELLULAR POLYMER FOR THE
-COMPOSITIONS AND USES THEREOF

PCTCITND .: Proteção de nova aplicação de Citalopram e derivados
-para o tratamento de doenças neurodegenerativas

BB-SPECTRAL .: Big data self-learning system for biological spectral
-analysis of complex samples.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

50.000,00

33.668,00

14.758,50

6.463,26

53.000,00

43.904,68

32.470,00

49.568,30

47.970,00

50.000,00

7.827.093,41

40.894,00

46.395,00

43.400,00

49.136,40

44.162,00

50.000,00

49.973,00

49.998,00

50.000,00

64.895,00

46.970,00

4.990,00

50.000,00

96.983,85

50.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

42.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

28.617,80

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

12.544,73

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

5.493,77

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

45.050,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

37.318,98

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

27.599,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

42.133,06

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

40.774,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

42.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

6.653.029,40

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

34.759,90

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

39.435,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

36.890,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

41.765,94

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

37.537,70

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

42.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

42.477,05

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

42.498,30

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

42.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

55.160,75

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

39.924,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

4.241,50

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

42.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

82.436,27

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

42.500,00

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2016/10/21

2018/10/20

Portugal

2016/10/20

2019/10/19

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2016/11/07

2017/11/06

Portugal

2016/12/15

2019/12/14

Portugal

2016/11/30

2019/11/29

Portugal

2016/12/21

2019/12/20

Portugal

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

2017/03/22

2020/02/22

Portugal

2017/10/01

2020/09/30

Portugal

2017/04/24

2019/04/23

Portugal

2017/04/21

2020/04/20

Portugal

2017/05/26

2020/03/31

Portugal

2017/05/22

2020/05/21

Portugal

2017/07/01

2020/06/30

Portugal

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

2017/08/01

2020/07/31

Portugal

2017/08/01

2020/07/31

Portugal

2017/12/01

2020/11/30

Portugal

2017/08/02

2020/07/28

Portugal

2017/08/01

2018/01/31

Portugal

2017/08/29

2020/08/28

Portugal

2017/09/15

2020/09/14

Portugal

2017/09/28

2020/09/27

Portugal

611

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0145-FEDER-037582

POCI-01-0246-FEDER-026645

POCI-01-0246-FEDER-026730

POCI-01-0246-FEDER-026751

POCI-01-0246-FEDER-026752

POCI-01-0246-FEDER-026757

POCI-01-0246-FEDER-026758

POCI-01-0246-FEDER-026763

POCI-01-0246-FEDER-026767

POCI-01-0246-FEDER-026774

POCI-01-0246-FEDER-026777

POCI-01-0246-FEDER-026785

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E
CIÊNCIA

AEMITEQ-ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO
TECNOLOGICA E QUALIDADE

CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À INDÚSTRIA
METALOMECÂNICA

ITECONS - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA A
CONSTRUÇÃO, ENERGIA, AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E
DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL-CITEVE

ASSOCIAÇÃO BLC3 - CAMPUS DE TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

I.C.-INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE
NANOTECNOLOGIA (LIN)

C.T.I.C. - CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDUSTRIAS
DO COURO

Nome da Operação | Operation Name

CoSi .: Method and Device for Color Similarity Evaluation

FAsT: Fast Fat Analysis - Valorização da tecnologia Microwave
Assited Extraction no setor agroalimentar

Observ.Tech - Competitiveness, technological vigilance and
intelligence

ExpertA+ | Promoção da eficiência energética e hídrica em
infraestruturas complexas

Sistemas Inteligentes de Monitorização 4.0 - SIM4.0

KNIT-FORCE para a ITV Nacional

3I Bioeconomia

transSMART - Programa de Transferência de Tecnologia para um
Smart Building Environment

NOuRIsH - NanOtechnology Rapid Prototyping Innovation Hub

LEATHERTEC

CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL STEP2FOOTURE

RAÍZ - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO DA FLORESTA E e-globulus - Plataforma online de transferência de conhecimento
PAPEL
do RAIZ para a gestão florestal de povoamentos de eucalipto

Resumo | Summary

--

O projeto FAsT: Fast Fat Analysis ? Valorização da tecnologia Microwave Assited
Extraction no setor agroalimentar visa a valorização económica de um método inovador
de medição de gordura, a partir da promoção de iniciativas de transferência de
conhecimento junto de empresas do setor agroalimentar.

O projeto prevê colmatar as necessidades de informação técnica, tecnológica e
estratégica das empresas, através da transferência de conhecimento, incutindo
processos de I&D+I, disponibilizando informação e ferramentas relevantes, permitindo
um posicionamento atempado face às exigências do mercado.

Este projeto visa dotar pequenas e médias empresas que intervenham na construção,
manutenção e requalificação de infraestruturas complexas, responsáveis por consumos
intensivos de energia e água, de conhecimentos técnicos especializados, potenciando
coletivamente a eficiência energética e hídrica.

O Projeto SIM 4.0 tem por objetivo a transferência de conhecimento, para as PME, nas
regiões Norte, Centro e Alentejo, através da disseminação e demonstração de conceitos
avançados de Monitorização Inteligente (Industria 4.0) na melhoria da eficiência dos
seus processos.

O projeto KNIT-FORCE para a Indústria Têxtil e do Vestuário nacional visa estabelecer
uma ação coletiva e estruturada, orientada às capacidades pré-competitivas, que
potenciem e valorizem resultados de I&D pelo reforço da transferência e do
conhecimento científico e tecnológico para este setor.

O objetivo Central do Consórcio 3i Boeconomia é dinamizar uma rede de competências
para a transferência de conhecimento e intensificação tecnológica em Bioeconomia
produzida pelos co-promotores para o setor empresarial, valorizando os resultados de
I&I com as necessidades de mercado.

O transSMART visa a capacitação da fileira da Construção com tecnologia. Foca-se no
ambiente construído; Smart Building Environment e nas diretrizes Edificações
Sustentáveis, Regeneração das Construções e Construções Age-friendly, para a
promoção da Competitividade, Eficiência e Sustentabilidade.

O projeto ??NOuRIsH?? visa a implementação de um ?Open Digital Innovation Hub? e
respetivo ?Web-Marketplace?, que polarize instalações piloto europeias, e respetivos
serviços, focado nas Tecnologias de Largo Especto (KET) da Nanotecnologia e dos
Materiais Avançados.

O projeto LeatherTech visa o upgrade tecnológico do setor de curtumes. Será definida a
estratégia de desenvolvimento tecnológico. Uma intensa atividade de Vigilância
tecnológica e Desenvolvimento experimental darão suporte às Atividades de
Transferência de conhecimento ? Informação e Demonstração.

STEP2FOOTURE - Desenvolvimento e validação de tecnologias facilitadoras, de
tecnologias e materiais para fabricação aditiva, de sistemas de conceção e
prototipagem de calçado customizado, de sistemas de produção ciberfísica e de
soluções inteligentes para comercialização de calçado.

e-globulus, projecto de comunicação e transferência de conhecimento da investigação
do RAIZ - Instituto da Floresta e Papel. Disponibilização gratuita de uma plataforma
online para auxiliar o planeamento de operações silvícolas visando uma gestão florestal
sustentável caso-a-caso.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

49.998,00

276.935,21

448.678,33

411.867,93

572.761,50

541.733,33

894.368,84

304.781,51

1.055.051,69

274.630,21

339.404,99

594.054,17

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

42.498,30

235.394,93

381.376,58

350.087,74

486.847,28

460.473,33

760.213,52

259.064,28

896.793,94

233.435,68

288.494,24

504.946,04

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2017/12/01

2020/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/04

2019/09/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/15

2019/09/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

Prioridade de Investimento | Investment Priority

01-O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e
a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0246-FEDER-026786

POCI-01-0246-FEDER-026787

POCI-01-0246-FEDER-026788

POCI-01-0246-FEDER-026789

POCI-01-0246-FEDER-026790

POCI-01-0246-FEDER-026791

POCI-01-0246-FEDER-026792

POCI-01-0246-FEDER-026795

POCI-01-0246-FEDER-026796

POCI-01-0246-FEDER-033051

POCI-01-0247-FEDER-000130

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO TECNOLOGICO DA CERAMICA E DO
VIDRO(CTCV)

Nome da Operação | Operation Name

CTCV 2020 - Valorização e Transferência de Conhecimento
Tecnológico e I&D para a Indústria do Habitat

CENTIMFE - CENTRO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA TransConTech | Transferência de Conhecimento Tecnológico no
DE MOLDES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E PLÁSTICOS Cluster de Engineering and Tooling

CENTRO TECNOLÓGICO DA CORTIÇA

INOV INESC INOVAÇÃO - INSTITUTO DE NOVAS
TECNOLOGIAS

ASSOCIAÇÃO C.C.G. / ZGDV - CENTRO DE
COMPUTAÇÃO GRÁFICA

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM
ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA
INDUSTRIAL

ASSOCIAÇÃO FRAUNHOFER PORTUGAL RESEARCH

PIEP ASSOCIAÇÃO - PÓLO DE INOVAÇÃO EM
ENGENHARIA DE POLIMEROS

Transferência de conhecimento científico e tecnológico - Indústria
da cortiça

DemoDigital 4.0 - Digitalização da Indústria & Indústria 4.0

valorTICE - promover e explorar ideias e projetos promissores em
aplicações TICE

BIAL - PORTELA & CA S.A.

O projeto CTCV 2020 - Valorização e Transferência de Conhecimento Tecnológico e I&D
para a Indústria do Habitat visa capacitar o CTCV para proporcionar um novo nível de
valorização, transferência e exploração de conhecimento científico e tecnológico pelas
empresas da esfera do Habitat.

No contexto da crescente importância da Indústria 4.0 e Economia Circular, o projeto
TransConTech tem como objetivo facilitar a transferência de conhecimento e tecnologia
para a indústria, quer através da valorização de resultados de I&D, quer pela Technical
Intelligence a nível internacional.

O CTCOR pretende apoiar a indústria da cortiça. O projeto visa a melhoria das condições
envolventes, com destaque para os fatores de competitividade coletivos.Os principais
objetivos são o reforço da transferência de conhecimento para as empresasa e
valorização económica dos resultados de I&D e PI.

O DemoDigital 4.0 vai reforçar a competitividade das regiões Centro e Norte através da
transferência do conhecimento científico e tecnológico, promovendo a transformação
digital da indústria através de capacitação, implementação de pilotos demonstradores,
sinergias e inovação nas PMEs industriais.

O valorTICE visa reforçar o espaço de intervenção do CCG na área das TICE, através do
alargamento do seu envolvimento com o ensino universitário e politécnico e respetivas
competências no sistema de I&I, promovendo as suas competências e um conjunto de
projetos promissores em aplicações TICE.

O projeto EcoTermIP visa a promoção da Ecoeficiência dos Processos Térmicos para a
EcoTermIP - Promoção da Utilização Racional de Energia Térmica e
Competitividade e Sustentabilidade da Indústria Portuguesa nos setores da
Integração de Tecnologias com Base em Energias Renováveis na
metalomecânica, cerâmica, agroalimentar de laticínios e de fabricação de produtos à
Indústria Portuguesa
base de carne.

MDevNet: Rede Nacional de Transferência de Conhecimento de
Dispositivos Médicos

UMinhoTech - technology for future

CENTITVC - CENTRO DE NANOTECNOLOGIA E
bKET - Boosting Key Enabling Technologies
MATERIAIS TÉCNICOS, FUNCIONAIS E INTELIGENTES

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

Resumo | Summary

Programa Nacional de Transferência de Conhecimento

O projeto MDevNet: Rede Nacional de Transferência de Conhecimento de Dispositivos
Médicos visa a valorização do conhecimento desenvolvido sobre os Dispositivos
Médicos de Base Tecnológica das entidades do sistema de I&I através de processos de
transferência de tecnologia eficazes para a indústria.

O projeto UMinhoTech tem como objetivo principal potenciar a valorização económica
dos resultados de I&D produzidos pela Universidade do Minho e pelas suas interfaces
tecnológicas, e reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o
setor empresarial.

O projeto bKET - Boosting Key Enabling Technologies visa promover a transferência de
conhecimento científico e tecnológico na área das Tecnologias de Largo Espectro (KETs)
para o setor empresarial nacional através de ações de demonstração e disseminação e
valorização de conhecimento.

O projeto visa reforçar a transferência do conhecimento, potenciando a sua valorização
e comercialização através de um conjunto de atividades que permitam uma maior e
melhor articulação entre as empresas e o SCTN e promovam internacionalmente o
sistema de I&I nacional.

BIAMED15 .: Investigação de projetos inovadores para um painel
de indicações específicas nas áreas do Sistemas Nervoso Central e -Cardiovascular

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

872.016,66

452.036,47

143.666,66

449.937,32

361.352,87

570.524,04

856.068,54

897.667,62

658.786,11

2.430.355,27

37.371.173,13

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

741.214,16

384.231,00

122.116,66

382.446,72

307.149,94

484.945,43

727.658,26

763.017,47

559.968,19

2.065.801,98

12.722.492,71

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/31

2019/01/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/02

2019/11/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/04

2019/09/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/07

2018/12/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-002797

POCI-01-0247-FEDER-002814

POCI-01-0247-FEDER-003145

POCI-01-0247-FEDER-003171

POCI-01-0247-FEDER-003179

POCI-01-0247-FEDER-003279

POCI-01-0247-FEDER-003306

POCI-01-0247-FEDER-003310

POCI-01-0247-FEDER-003320

POCI-01-0247-FEDER-003327

POCI-01-0247-FEDER-003330

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL, S.A.

BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL, S.A.

ALTICE LABS, S.A.

FABRICA DE CONSERVAS LA GONDOLA S.A.

Nome da Operação | Operation Name

INNOVCAR .: Inovação para Veículos Inteligentes

iFACTORY .: Novas Capacidades de Industrialização

FutPON .: Future Passive Optical Networks - FutPON

iCanSea .: Conservas com macroalgas para diferenciação
nutricional e sensorial

Revi Clean Facade .: Desenvolvimento de um sistema de
REVIGRES-INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRES
revestimento com elementos cerâmicos auto drenantes para
LDA
fachadas

HIGHER FUNCTIONS - SISTEMAS INFORMÁTICOS
INTELIGENTES, LDA

CELTEJO - EMPRESA DE CELULOSE DO TEJO S.A.

AMORIM & IRMÃOS, S.A.

COMPANHIA INDUSTRIAL DE RESINAS SINTETICAS,
CIRES, LDA

TARGETALENT, LDA

FERESPE - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO, LIMITADA

ASSET .: Assistência Inteligente para Todos em Toda a Parte

ThermoCel .: Desenvolvimentos de compósitos de base celulose

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

CorkPlus .: Contribuição das rolhas de cortiça para as propriedades
-químicas e sensoriais de vinho engarrafado

FLEXIVINIL .: Desenvolvimento de novos materiais de base PVC
com comportamento flexível, sem utilização de plastificantes
externos, com aplicação na indústria automóvel, nomeadamente
em estofos.

DIGICIT .: Validação experimental de um método de coloração
rápida e citologia digital para cancro ginecológico e anal.

RCS: Refined Cast Steel .: Desenvolvimento de aços vazados por
processo de afinação e otimizando a incorporação de resíduos

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

29.995.555,76

19.833.431,12

2.448.649,33

402.803,37

498.874,80

523.686,17

980.400,22

1.203.661,95

756.370,53

246.813,05

391.798,41

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

17.298.257,46

11.617.444,61

1.471.597,63

272.992,75

312.873,72

296.903,58

656.357,54

718.871,04

446.751,84

194.658,36

241.993,71

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

614

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-003334

POCI-01-0247-FEDER-003335

POCI-01-0247-FEDER-003344

POCI-01-0247-FEDER-003346

POCI-01-0247-FEDER-003350

POCI-01-0247-FEDER-003357

POCI-01-0247-FEDER-003362

POCI-01-0247-FEDER-003369

POCI-01-0247-FEDER-003376

POCI-01-0247-FEDER-003379

POCI-01-0247-FEDER-003382

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PRIMOR CHARCUTARIA - PRIMA, S.A.

ISPT - INDUSTRIAL SERVICES, S.A.

ARALAB - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E
ELECTROMECÂNICA GERAL LDA

ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

PORCELANAS DA COSTA VERDE S.A.

GUIATEL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

COMPONIT, LDA

SAPEC - QUÍMICA S.A.

BA GLASS PORTUGAL, S,A.

MAXDATA SOFTWARE S.A.

DURIT - METALURGIA PORTUGUESA DO
TUNGSTENIO, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

COVER-ED .: Novos produtos cárneos com proteção físico-química
-por aplicação de revestimentos edíveis e outros sistemas ativos

Hi2TRUST .: PLATAFORMA DE 2ª GERAÇÃO PARA INSPECÇÃO DE
COMPONENTES A ALTA TEMPERATURA

--

ClimTestE+ .: New generation of energy efficient climatic chambers --

SLMXL .: Sistemas de fabricação aditiva de peças metálicas de
grande dimensão

RoboCer3D .: Fabrico rápido de produtos em porcelana por R3D

OptimOdour .: Optimização inteligente de sistemas de ventilação
em ETARs

FLEXmodulo .: Produção de tubos de alto módulo de flexão com
base em PET

--

--

--

--

FlexiRecover .: Valorização de desperdícios de espumas flexíveis de
-poliuretano por conversão em polióis

Effi-World Glass .: Novos conceitos e materiais para moldes para a
produção eficiente de embalagens de vidro ? um salto na
-competitividade internacional

RESISTIR .: Sistema de Informação para controlo de infecção
inteligente e antibioterapia personalizada

HARDCorr .: Desenvolvimento de metal duro com elevada
resistência ao desgaste e à corrosão

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

772.789,04

395.024,79

259.524,51

1.891.889,81

781.832,20

341.279,78

1.477.603,50

1.347.527,34

1.121.372,00

497.866,42

696.602,08

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

494.032,12

202.325,17

194.643,38

1.267.676,04

538.869,96

243.283,30

845.185,31

820.404,53

683.578,53

386.506,23

462.686,64

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

615

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-003383

POCI-01-0247-FEDER-003386

POCI-01-0247-FEDER-003392

POCI-01-0247-FEDER-003393

POCI-01-0247-FEDER-003398

POCI-01-0247-FEDER-003401

POCI-01-0247-FEDER-003405

POCI-01-0247-FEDER-003408

POCI-01-0247-FEDER-003412

POCI-01-0247-FEDER-003414

POCI-01-0247-FEDER-003416

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MOLDETIPO II - ENGINEERING MOULDS AND
PROTOTYPES (PORTUGAL), LDA

STEMLAB, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

waterSHAPE .: Shape Adaptive Projectile for High Performance
Water Assisted Injection Moulding Process

StrokeTherapy .: Plataformas terapêuticas para acidentes
vasculares cerebrais

Resumo | Summary

--

--

RECER-INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS CERAMICOS
CERU4 .: Pavimentos cerâmicos de elevada resistência ao desgaste -S.A.

AMORIM ISOLAMENTOS, S.A.

FRULACT - INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR, S.A.

VIRTUAL POWER SOLUTIONS, S.A.

EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS S.A.

SILVA & VENTURA - TORNEARIA MECÂNICA LDA

SIMOLDES-PLASTICOS, S.A.

GLNMOLDS, S.A.

INOVA+ - INNOVATION SERVICES, S.A.

greenURBANLIVING .: Sistemas multifuncionais baseados em
aglomerado de cortiça expandida para a construção de coberturas -verdes e fachadas vivas

ENROBEE .: Tecnologia para impermeabilização de componentes de
alimentos com vista à sua incorporação em matrizes alimentares -de base hidrofílica

AVIGAE .: Assistente Virtual Inteligente para a Gestão Ativa da
Energia em Edifícios

Powerflow

Slimframe PV & Cork Skin .: Desenvolvimento de fachada
multifuncional integrando cortiça e sistema fotovoltaico com
fixação oculta

--

--

--

CHROMIUM LIKE .: Desenvolvimento de componentes automóveis
de base polimérica com efeito cromado (chromium free), com
-performance melhorada na sensação ao toque (toque frio)

additive.MILLING .: additive.MILLING - Add Milling to Additive
Manufacturing

--

BRAIN-LIGHTING .: Sondas neuronais dotadas com interação
elétrica, ótica e comunicação sem fios para controlo de neurónios- -alvo

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.073.883,88

743.794,56

1.018.561,25

411.622,06

366.653,34

708.680,16

1.501.354,82

434.124,11

628.745,68

626.816,83

664.826,17

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

694.754,89

541.398,16

587.576,45

259.771,53

227.212,43

490.596,64

890.517,77

290.335,93

419.700,25

414.170,48

474.049,67

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2019/03/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/03/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

616

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-003419

POCI-01-0247-FEDER-003430

POCI-01-0247-FEDER-003431

POCI-01-0247-FEDER-003433

POCI-01-0247-FEDER-003434

POCI-01-0247-FEDER-003447

POCI-01-0247-FEDER-003449

POCI-01-0247-FEDER-003457

POCI-01-0247-FEDER-003464

POCI-01-0247-FEDER-003466

POCI-01-0247-FEDER-003467

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

IRMÃOS MONTEIRO S.A.

LUSIAVES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROALIMENTAR S.A.

BSIM2 - BIOMOLECULAR SIMULATIONS, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

SHARP .: Seaweed for Healthier Traditional Food Products

Amoniave .: Técnicas de controlo das concentrações de amoníaco
em instalações avícolas

NEUROTERA .: Para a introdução no mercado de novos agentes
terapêuticos contra co-morbilidades oculares e cerebrais
associadas à Paramiloidose

ADIMAQ .: Fabrico ADItivo por extrusão e MAQuinagem para
CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
produção híbrida de modelos, moldes e moldações de grandes
LDA
dimensões.

TORBEL, S.A.

TEKEVER ASDS, LDA

PARTILESS .: Redução e Captura de Partículas em Sistemas de
Queima de Biomassa

PARRA .: Plataforma integrAda de MonitoRização e avaliação da
saude da vinhA

TEANDM - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATERIAIS
Diamond & Hard Laser Coatings
S.A.

SOLANCIS - SOCIEDADE EXPLORADORA DE
PEDREIRAS S.A.

SENSING FUTURE TECHNOLOGIES, LDA

RAMIREZ & CA (FILHOS) S.A.

TEKEVER - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

CALCITEC .: calcário azul e alteração cromática ? inovação e
tecnologia

FallSensing .: FallSensing: Technological solution for fall risk
screening and falls prevention

FUNCTIONALTUNA .: Desenvolvimento de conservas de atum
funcionais

UPCAST .: Unified Platform for CBRN Accident/Attack Scenario
managemenT.

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

941.949,22

609.047,04

1.136.307,60

1.696.039,68

554.329,19

957.605,64

599.531,39

463.284,45

1.034.508,36

479.273,54

482.974,32

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

633.721,67

361.681,88

891.220,51

1.145.082,33

336.542,58

684.229,52

428.146,96

332.361,59

748.512,07

336.403,27

331.690,19

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/16

2019/02/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/01

2019/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/09/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-003468

POCI-01-0247-FEDER-003472

POCI-01-0247-FEDER-003474

POCI-01-0247-FEDER-003476

POCI-01-0247-FEDER-003477

POCI-01-0247-FEDER-003480

POCI-01-0247-FEDER-003483

POCI-01-0247-FEDER-003485

POCI-01-0247-FEDER-003489

POCI-01-0247-FEDER-003490

POCI-01-0247-FEDER-003493

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A.

DEVAN- MICROPOLIS, S.A.

MANUEL DA CONCEIÇÃO GRAÇA, LIMITADA

SPIN.WORKS S.A.

MOLIPOREX - MOLDES PORTUGUESES,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.

ALTO - PERFIS PULTRUDIDOS LDA

O FELIZ - METALOMECÂNICA , S.A.

VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A.

EURORESINAS - INDÚSTRIAS QUIMICAS, S.A.

VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A.

PRIREV - EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS
TÉCNICOS LDA

Nome da Operação | Operation Name

MareCom .: Redes e Serviços Marítimos Comunitários

TexBioPro .: Funcionalização de substratos têxteis com
micropartículas biodegradáveis produzidas em processo contínuo

coMMUTe .: coMMUTe MULTIFUNCTIONAL MODULAR TRAIN
FLOOR

DIVER .: Desenho Integrado de VEículos de Reentrada atmosférica

LaTCh II .: Lightweight Thermoplastic Composites II

EasyFloor .: Desenvolvimento de painéis sanduíche compósitos
para a reabilitação de pisos de edifícios

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

INOV_LAMI .: Desenvolvimento de sistemas de reforço inovadores
e aperfeiçoamento dos modelos de cálculo em lajes mistas aço-betão

DecorGlass .: Decoration Techniques for the Glass

2GAR .: Second Generation Amino Resins/ Resinas Amino de
Segunda Geração

CASA .: CERAMIC ALTERNATIVE STRONG ARTICLE

PLASCOAT .: Metalização inovadora e ecológica de plásticos por
PVD e CVD assistido por plasma

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

814.065,75

507.309,70

761.610,59

229.668,99

1.281.911,28

967.666,39

322.776,45

895.252,76

758.490,91

1.321.431,91

842.849,50

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

574.890,43

364.890,21

438.077,35

155.803,47

810.472,61

704.116,64

217.257,34

596.041,33

521.008,30

774.905,83

576.696,50

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/03/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/02

2017/12/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/07/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-003495

POCI-01-0247-FEDER-003506

POCI-01-0247-FEDER-003520

POCI-01-0247-FEDER-003522

POCI-01-0247-FEDER-004331

POCI-01-0247-FEDER-004648

POCI-01-0247-FEDER-004806

POCI-01-0247-FEDER-004812

POCI-01-0247-FEDER-005423

POCI-01-0247-FEDER-005547

POCI-01-0247-FEDER-005813

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SPIN.WORKS S.A.

FABRICA DE CALÇADO SOZE, S.A.

SPAROS LDA

CONTROLAR - ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E
SISTEMAS LDA

Nome da Operação | Operation Name

CLOUDMAPPER .: Recolha e processamento de dados fotográficos
-em larga escala via cloud

FashionCognizantManufacturing ? FASCOM .: Resposta rápida às
tendências e preferências dos consumidores para artigos de moda,
-através da análise da interação e sensorização de lojas e
desenvolvimento

ALISSA .: Projecto ALISSA ? Alimentação saudável e sustentável
para peixes de aquacultura

IDTS .: Infotainment Distributed TestSystem

PORCEL - INDUSTRIA PORTUGUESA DE PORCELANAS
Desenvolvimento de processo de cozedura de porcelana oxidante
S.A.

AGROMAIS-ENTREPOSTO COMERCIAL AGRÍCOLA,
C.R.L.

Agricultura de precisão na cultura do milho

IETA - INDUSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO
IAS - IETA Advanced Stamping
DE AUTOMÓVEIS S.A.

AMOB - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, S.A.

LEGANZA - INDÚSTRIA PORTUGUESA DE
PORCELANA, S.A.

PINTOBAR-EXPLORAÇÃO AVICOLA LDA

MATCERÂMICA - FABRICO DE LOUÇA S.A.

Resumo | Summary

Consultoria no âmbito do desenvolvimento de subsistemas de
acionamento hidráulico para eixos móveis em máquinasferramenta

Desenvolvimento da superfície de um frete em pires de chávena
com efeito antideslize em utilização

Valorização agronómica de camas de galinha por processos de
compostagem

Desenvolvimento de louça cerâmica utilitária de elevada
resistência ao choque mecânico

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

276.764,67

721.200,42

601.132,87

1.043.918,53

20.000,00

19.900,00

20.000,00

20.000,00

7.800,00

19.500,00

15.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

202.495,86

494.917,12

439.254,96

692.688,49

15.000,00

14.925,00

15.000,00

15.000,00

5.850,00

14.625,00

11.250,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/09/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/13

2016/11/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/12

2016/12/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/13

2016/08/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/17

2016/12/16

Portugal

619

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-006055

POCI-01-0247-FEDER-006318

POCI-01-0247-FEDER-006356

POCI-01-0247-FEDER-006375

POCI-01-0247-FEDER-006378

POCI-01-0247-FEDER-006389

POCI-01-0247-FEDER-006392

POCI-01-0247-FEDER-006398

POCI-01-0247-FEDER-006405

POCI-01-0247-FEDER-006407

POCI-01-0247-FEDER-006410

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

VALÉRIUS - TEXTEIS, S.A.

DURIT - METALURGIA PORTUGUESA DO
TUNGSTENIO, LDA

Nome da Operação | Operation Name

IMAR PROJECT - INDUSTRIAL MANAGEMENT AND RESEARCH

--

PRODiam .: Aumento da produtividade com ferramentas revestidas
-e diamante CVD

REVIGRES-INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRES REVIFEEL PLUS .: Revestimentos cerâmicos com conforto térmico
LDA
melhorado

CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS FlexStone .: Novas Tecnologias para a Competitividade da Pedra
LDA
Natural

TMG - TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS
REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL,
S.A.

Resumo | Summary

Breathe2Seat .: Pele artificial respirável para interior automóvel

WE DO CONSULTING - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ShopView2Market .: Solução Automatizada de Verificação de
S.A.
Planogramas de Lojas

--

--

--

--

AlgaeCoat .: Validação industrial e otimização da aplicação de
CAMPOTEC IN - CONSERVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
revestimentos comestíveis baseados em extratos de macroalgas
-DE HORTOFRUTÍCOLAS S.A.
para produtos hortofrutícolas frescos e minimamente processados

FOLLOW INSPIRATION, S.A.

STRONGSTEP INNOVATION IN SOFTWARE QUALITY
LDA

ERT TEXTIL PORTUGAL, S.A.

PORCELANAS DA COSTA VERDE S.A.

wGR .: Plano de ação de demonstração do produto wiiGO Retail

AIMS2 .: Accelerated Improvement Method Strongstep 2

Lamitech .: Laminados técnicos ativos para a construção,
arquitetura e transportes.

CerWave .: CerWave - Demonstração do processo de cozedura de
porcelana por gás-microondas

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

367.076,53

292.900,87

1.556.519,41

286.209,88

467.492,06

259.817,59

166.897,40

180.009,51

359.900,71

420.127,38

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

196.712,56

173.382,31

851.217,98

170.888,86

229.908,70

171.899,66

100.138,44

118.806,62

184.951,93

217.886,76

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/03/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/04

2017/11/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/09

2016/12/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/28

Portugal

620

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-007678

POCI-01-0247-FEDER-007732

POCI-01-0247-FEDER-007860

POCI-01-0247-FEDER-007864

POCI-01-0247-FEDER-007931

POCI-01-0247-FEDER-008225

POCI-01-0247-FEDER-008657

POCI-01-0247-FEDER-008680

POCI-01-0247-FEDER-008752

POCI-01-0247-FEDER-008797

POCI-01-0247-FEDER-008804

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

BOSCH TERMOTECNOLOGIA S.A.

EFACEC ELECTRIC MOBILITY, S.A.

MATIAS & ARAÚJO S.A.

LEICA-APARELHOS OPTICOS DE PRECISÃO S.A.

INCOPIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIMENTÃO
S.A.

SISTIMETRA-SISTEMAS E MEDIDAS INDUSTRIAIS,
LDA

LIDERGRAF - ARTES GRÁFICAS S.A.

FAIANÇAS IDEAL DE VALE DE OUREM LDA

DISPLAX, S.A.

EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS S.A.

TÊXTEIS PENEDO S.A.

Nome da Operação | Operation Name

SGH .: Smart Green Homes

EVolution

M&AR - Methods & Applications Research

LEICA 2020 .: Desenvolvimentos de Produtos Óticos em Portugal

INCOTEMPEROS

Avaliação do desempenho de medidores de caudais ultrassónicos
em diferentes regimes de escoamento e em diferentes condições
de aplicação

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

Estudo preliminar de viabilidade da utilização de desperdício como
-substrato para produção de cogumelos sapróbios comestíveis.

Desenvolvimento e implementação de ferramentas para conceção
-e modelação de produtos cerâmicos

DiTUI .: DISPLAX Tecnologia Ultra Interativa

SmarTHER CORE TF .: SmarTHER CORE Transformers

Pillow2Bed .: Desenvolvimento de um artigo engenhoso e
multifuncional para o lar

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

18.832.858,07

2.238.800,94

20.000,00

902.767,25

19.950,00

20.000,00

19.050,00

20.000,00

936.100,98

1.917.703,68

457.924,03

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

11.721.626,46

1.063.750,96

15.000,00

292.626,68

14.962,50

15.000,00

14.287,50

15.000,00

646.029,06

1.114.667,66

241.692,29

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/01

2020/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/03

2017/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/10

2017/08/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/01

2019/05/01

Portugal

621

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-009051

POCI-01-0247-FEDER-009061

POCI-01-0247-FEDER-009072

POCI-01-0247-FEDER-009147

POCI-01-0247-FEDER-009311

POCI-01-0247-FEDER-009469

POCI-01-0247-FEDER-009547

POCI-01-0247-FEDER-009693

POCI-01-0247-FEDER-009939

POCI-01-0247-FEDER-009968

POCI-01-0247-FEDER-009974

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SAFE-LIFE - INDÚSTRIA DE COMPONENTES DE
SEGURANÇA AUTOMÓVEL S.A.

POLO - PRODUTOS ÓPTICOS S.A.

GRAN CRUZ PORTO-SOCIEDADE COMERCIAL DE
VINHOS LDA

F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.

SILVEX - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E PAPÉIS, S.A.

RSA - RECICLAGEM DE SUCATAS ABRANTINA, S.A.

INDISOL, S.A.

CONTROLAR - ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E
SISTEMAS LDA

VASICOL, OLARIA DE BARRO VERMELHO LDA

I 2 S-INFORMATICA,SISTEMAS E SERVIÇOS S.A.

CABELTE-CABOS ELECTRICOS E TELEFONICOS S.A.

Nome da Operação | Operation Name

OPDV .: Desenvolvimento de Airbags com adaptabilidade passiva

Resumo | Summary

--

SUProTOF .: Processamento e Teste de supercície3s para o fabrico
-de componentes óticas

GINDOURO .: Desenvolvimento de um Gin com identidade
Duriense

IMP_4.0 .: Integrated Management Platform

--

--

Rastreabilidade do desempenho ambiental dos produtos da SILVEX,
-SA

Desenvolvimento e implementação de tecnologia de informação
para a gestão do risco na RSA, SA

SensorGRID .: Desenvolvimento de isoladores sensores multifuncionais para Smart-Grid

SE .: Smart Energy

--

--

--

Desenvolvimento de metodologias de concepção e
desenvolvimento de produto orientado para a cerâmica decorativa, -com base em sistemas 3D

ModApNVida .: Plataforma Aplicacional Não Vida

CATER .: Cabos de Muito Alta Tensão de Elevado Rendimento

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.855.568,27

256.646,26

117.641,01

580.796,36

6.800,00

19.959,00

844.342,86

540.384,71

20.000,00

1.176.414,68

2.559.008,80

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

525.578,25

145.551,29

62.936,86

337.944,37

5.100,00

14.969,25

605.230,65

384.516,72

15.000,00

848.506,39

1.453.548,73

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/04

2017/12/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-010126

POCI-01-0247-FEDER-010151

POCI-01-0247-FEDER-010160

POCI-01-0247-FEDER-010169

POCI-01-0247-FEDER-010228

POCI-01-0247-FEDER-010291

POCI-01-0247-FEDER-010310

POCI-01-0247-FEDER-010323

POCI-01-0247-FEDER-010327

POCI-01-0247-FEDER-010335

POCI-01-0247-FEDER-010338

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

NEW WINDS .: Processo de reparação de elementos mecânicos, de
caixas de engrenagens, com alta potência suportada (>500kW),
SERMEC II - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A.
-que assegura a manutenção das funcionalidades mecânicas,
prolonga a vida útil

RIOPELE - TÊXTEIS, S.A.

ADEGA COOPERATIVA REGIONAL DE MONÇÃO COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

TECNOGRAVURA-GRAVURAS METALICAS S.A.

CABOPOL - POLYMER COMPOUNDS, S.A.

AVELEDA, S.A.

CORTADORIA NACIONAL DE PÊLO S.A.

IBER-OLEFF - COMPONENTES TÉCNICOS EM
PLÁSTICO S.A.

FLEXITEX - FÁBRICA DE TECIDOS S.A.

MANUEL DA CONCEIÇÃO GRAÇA, LIMITADA

QUEIJARIA DA AVELEDA, LDA

R4Textiles .: Desenvolvimento de têxteis sustentáveis, com base na
-valorização de resíduos têxteis e agroalimentares

Caracterização das leveduras autóctones da sub-região de Monção
-e Melgaço na casta alvarinho

LightCyl .: Desenvolvimento de cilindros económicos, ecológicos e
de baixo peso para a impressão por rotogravura.

Nanopoli .: Nanocompósito resistente à chama

--

--

Estudos científicos dos benefícios conferidos por ingestão de
vinhos da Aveleda SA e desenvolvimento de nova bebida à base de -vinho

TechFur .: Desenvolvimento de processos sustentáveis para a
obtenção de pêlo animal com elevada qualidade e desempenho

PPA .: Metodologia de apoio à conceção, desenvolvimento e
industrialização de sistemas cinemáticos em plástico, para o
habitáculo automóvel, com características personalizadas em
termos de perceção ac

Estruturas eletro-têxteis com eletrónica

ULTRAFORMING .: Desenvolvimento de Ferramentas de
Conformação em Aços UHSS

Diversificação da gama de produtos por introdução de um novo
método de maturação de queijo curado.

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

991.534,23

977.582,66

15.000,00

653.959,21

2.569.606,52

19.500,00

462.880,81

676.470,54

20.000,00

707.840,01

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

388.176,93

602.160,05

11.250,00

276.381,82

1.454.945,72

14.625,00

329.411,84

408.081,20

15.000,00

371.697,16

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/07

2017/12/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/28

2016/10/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/16

2017/09/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-010388

POCI-01-0247-FEDER-010410

POCI-01-0247-FEDER-010422

POCI-01-0247-FEDER-010449

POCI-01-0247-FEDER-010463

POCI-01-0247-FEDER-010486

POCI-01-0247-FEDER-010495

POCI-01-0247-FEDER-010508

POCI-01-0247-FEDER-010510

POCI-01-0247-FEDER-010598

POCI-01-0247-FEDER-010642

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AMOB - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, S.A.

COSTA & DIAS LDA

SOCIEDADE TÊXTIL VITAL MARQUES RODRIGUES,
FILHOS, S.A.

CADILHE & SANTOS LDA

TIMWE LAB, LDA

SEDACOR-SOCIEDADE EXPORTADORA DE ARTIGOS
DE CORTIÇA, LDA

COMPTA - EMERGING BUSINESS, S.A.

VALMET, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Unlimited Forming .: Centro de Conformação de Chapa Servo 3D

CODIL IML INNOVATION .: Desenvolvimento de processo para
aplicação de tecnologia IML a superfícies não planas de plásticos
de uso doméstico

SENSE_BED .: Substratos têxteis inteligentes para monitorização e
conforto térmico de acamados

FishFiberLight - Sistemas de iluminação para pesca

weWallet

Cork'UP .: DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS E TECIDOS
MULTIFUNCIONAIS DE CORTIÇA

Waste2Value .: From Waste to Value - A new management
paradigm

CATMEDIA .: Feltros Catalíticos para Remoção de Gases Nocivos a
Baixa Temperatura

WIT-SOFTWARE, CONSULTORIA E SOFTWARE PARA
UC Apps .: Unified Communications Integrated Applications
A INTERNET MÓVEL S.A.

PRIMAVERA - BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS, S.A. ECC .: ELEVATION Cloud Community

FERRAZ, LYNCE, ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, FL-Natur .: Ferraz Lynce - Medicamentos e suplementos
S.A.
alimentares naturais

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

856.203,25

261.348,03

386.541,78

20.100,00

948.995,38

269.102,30

1.224.027,10

461.063,66

578.361,97

703.240,79

31.972,50

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

393.549,02

130.581,72

212.944,31

15.000,00

649.680,97

189.041,46

866.165,55

279.365,29

286.044,24

325.880,55

15.986,25

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/12/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-010654

POCI-01-0247-FEDER-010689

POCI-01-0247-FEDER-010729

POCI-01-0247-FEDER-010734

POCI-01-0247-FEDER-010755

POCI-01-0247-FEDER-010797

POCI-01-0247-FEDER-010804

POCI-01-0247-FEDER-010815

POCI-01-0247-FEDER-010816

POCI-01-0247-FEDER-010831

POCI-01-0247-FEDER-010838

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

BRESIMAR AUTOMAÇÃO, S.A.

DOW PORTUGAL - PRODUTOS QUÍMICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA

ABRIGADA-COMPANHIA NACIONAL DE
REFRACTARIOS S.A.

SMARKIO, S.A.

STA-SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE
ALUMINIOS, S.A.

ECOPAINT, S.A.

CRITICAL MANUFACTURING, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

TekIThofer .: Plataforma de instrumentação para a Industrial IoT
and Smart Factories

BRINE .: Estudo de Purificação e Reciclagem de Salmoura

SiC Tiles .: SiC-Tiles - Peças para revestimento interno de
incineradores de resíduos

SMARKIO .: SMARKIO - Integração completa entre Marketing e
Vendas

EFALPRO .: Soluções avançadas de engenharia para a obtenção de
processos EFicientes e controlados de peças de ALumínio
PROduzidas em coquilha

SINALPLAS .: Sinalização vertical em material polimérico

UX-FAB .: Universal eXperience for advanced FABs

MP TOOL - ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES,
WPCs - Wood Plastic Composites with Reduced Flammability
LDA

IPBRICK, S.A.

NAUTILUS, S.A.

IPBRICK.WAY .: Interface Aplicacional de Comunicações
Empresariais

Escola 2020 .: Escola 2020 ? Colearning Teams

FIRST SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A. Mobile DRS

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

527.715,07

384.539,30

484.560,85

415.843,52

629.482,08

401.595,42

677.442,86

19.900,00

214.434,08

381.691,08

272.893,81

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

248.360,30

169.224,60

223.044,03

238.346,09

439.936,63

236.046,24

350.902,26

14.925,00

148.176,22

218.448,80

190.701,83

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/28

2016/10/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/01/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-010887

POCI-01-0247-FEDER-010910

POCI-01-0247-FEDER-010926

POCI-01-0247-FEDER-010946

POCI-01-0247-FEDER-010954

POCI-01-0247-FEDER-010972

POCI-01-0247-FEDER-010977

POCI-01-0247-FEDER-011056

POCI-01-0247-FEDER-011106

POCI-01-0247-FEDER-011120

POCI-01-0247-FEDER-011122

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

NOVADELTA - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉS
S.A.

MOURA, SILVA & FILHOS S.A.

JORGE PINTO DE SÁ, LIMITADA

SMARTWATT - ENERGY SERVICES, S.A.

MISTOLIN, S.A.

GLNMOLDS, S.A.

TMG - TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS
REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL,
S.A.

MENDES GONÇALVES - EMBALAGENS, LDA

CMP-CIMENTOS MACEIRA E PATAIAS S.A.

ITSECTOR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Essence .: Projeto de desenvolvimento de formulações de base
para o desenvolvimento de pastilhas de café solúvel ou torrado
moído com biorevestimento para bebidas com perfil sensorial do
café expresso

ExpIni .: ExpIni - Inibidores/catalisadores de explosivos

CORK2SENSE .: Desenvolvimento de rolhas de cortiça com baixo
teor de TCA e amarelecimento

PICoM .: Predictive Intelligence for Electricity Consumption
Management

SUGAR D-WASH .: Desenvolvimento de um novo detergente de
loiça, com eficiência de lavagem e redução do impacto ambiental

additive.COOLING .: additive.COOLING - Add Cooling to Additive
Manufacturing

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

fibreINsurface .: Inclusão de fibras em materiais plastificados para
-utilização visível em superfícies interior automóvel.

PETslide+ - Desenvolvimento de embalagens PET com reduzida
superfície de atrito

--

ALFAGREEN - All For A green future .: Biorefinação do liquefeito
Energreen, desenvolvimento de novos produtos relacionados e up- -grade da instalação piloto para este fim.

OmniCredit .: Plataforma Omnichannel de Crédito

DSGRID .: Digital Systems Technology for Next Generation Grid
Automation

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

622.465,37

479.596,88

282.384,35

301.928,35

374.319,74

360.380,41

460.095,13

20.000,00

1.006.272,73

971.043,08

1.602.472,33

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

401.219,50

344.848,72

201.842,06

217.756,86

251.619,95

167.519,59

268.797,57

15.000,00

654.077,27

552.049,87

922.719,10

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/02

2019/01/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

626

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-011140

POCI-01-0247-FEDER-011174

POCI-01-0247-FEDER-011191

POCI-01-0247-FEDER-011192

POCI-01-0247-FEDER-011205

POCI-01-0247-FEDER-011208

POCI-01-0247-FEDER-011274

POCI-01-0247-FEDER-011306

POCI-01-0247-FEDER-011322

POCI-01-0247-FEDER-011343

POCI-01-0247-FEDER-011357

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNDOTÊXTIL - INDÚSTRIAS TÊXTEIS S.A.

FRULACT - INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR, S.A.

INOVA+ - INNOVATION SERVICES, S.A.

DIGITMARKET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.

FEPSA - FELTROS PORTUGUESES S.A.

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A.

Nome da Operação | Operation Name

TERRY_Advance .: Desenvolvimento de uma nova geração de
estruturas de tecidos de felpos customizados

CELULOSE BEIRA INDUSTRIAL (CELBI) S.A.

DRT RAPID - PROTÓTIPOS E MOLDES LDA

TMG - TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS
REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL,
S.A.

--

Chocobits .: Investigação Industrial de processo e tecnologia para a
produção de matrizes hidrofílicas com pepitas de chocolate
-microbiologicamente estáveis.

AgroDoIT .: Transformação digital da indústria agro-alimentar

SmartSeg .: Motor de Segmentação Inteligente (Smart
Segmentation Engine)

Ultra-Light Felt .: Nova geração de feltros leves

PROMYCO II .: Projecto para a identificação, optimização e
reposicionamento de compostos como potenciais medicamentos
destinados ao tratamento de doenças infecciosas com expressão
global

FILASA-FIAÇÃO ARMANDO DA SILVA ANTUNES, S.A. FunYarn .: Desenvolvimento de fios multifuncionais

LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO S.A.

Resumo | Summary

ETAP-Pro .: Projecto ETAP-Pro- End-to-end Test Automation
Platform for Processes

--

--

--

--

--

--

N-GENPULP .: Estudo de novos aditivos e processos para criação de
-pasta de nova geração

Molds Advanced Manufacturing .: Desenvolvimento de um
Software Avançado de Planeamento e Gestão da Produção para o
Setor dos Moldes e Ferramentas Especiais

HiSurface .: Inclusão de funcionalidades em materiais poliméricos
para revestimento de superfícies no interior automóvel

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

483.135,01

261.171,71

284.862,85

396.805,47

575.971,12

434.916,18

644.749,97

661.537,24

791.992,41

618.980,71

477.950,21

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

271.973,28

169.761,61

155.815,38

206.893,73

254.073,36

264.141,84

283.012,81

417.874,86

477.501,96

408.645,22

289.125,65

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/03

2017/09/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/30

2019/10/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/22

2019/06/22

Portugal

627

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-011375

POCI-01-0247-FEDER-011376

POCI-01-0247-FEDER-011419

POCI-01-0247-FEDER-011438

POCI-01-0247-FEDER-011467

POCI-01-0247-FEDER-011479

POCI-01-0247-FEDER-011490

POCI-01-0247-FEDER-011494

POCI-01-0247-FEDER-011911

POCI-01-0247-FEDER-015830

POCI-01-0247-FEDER-016021

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PLASFIL - PLÁSTICOS DA FIGUEIRA S.A.

INDINOR-INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.

LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO S.A.

PLM PLURAL, S.A.

SOLIDNETWORKS - BUSINESS CONSULTING, LDA

ALTRI FLORESTAL, S.A.

EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS S.A.

EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A.

DIGIDELTA INTERNACIONAL - IMPORT EXPORT, S.A.

CEMOPOL-CELULOSES MOLDADAS PORTUGUESAS,
S.A.

PLURAL - COOPERATIVA FARMACÊUTICA, CRL

Nome da Operação | Operation Name

EMCool .: EMCool - Efficient Mold Cooling

Resumo | Summary

--

EnziSolutions .: Desenvolvimento de linha completa de produtos de
-base enzimática para a indústria do couro

IT-Atlas .: IT-Atlas, uma nova solução de geração automática de
representações de arquitectura empresarial com análise
automática de impactos sobre os projectos de IT

ESE2020 .: Enhancing Shopping Experience 2020

iCBD .: infrastructure for Client-Based Desktops

IDENT&FLOR .: Investigação e Desenvolvimento Tecnológico da
Floresta de Eucalipto

--

--

--

--

ADMS4LV .: Advanced Distribution Management System for Active
-Management of LV Grids

SMARTTRANSIT .: Sistema de ajuda à exploração - Sistema
Inteligente de Gestão Avançada de Mobilidade

DIG-IN COATING .: DIG-IN COATING - Digidelta Innovation Center
for Coating

'Mobile Manufacturing' na Embalagem de Celulose Moldada

Sistema de isolamento e monitorização térmica para veículos de
transporte de medicamentos

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

756.858,82

132.440,82

628.762,11

464.452,75

843.840,67

1.236.519,36

1.994.445,15

2.082.676,27

1.228.657,31

20.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

379.525,49

93.307,29

364.260,23

289.491,75

453.611,52

583.809,42

1.144.930,80

1.303.455,53

614.328,66

15.000,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/01/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/22

2019/06/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/26

2018/02/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/03

2019/06/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/28

2017/01/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/05

2017/02/04

Portugal

628

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-016023

POCI-01-0247-FEDER-016033

POCI-01-0247-FEDER-016061

POCI-01-0247-FEDER-016125

POCI-01-0247-FEDER-016211

POCI-01-0247-FEDER-016213

POCI-01-0247-FEDER-016241

POCI-01-0247-FEDER-016327

POCI-01-0247-FEDER-016379

POCI-01-0247-FEDER-016982

POCI-01-0247-FEDER-016990

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SIVAL-GESSOS ESPECIAIS LDA

TRANSUCATAS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.

NEUCE - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.

MARSIPEL-INDÚSTRIA DE CURTUMES S.A.

BISELARTE - SOCIEDADE DE VIDROS S.A.

FIBROMADE - DOMINGOS BARROS - FOLHAS DE
MADEIRA S.A.

RAÇÕES ZÊZERE S.A.

PRECIOUS SATURDAY - UNIPESSOAL LDA

ADELINO DUARTE DA MOTA S.A.

CURTUMES BOAVENTURA LDA

J.& J.TEIXEIRA S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Desenvolvimento e otimização de uma massa de acabamento com
-propriedades antifúngicas

Desenvolvimento e implementação de tecnologia de informação
para a gestão do risco na Transucatas

Desenvolvimento e implementação de solução informática para a
gestão do risco na Neuce - Indústria de Tintas, SA

--

--

HightechLeather ? Novas Tecnologias na produção de couro isento
-de crómio para calçado

Smart Defogger - Sistema autónomo de desembaciamento para
espelhos

Desenvolvimento de um processo verde de clareamento da
madeira de carvalho: aplicação à produção de folha de madeira

Desenvolvimento de nova ração animal suplementada com algas
marinhas (de elevado potencial antioxidante) para produção de
ovos com elevado teor em antioxidantes naturais.

Camport - O conforto voltou - Vale IDT

mSCM: Tecnologias móveis para a cadeia de fornecimento das
matérias-primas cerâmicas

TANTECH ? Tecnologias de curtume

Conceção, desenvolvimento e avaliação de painéis acústicos para
revestimento de superfícies interiores de edifícios

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

19.800,00

7.811,00

19.800,00

19.985,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.500,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

14.850,00

5.858,25

14.850,00

14.988,75

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.625,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2017/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/05

2017/01/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/30

2017/01/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/27

2017/01/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/26

2017/01/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/06

2017/02/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/04

2017/02/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/23

2017/01/22

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/05

2017/03/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/11

2017/03/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/23

2017/02/22

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-016999

POCI-01-0247-FEDER-017005

POCI-01-0247-FEDER-017036

POCI-01-0247-FEDER-017052

POCI-01-0247-FEDER-017053

POCI-01-0247-FEDER-017092

POCI-01-0247-FEDER-017094

POCI-01-0247-FEDER-017098

POCI-01-0247-FEDER-017116

POCI-01-0247-FEDER-017200

POCI-01-0247-FEDER-017201

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

TABOR-ORGANIZAÇÃO CICLISTA DA BORRALHA LDA Leather for Saddles

VALPIEL - COMÉRCIO COUROS, UNIPESSOAL LDA

ICC-INDUSTRIAS E COMERCIO DE CALÇADO S.A.

ACH BRITO & CA, S.A.

SABOARIA E PERFUMARIA CONFIANÇA S.A.

FUNDILUSA-FUNDIÇÕES PORTUGUESAS LDA

Crust&Color ? Desenvolvimento de processos de recurtume

Desenvolver calçado específico para nicho de mercado - trabalho
com moto roçadoras

Investigação e Desenvolvimento em PCHC

I&DT Confiança

FOH - Fundição Otimizada de Helices

ILHAPOR - LINHAS DE TRANSMISSÃO E PROPULSÃO
PPM - Produção Placas Molde
LDA

ATLANTA - COMPONENTES PARA CALÇADO LDA

OUTSYSTEMS - SOFTWARE EM REDE S.A.

STEMLAB, S.A.

SIDÓNIOS SEAMLESS TECH, S.A.

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

Novas Patentes Atlanta .: Pedido patentes europeias Dispositivo de
Alteração de uma Superfície e Material Compósito, seu Método
-Obtenção e Respetiva Utilização

RADicalize .: Rapid Application Delivery for the Modern Enterprise

--

StemPatents .: Proteção de Propriedade Industrial de Tecnologia e
Serviços baseados em Células Estaminais obtidas a partir Sangue
-do Cordão Umbilical.

ONTI - OPEN NET TO INNOVATION

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

14.800,00

19.350,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

11.999,90

540.875,50

145.390,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

11.100,00

14.512,50

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

5.999,95

351.569,08

72.695,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/10

2017/03/09

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/17

2017/03/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/07

2017/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/11

2018/01/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/11

2018/01/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/31

2017/03/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/31

2017/03/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/30

2016/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/27

2017/04/26

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-017217

POCI-01-0247-FEDER-017247

POCI-01-0247-FEDER-017250

POCI-01-0247-FEDER-017308

POCI-01-0247-FEDER-017357

POCI-01-0247-FEDER-017365

POCI-01-0247-FEDER-017369

POCI-01-0247-FEDER-017396

POCI-01-0247-FEDER-017417

POCI-01-0247-FEDER-017435

POCI-01-0247-FEDER-017461

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PEDROSA & IRMÃOS LDA

MANUEL DA CONCEIÇÃO GRAÇA, LIMITADA

A. SILVA MATOS - METALOMECÂNICA S.A.

SGR - SOCIEDADE GESTORA DE RESÍDUOS S.A.

PERFISA-FÁBRICA DE PERFIS METÁLICOS S.A.

INNOVNANO - MATERIAIS AVANÇADOS, S.A.

IBÉRICA - INDÚSTRIA DE COMPONENTES
METÁLICOS, S.A.

FLEXITEX - FÁBRICA DE TECIDOS S.A.

SAINT - GOBAIN WEBER PORTUGAL, S.A.

MOVECHO, S.A.

OLI - SISTEMAS SANITÁRIOS, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

PI RESINA+: Piloto Inovação RESINA+

MODSEAT .: Modular Light-Rail Seat

DeepFloat .: Sistema de variação de flutuação para aplicações
submarinas

Projecto de I&D para a gestão do risco na SGR

Desenvolvimento de novas metodologias de dimensionamento e
regras de construção eco-eficientes para as estruturas de aço
enformado a frio

DPI2Y .: Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual do
produto 2Y

Generation.mobi .: Projeto Generation.mobi - Rede social de
devices interativos para uma nova geração de mobilidade urbana.

FlexiCover .: Colchão electro têxtil Inteligente

PEP_SG Weber .: Parede Eficiente Plus Saint-Gobain Weber

Desenvolvimento de um sistema de revestimento de tubagens
constituído por um compósito à base de cortiça
naturalDesenvolvimento de um sistema de revestimento de
tubagens constituído por um compósito à

WashOne .: Sanita inovadora integrando múltiplas funções de
conforto, higiene e sustentabilidade

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

1.289.332,91

1.747.387,88

19.950,00

20.000,00

49.900,00

3.776.162,75

294.909,29

491.845,19

20.000,00

936.386,34

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

653.524,70

1.224.485,49

14.962,50

15.000,00

24.950,00

2.766.988,90

191.382,54

268.302,08

15.000,00

617.552,36

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/31

2017/03/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/09

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/22

2017/12/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/25

2017/06/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/09/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/07

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/15

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/07

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/18

2017/06/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

631

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-017529

POCI-01-0247-FEDER-017531

POCI-01-0247-FEDER-017545

POCI-01-0247-FEDER-017558

POCI-01-0247-FEDER-017565

POCI-01-0247-FEDER-017570

POCI-01-0247-FEDER-017574

POCI-01-0247-FEDER-017583

POCI-01-0247-FEDER-017584

POCI-01-0247-FEDER-017599

POCI-01-0247-FEDER-017603

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SANINDUSA, INDÚSTRIA DE SANITÁRIOS S.A.

SIMOLDES-PLASTICOS, S.A.

VERDASCA & VERDASCA S.A.

EURICO FERREIRA S.A.

MATCERÂMICA - FABRICO DE LOUÇA S.A.

AMF, LDA

DISTRIM 2 - INDÚSTRIA, INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO LDA

RENAULT CACIA, S.A.

EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS S.A.

FRULACT - INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR, S.A.

SIMOLDES-PLASTICOS, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

GLaserFix .: Solução ecoeficiente para reparação de vidrados em
sanitários

S-Console .: Inovadora consola central de chão para o interior
automóvel , com integração de tecnologias de funcionalização,
novos materiais e novo conceito de design

Desenvolvimento de um painel sanduíche com núcleo de betão
leve para envolvente opaca

WI-GREEN .: Otimização do consumo energético de redes Wi-Fi
sensível aos padrões de tráfego

JetWare 2.0 .: JETWARE 2.0 - Tecnologia de impressão digital em
cerâmica utilitária

Extra LightSafeShoe .: Desenvolvimento de soluções poliméricas
para calçado técnico

WOWW .: World of Outstanding Wool and Wood

BOP .: Projeto de Investigação para nova Bomba de Óleo com
componentes em Polímero

iCubas5D .: Cálculo Projeto & Fabrico Inteligente de cubas para
Transformadores de Potência

SafetyFruit .: Avaliação da termorresistência de microorganismos
em preparados de fruta estáveis e seguros recorrendo a
conservantes naturais

SIM T-RTM .: Desenvolvimento de novos compósitos de matriz
termoplástica e sua transformação pelo processo T-RTM

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

555.458,42

661.448,06

20.000,00

466.203,20

533.184,04

445.773,43

813.418,58

819.609,13

2.040.129,85

340.301,68

1.365.534,21

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

344.389,34

437.365,16

15.000,00

288.557,56

321.770,48

315.460,26

538.383,28

547.542,69

1.304.320,92

217.179,49

840.768,93

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/03/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/12

2017/07/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/04/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

632

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-017604

POCI-01-0247-FEDER-017608

POCI-01-0247-FEDER-017610

POCI-01-0247-FEDER-017611

POCI-01-0247-FEDER-017616

POCI-01-0247-FEDER-017620

POCI-01-0247-FEDER-017626

POCI-01-0247-FEDER-017630

POCI-01-0247-FEDER-017637

POCI-01-0247-FEDER-017638

POCI-01-0247-FEDER-017639

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUROPLÁS-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.

CMP-CIMENTOS MACEIRA E PATAIAS S.A.

SORGAL-SOCIEDADE DE OLEOS E RAÇÕES S.A.

CRITICAL SOFTWARE S.A.

SORGAL-SOCIEDADE DE OLEOS E RAÇÕES S.A.

MOLDIT - INDÚSTRIA DE MOLDES S.A.

CEVARGADO-ALIMENTOS COMPOSTOS LDA

TERRAPRIMA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

GLNPLAST, S.A.

I.T.S. - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE
SUBPRODUTOS S.A.

SIMOLDES,AÇOS S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Seringa DUO .: Dispositivo inovador para a administração
endovenosa

Resumo | Summary

--

FermALG .: Fermentação como tecnologia geradora de inóculo para
-a produção industrial de microalgas

ANIMAL4Aqua .: Ingredientes animais em dietas para robalos

--

KhronoSim .: Sistema de Simulação e Teste de Sistemas Complexos --

MINDOG .: MinDog - Minerais orgânicos na alimentação de cães

Smart Active Mould .: Otimização do desempenho térmico da
moldação por injeção

PIGS+CARE .: Otimização da produção de carcaças pesadas de
suíno de modo natural e zeloso sem recurso à castração, visando
novos produtos cárneos sem resíduos e elevado valor
acrescentado.

--

--

--

ModelMeat .: Modelo de Optimização de Ambiente e Qualidade do
Produto para Serviços de Apoio à Competitividade dos Agentes da -Fileira da Produção Animal Extensiva

ECO2PLAST .: Desenvolvimento de sistema de produção
ECOeficiente para componentes PLASTicos

MOREPEP .: Valorização de subprodutos animais com o
desenvolvimento de péptidos de valor e sustentáveis.

#SIMOLDES4.0 .: Moldes de injeção com visão artificial e
sensorização inteligente

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

718.339,23

1.005.896,84

471.843,09

850.234,03

506.046,90

1.220.713,32

924.478,88

885.386,10

503.160,23

880.364,02

1.391.237,46

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

515.901,38

428.104,50

314.038,73

565.858,72

346.244,07

893.165,05

633.086,32

645.294,03

273.240,17

547.763,48

883.722,50

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/15

2017/09/13

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/15

2019/09/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

633

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-017640

POCI-01-0247-FEDER-017644

POCI-01-0247-FEDER-017650

POCI-01-0247-FEDER-017655

POCI-01-0247-FEDER-017656

POCI-01-0247-FEDER-017661

POCI-01-0247-FEDER-017664

POCI-01-0247-FEDER-017668

POCI-01-0247-FEDER-017675

POCI-01-0247-FEDER-017679

POCI-01-0247-FEDER-017680

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

GLOBALTRONIC - ELECTRÓNICA E
TELECOMUNICAÇÕES S.A.

SKETCHPIXEL - MULTIMÉDIA E VISUAL EFFECTS LDA

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A.

GLINTT - HEALTHCARE SOLUTIONS, S.A.

SOPREFA - COMPONENTES INDUSTRIAIS, S.A.

POÇO- EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A.

SIROCO-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ROBOTICA E
CONTROLO S.A.

GRESTEL - PRODUTOS CERÂMICOS S.A.

INGREDIENT ODYSSEY, LDA

LUSÁGUA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.

DEPSIEXTRACTA - TECNOLOGIAS BIOLÓGICAS LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

SHEEPiT .: SheepIT ? Sistema de controlo de controlo de pastagem
-baseado em tecnologias IT

HTPDIR .: Human Tracking and Perception in Dynamic Immersive
Rooms

--

IMPUCT 2 .: Tecnológico de Implantes Poliméricos para Libertação
-Prolongada de Fármacos 2

MedOn .: MedOn - Reconciliação Terapêutica

Smart Cover Pool & Deck .: Soluções Inovadoras para Piscinas
Inteligentes Seguras e Sustentáveis

--

--

BIOFABXXI .: Reactor bi-funcional de pré-tratamento e pirólise para
-produção de biocombustíveis e produtos de valor acrescentado

MaxCut4Fish .: Investigação e desenvolvimento de sistema
-inteligente de corte automático e otimizado de pescado congelado

FLOWARE .: Investigação e desenvolvimento de linha de produtos
de Grés de Chama (flameware)

EntoValor .: EntoValor - Insetos como uma oportunidade na
valorização de resíduos

FOGdigest .: Ativação da unidade piloto de reator IASB

AlgaValue .: Valorização dos subprodutos do processo
biotecnológico de produção de esqualeno e DHA pela microalga
Aurantiochytrium sp.

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

604.408,60

926.641,73

1.197.896,26

576.685,68

638.816,57

395.832,08

633.607,71

1.021.852,74

728.493,56

285.308,75

969.284,48

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

391.306,51

702.371,44

826.914,72

315.567,34

453.476,21

212.977,65

462.184,84

586.408,09

491.997,66

153.690,78

700.905,29

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/02/01

2020/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/14

2018/12/13

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/16

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/05/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/10/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-017684

POCI-01-0247-FEDER-017687

POCI-01-0247-FEDER-017702

POCI-01-0247-FEDER-017703

POCI-01-0247-FEDER-017710

POCI-01-0247-FEDER-017714

POCI-01-0247-FEDER-017718

POCI-01-0247-FEDER-017719

POCI-01-0247-FEDER-017729

POCI-01-0247-FEDER-017735

POCI-01-0247-FEDER-017736

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MOLDETIPO II - ENGINEERING MOULDS AND
PROTOTYPES (PORTUGAL), LDA

PROENOL - INDÚSTRIA BIOTECNOLÓGICA, S.A.

GLINTT - HEALTHCARE SOLUTIONS, S.A.

EDILÁSIO CARREIRA DA SILVA LDA

AMORIM ISOLAMENTOS, S.A.

SEDACOR-SOCIEDADE EXPORTADORA DE ARTIGOS
DE CORTIÇA, LDA

SAINT - GOBAIN WEBER PORTUGAL, S.A.

OLI - SISTEMAS SANITÁRIOS, S.A.

THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.

ITJ INTERNACIONAL MOLDES LDA

ANGELO COIMBRA, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Multi-path.H2O .: Multi Ramification Hollow Injection for Water
Assisted Moulding

Resumo | Summary

--

BioClarVino II .: Desenvolvimento de extratos proteicos de levedura
-desidratados para estabilização e clarificação de vinhos

KnowLOGIS .: KnowLOGIS - Expertise in Healthcare Logistics

I4M .: I4M - Inovação no Micro Molde e Micro Manipulação

mcRICE .: Compósitos multifuncionais sustentáveis produzidos a
partir de casca de arroz, integrando granulados reciclados de
borracha e cortiça

CORK.A.TEX-YARN .: Fio com elevada incorporação de cortiça

SPOOLs .: SPOOLs - Sustainable POOLs

MoBaK .: Desenvolvimento de um quarto de banho modelar
inovador com alta performance de conforto e ambiental

PROTEUS .: Produtos e tecnologias para o sector do Eucalyptus
globulus

SMIT .: Smart Multifunctional Integrated Tool

Porto NS .: Porto Não-Saccharomyces - Seleção de leveduras nãosaccharomyces endógenas ao Vinho do Porto.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.018.675,19

1.562.299,04

532.093,74

799.483,03

634.275,18

391.569,14

134.582,93

574.957,45

925.618,36

961.935,67

566.188,71

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

691.300,51

1.122.730,31

331.578,78

520.838,73

369.334,85

243.573,14

69.468,69

334.782,84

640.385,29

669.657,85

382.351,06

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2019/09/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2019/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/04/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2019/06/30

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-017738

POCI-01-0247-FEDER-017742

POCI-01-0247-FEDER-017751

POCI-01-0247-FEDER-017759

POCI-01-0247-FEDER-017762

POCI-01-0247-FEDER-017763

POCI-01-0247-FEDER-017771

POCI-01-0247-FEDER-017775

POCI-01-0247-FEDER-017776

POCI-01-0247-FEDER-017777

POCI-01-0247-FEDER-017784

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ALTICE LABS, S.A.

MOLDES RP - INDÚSTRIA DE MOLDES, S.A.

X AERO SYSTEMS, S.A.

VICAIMA-INDUSTRIA DE MADEIRAS E DERIVADOS
S.A.

TOOLPRESSE, PEÇAS METÁLICAS POR PRENSAGEM
LDA

ATEP - AMKOR TECHNOLOGY PORTUGAL, S.A.

3DTECH - PRODUÇÃO, OPTIMIZAÇÃO E
REENGENHARIA LDA

VISIONSPACE TECHNOLOGIES, LDA

RACE - REFRIGERATION & AIR CONDITIONING
ENGINEERING, S.A.

COOPERATIVA AGRICOLA DOS FRUTICULTORES DO
CADAVAL CRL

Nome da Operação | Operation Name

UltraTV .: UltraTV - Ecossistema de aplicações para TV UltraHD

reGrafitti .: Da grafite resíduo ao grafeno reforço - um novo
caminho para o fabrico de nanocompósitos

ALIR_mcs .: Advanced Lightweight Impact Resistant: materials,
components and structures

SmartCore .: Desenvolvimento de paineis multifuncionais de
elevada performance

SafeForming .: Sistema inteligente de prevenção de defeitos em
componentes estampados a frio

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

IoTP .: INTERNET OF THINGS IN PACKAGE: WAFER LEVEL MODULAR
-ARCHITECTURE FOR INTERNET OF THINGS

insitu.Biomas .: Reinvent biomanufacturing systems by using an
-usability approach for insitu clinic temporary implants fabrication

SASSI .: SASSI: Sistema de apoio à decisão de segurança em
sistemas informáticos

3GEnergy .: 3GEnergy - Sistema Integrado de Gestão de Energia e
Manutenção

--

--

ReStoragePear .: Desenvolvimento de estratégias na prevenção do
escaldão superficial e acastanhamento interno na pera rocha e
-garantia da qualidade no armazenamento de longo prazo

REVIGRES-INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRES ReviDry .: ReviDry - Desenvolvimento sustentável de porcelânico
LDA
técnico por via seca

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.545.357,44

592.544,54

1.027.364,66

600.026,87

628.339,95

668.536,92

1.269.120,49

534.463,68

726.255,81

572.757,65

773.276,21

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

795.011,97

412.748,28

757.322,74

388.306,95

468.892,23

377.157,61

858.462,23

389.141,87

480.731,12

404.425,49

498.284,83

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/07/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/16

2018/03/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/16

2019/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/07/01

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-017787

POCI-01-0247-FEDER-017789

POCI-01-0247-FEDER-017793

POCI-01-0247-FEDER-017796

POCI-01-0247-FEDER-017803

POCI-01-0247-FEDER-017805

POCI-01-0247-FEDER-017816

POCI-01-0247-FEDER-017820

POCI-01-0247-FEDER-017821

POCI-01-0247-FEDER-017822

POCI-01-0247-FEDER-017828

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

EURICO FERREIRA S.A.

POLITEJO - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS S.A.

DRAGÃO-ABRASIVOS LDA

EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A.

DIGITALWIND, LDA

SETSA - SOCIEDADE DE ENGENHARIA E
TRANSFORMAÇÃO S.A.

NU-RISE LDA

ISOLAGO - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.

FRULACT - INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR, S.A.

IPBRICK, S.A.

BELO INOX S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

MUSCLES .: Mobile Ubiquitous Small Cells for Low-cost Energy and
-Spectrum efficient cloud service delivery

VinylGreen .: VinylGreen - Produção de tubos de PVC isento de
ftalatos

Desenvolvimento de materiais abrasivos recorrendo a uma matriz
do tipo polimérico, de alto desempenho.

WinPSC .: Novos avanços tecnológicos para a terceira geração de
células solares sensibilizadas com perovskita

dySMS .: Dynamic Standards Management Systems

FLEXCRAFT .: FLEXCRAFT - Flexible Aircraft

PRO-DOSE .: Dispositivo para dosimetria in-vivo em braquiterapia

MasterOPAK .: Desenvolvimento de masterbach de polietileno de
elevada opacidade

Strawberry+ .: Novas abordagens para impulsionar a qualidade do
morango desde o campo até à indústria

--

--

--

--

--

--

--

--

GREEDi .: Plataforma Inteligente e Segura para Gestão de Recursos
-Energéticos em Edifícios de Grande Dimensão

CUTINOV .: Cutinov - Desenvolvimento de Cutelaria esteticamente
-inovadora recorrendo a tecnologias avançadas

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

749.878,66

2.423.437,33

19.450,00

1.136.922,13

405.986,51

2.429.040,82

690.048,37

1.630.182,83

435.358,06

772.084,30

617.668,16

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

424.307,57

1.463.407,27

14.587,50

748.752,02

281.763,36

1.458.880,12

522.199,33

978.625,12

287.709,68

539.135,10

444.538,47

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/31

2017/05/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2018/09/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-017831

POCI-01-0247-FEDER-017840

POCI-01-0247-FEDER-017843

POCI-01-0247-FEDER-017844

POCI-01-0247-FEDER-017857

POCI-01-0247-FEDER-017858

POCI-01-0247-FEDER-017861

POCI-01-0247-FEDER-017862

POCI-01-0247-FEDER-017863

POCI-01-0247-FEDER-017865

POCI-01-0247-FEDER-017866

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ALTRI FLORESTAL, S.A.

DREAMDOMUS - DOMÓTICA E PROJECTOS DE
ENGENHARIA LDA

NOMAD TECH, LDA

CONSTÁLICA - ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO
METÁLICOS S.A.

MANUEL DA CONCEIÇÃO GRAÇA, LIMITADA

TÊXTEIS PENEDO S.A.

KENTRA TECHNOLOGIES, LDA

NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A.

PLUX - WIRELESS BIOSIGNALS, S.A.

ATEP - AMKOR TECHNOLOGY PORTUGAL, S.A.

ATEP - AMKOR TECHNOLOGY PORTUGAL, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

STUMP4PULP .: Novo sistema de exploração de cepos de eucalipto
-como matéria-prima para pasta de papel

H0ME ZERO

ID-Traction .: Investigação e Desenvolvimento de uma nova
tecnologia em sistemas de tração ferroviários (de alta velocidade)

GreenSolarShade .: Sistema de sombreamento em estrutura
metálica integrando coberturas verdes, aproveitamento de águas
pluviais e produção de energia fotovoltaica

SHIP .: SHIP: Solar Heating for Industrial Processes

--

--

--

--

LEDinTEX .: Linha-piloto para produção de têxteis com sistemas de
-iluminação (LEDs) integrados

SOCIAL .: Social Cooperation for Integrated Assisted Living

CelSmartSense .: Plataformas eletrónicas de base celulósica para
biodeteção

Physio@Home - Extending Physiotherapy Programs to People?s
Home

--

--

--

MAGLINE .: MAGLINE - Desenvolvimento e Validação Industrial do
-Processo de Fabricação de Sensores TMR

INSENSE .: Nova Geração de Tecnologias de Integração e
Encapsulamento de Sensores

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

830.751,38

818.880,58

765.020,28

573.878,46

654.241,59

513.029,37

1.730.984,80

349.846,66

735.143,26

567.791,21

1.055.098,20

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

409.297,14

583.572,19

426.256,59

370.015,85

374.483,35

299.738,41

1.064.759,80

178.903,41

521.138,19

282.625,86

682.561,42

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/15

2018/06/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/05/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2018/12/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2018/12/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/03/03

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/09

2018/07/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

638

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-017867

POCI-01-0247-FEDER-017871

POCI-01-0247-FEDER-017875

POCI-01-0247-FEDER-017878

POCI-01-0247-FEDER-017879

POCI-01-0247-FEDER-017882

POCI-01-0247-FEDER-017883

POCI-01-0247-FEDER-017887

POCI-01-0247-FEDER-017888

POCI-01-0247-FEDER-017889

POCI-01-0247-FEDER-017891

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PEDROSA & IRMÃOS LDA

CACHAPUZ - EQUIPAMENTOS PARA PESAGEM LDA

BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS S.A.

EURICO FERREIRA S.A.

LORCOL-INDÚSTRIA DE COLAS E PRODUTOS
QUÍMICOS LDA

FRAVIZEL - EQUIPAMENTOS METALOMECÂNICOS,
S.A.

FAMOLDE - FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
MOLDES S.A.

Nome da Operação | Operation Name

OptimizedWood .: Optimização de recursos florestais na
construção

UH4SP .: Unified Hub For Smart Plants

B-Safecoat .: Desenvolvimento de novas tintas com propriedades
auto-desinfetantes

SOLANCIS - SOCIEDADE EXPLORADORA DE
PEDREIRAS S.A.

MOG TECHNOLOGIES S.A.

--

--

--

WISEN .: Rede de Comunicação sem Fios com Eletrónica Inteligente
-Integrada

HOTPUR .: HOTPUR - Desenvolvimento de resinas de polietileno
reativo para utilização como hotmelt na industria da madeira?.

--

E-tech stone 4.0 .: E-tech stone 4.0 - Desenvolvimento de soluções
tecnológicas de evolução da extração de Pedra Natural para a
-Industria 4.0

COOLGRAFENO .: - CoolGrafeno

JPM - AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, AdaptPack .: Desenvolvimento de sistemas robóticos de
S.A.
paletização adaptativos e modulares de elevada flexibilidade

COMPTA - EMERGING BUSINESS, S.A.

Resumo | Summary

Aquatropolis .: Aquatropolis - Intelligent Management System for
Sustainable Aquacultures

Inovwall .: Nova Tecnologia de Produção para Sistema de Parede
Pétrea Modular Multifuncional utilizada na Construção e
Reabilitação Sustentável e Eco-eficiente.

--

--

--

--

MOG WALL SCREEN .: WALL SCREEN GENNERATION - HARDWARE
-ACCELERATOR

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

458.345,30

898.542,76

765.111,46

564.660,74

667.602,40

997.706,95

592.216,59

1.274.111,84

1.668.323,90

800.531,79

797.631,31

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

328.789,94

581.115,26

490.597,53

322.423,36

455.371,58

613.867,89

338.825,09

849.456,82

1.233.046,55

463.804,18

577.422,15

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/04

2018/09/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/14

2020/07/12

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-017893

POCI-01-0247-FEDER-017896

POCI-01-0247-FEDER-017902

POCI-01-0247-FEDER-017904

POCI-01-0247-FEDER-017913

POCI-01-0247-FEDER-017921

POCI-01-0247-FEDER-017922

POCI-01-0247-FEDER-017924

POCI-01-0247-FEDER-017925

POCI-01-0247-FEDER-017927

POCI-01-0247-FEDER-017930

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.

INNOVNANO - MATERIAIS AVANÇADOS, S.A.

CAETANOBUS - FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS S.A.

WAKARU, CONSULTING, LDA

SPAROS LDA

PERIPLAST-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA

ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

TEKEVER ASDS, LDA

SPAROS LDA

FARIA DA COSTA-PEUGAS E CONFECÇÕES LDA

Nome da Operação | Operation Name

P4SERT .: POWER FOR A SAFE AND EFFICIENT RAIL TRANSPORT

PIC3D .: Produção de Implantes Cerâmicos á base de zircónica por
impressão 3D

Resumo | Summary

--

--

CobusLightWeight .: Investigação e desenvolvimento de uma nova
-geração de autocarros de aeroporto

W2S .: Water Wise System

ORNAFEEDS .: Novos alimentos ricos em biomassas de microalgas
e zooplancton para o mercado da aquariofilia

i.FILM .: Multifunctional Films for Intelligent and Active
Applications

ADIRA I4.0 .: Desenvolvimento de soluções tecnológicas e de
software Industria 4.0 aplicadas a bens de equipamento.

--

--

--

--

ELEVAR .: Estudo Localizado de Estruturas Verticais com Aeronaves
-Robotizadas

LARVAMIX .: Desenvolvimento de uma prémistura de
micronutrientes para optimizar as dietas para larvas de peixes
marinhos

WYFeet Extreme .: Warm Your Feet Plus

ECOBOND .: Desenvolvimento de novos adesivos com
CIPADE-INDUSTRIA E INVESTIGAÇÃO DE PRODUTOS
microcápsulas de isocianatos com aplicação na indústria do
ADESIVOS S.A.
calçado

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

193.748,98

454.722,80

1.073.821,00

1.224.641,58

242.876,95

909.816,47

1.933.228,76

302.948,71

160.417,20

262.439,73

662.980,12

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

117.570,11

242.886,65

656.416,33

872.962,42

174.058,00

575.105,74

1.362.421,93

198.863,70

98.644,29

131.219,87

452.333,83

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/02

2018/05/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/01

2019/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/07

2019/11/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/02

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/04/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/08/01

2019/01/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-017931

POCI-01-0247-FEDER-017935

POCI-01-0247-FEDER-017938

POCI-01-0247-FEDER-017941

POCI-01-0247-FEDER-017945

POCI-01-0247-FEDER-017950

POCI-01-0247-FEDER-017963

POCI-01-0247-FEDER-017972

POCI-01-0247-FEDER-017976

POCI-01-0247-FEDER-017978

POCI-01-0247-FEDER-017982

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ERNESTO MORGADO, S.A.

3DTECH - PRODUÇÃO, OPTIMIZAÇÃO E
REENGENHARIA LDA

ISOLAGO - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.

TECH4HOME, LDA

TEKEVER II AUTONOMOUS SYSTEMS, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Arroz-BIG .: Desenvolvimento de produtos de arroz com baixo
índice de glicémia

BEPIM III .: Microdispositivos médicos com capacidades
osteointegradoras por microPIM

POTATOPLASTIC .: Desenvolvimento de um composto bioplástico
biodegradável à base dos subprodutos de batata

HapticControl .: Desenvolvimento de nova geração de comandos
para novas formas de consumo de media

ROMOVI .: Robô Modular e cooperativo para Vinhas de encosta

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

INTERMOLDE-MOLDES VIDREIROS INTERNACIONAIS PROCOATING .: Processos avançados de revestimentos (Advanced
-LDA
processes for coating)

3DTECH - PRODUÇÃO, OPTIMIZAÇÃO E
REENGENHARIA LDA

EXTRUPLAS - RECICLAGEM, RECUPERAÇÃO E
FABRICO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LDA

NEXT.parts .: Next-Generation of Advanced Hybrid Parts

--

Eco Sustainable Rail .: Eco Sustainable Rail - Valorização de
plásticos mistos no desenvolvimento de travessas de caminhos de -ferro eco sustentáveis

NANOCLEANLEATHER .: Desenvolvimentode pele natural para
COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS
automóvel com propriedades de limpeza melhorada, com recurso a -S.A.
aditivos nanoestruturados

MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.

CELOPLÁS - PLÁSTICOS PARA A INDÚSTRIA S.A.

Groutrail .: Reabilitação de Plataformas Ferroviárias com
Tratamento de Solos

SIMPLIFIED .: Easy Tooth Abutment

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

492.160,29

787.566,52

1.690.739,84

393.127,88

1.027.856,77

1.498.990,73

1.028.228,84

1.317.809,57

459.422,32

562.929,71

934.337,14

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

363.563,31

451.329,50

1.010.726,30

285.296,82

697.867,91

972.900,24

682.842,27

845.477,90

307.167,79

322.725,13

685.019,37

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/07

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/02

2019/11/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/01

2020/04/30

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-017987

POCI-01-0247-FEDER-017989

POCI-01-0247-FEDER-017993

POCI-01-0247-FEDER-017994

POCI-01-0247-FEDER-018005

POCI-01-0247-FEDER-018006

POCI-01-0247-FEDER-018008

POCI-01-0247-FEDER-018011

POCI-01-0247-FEDER-018012

POCI-01-0247-FEDER-018013

POCI-01-0247-FEDER-018015

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

HERDADE DA MALHADINHA NOVA - SOCIEDADE
AGRICOLA E TURISTICA S.A.

PORCELANAS DA COSTA VERDE S.A.

Nome da Operação | Operation Name

MicroBioWines .: Estudo do impacto da inovação nos processos
vitininículas nos consórcios microbianos e a sua importância na
produção de vinhos diferenciados

PREMICER .: Premium Porcelain Hotelware Products

Resumo | Summary

--

--

RIA STONE, FÁBRICA DE LOUÇA DE MESA EM GRÉS, M2G2 .: Desenvolvimento de novas peças em grés com maior valor
-S.A.
acrescentado através de processos mais sustentáveis

MATCERÂMICA - FABRICO DE LOUÇA S.A.

SWB - SEISMIC WORKBOATS, LDA

EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS S.A.

SOLANCIS - SOCIEDADE EXPLORADORA DE
PEDREIRAS S.A.

TÊXTEIS PENEDO S.A.

A. SILVA MATOS - METALOMECÂNICA S.A.

TINTEX - TEXTILES, S.A.

VIRTUAL POWER SOLUTIONS, S.A.

direct.Ceramic .: DIGITAL MANUFACTURING FOR CERAMIC?S MASS
-PRODUCTION

APEX .: APEX - Combate à Poluição em Atmosferas Explosivas

NEXTSTEP .: NEXT distribution SubsTation improvEd Platform

IN STONE .: IN STONE ? PEDRA NATURAL INTELIGENTE

ActiveRest .: Resguardo de colchão têxtil ativo e inteligente para a
prevenção de úlceras de pressão

SIDENAV .: Smart infrastructure for deep sea navigation

--

--

--

--

--

PICASSo .: Processos e Ingredientes inovadores para geração de Cor
-- têxteis nAturais e SustentáveiS

NetEffiCity .: NetEffiCity - Virtual Power Networks Efficient
Management

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

377.512,07

863.212,60

1.666.900,25

798.732,33

801.695,26

2.677.271,08

708.260,39

654.967,03

971.501,11

816.225,42

711.212,15

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

245.690,86

607.131,88

1.073.424,51

494.251,48

586.104,60

1.617.321,71

497.832,73

467.662,50

608.512,23

590.816,86

441.796,88

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/17

2019/10/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2020/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/05/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/01

2020/02/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/05/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/02/28

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-018018

POCI-01-0247-FEDER-018022

POCI-01-0247-FEDER-018024

POCI-01-0247-FEDER-018028

POCI-01-0247-FEDER-018029

POCI-01-0247-FEDER-018097

POCI-01-0247-FEDER-018115

POCI-01-0247-FEDER-018150

POCI-01-0247-FEDER-018158

POCI-01-0247-FEDER-018166

POCI-01-0247-FEDER-018184

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CAIXIAVE - INDÚSTRIA DE CAIXILHARIA, S.A.

COMPTA - BUSINESS SOLUTIONS, S.A.

MOLDETIPO II - ENGINEERING MOULDS AND
PROTOTYPES (PORTUGAL), LDA

OMNIDEA LDA

PRODFARMER - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS
D'ALAGOA, S.A.

JOVIFLEX-FABRICO DE COLCHÕES DE MOLAS LDA

FUNDAÇÃO EUGENIO DE ALMEIDA

NUTRIAVES, ABATE E TRANSFORMAÇÃO DE AVES
LDA

Nome da Operação | Operation Name

NanoPlus Window .: Sistema de fenestração, ventilação e filtragem
-otimizado para edifícios energeticamente eficientes

AGATHA .: Sistema inteligente de análise de fontes de informação
abertas para vigilância/controlo de criminalidade

CompositeSteering .: High pressure thermoplastic composite duct

SSAluT .: Self-Sensing Aluminum Type III COPV

Smart Farming .: Ferramenta avançada para operacionalização da
agricultura de precisão

Melhoria do Desempenho Energético e Ambiental de Armários
Frigoríficos profissionais (MEDFRIP)

Desenvolvimento e caracterização de mantas de isolamento
térmico e acústico, constituídas com resíduos da indústria do
fabrico de colchões

Otimização da fertilização fosfatada em Pastagens Semeadas
Biodiversas

Projecto I&D para prevenção de riscos na NUTRIAVES

MOTRINDE - MONTAGENS TÉCNICAS E REPARAÇÕES Concepção e Desenvolvimento de equipamento para o Sector da
INDUSTRIAIS S.A.
Pasta e Papel

SOCIEDADE AGRICOLA DO VALE DE UMBRIA S.A.

Resumo | Summary

Desenvolvimento de produtos ambientalmente sustentáveis

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

679.149,54

1.577.338,81

1.009.795,84

488.552,73

997.605,84

19.500,00

20.000,00

20.000,00

10.646,00

15.085,50

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

460.255,39

1.075.920,71

686.274,92

344.853,70

715.927,30

14.625,00

15.000,00

15.000,00

7.984,50

11.314,13

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/17

2017/06/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/23

2017/06/22

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/21

2017/12/20

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/07

2018/01/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/07

2017/07/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/31

2017/12/30

Portugal

643

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-018245

POCI-01-0247-FEDER-018384

POCI-01-0247-FEDER-018479

POCI-01-0247-FEDER-018516

POCI-01-0247-FEDER-018649

POCI-01-0247-FEDER-018688

POCI-01-0247-FEDER-018699

POCI-01-0247-FEDER-018703

POCI-01-0247-FEDER-018734

POCI-01-0247-FEDER-018805

POCI-01-0247-FEDER-018837

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

UNICOR 2 - PRODUTOS DE CORTIÇA LDA

J.A.M. FERNANDES & FILHOS, LDA.

AMÉRICO DE SOUSA & FILHOS, S.A.

ANTÓNIO ALMEIDA, CORTIÇAS, S.A.

M.A. SILVA 3 - CORTIÇAS LDA

Nome da Operação | Operation Name

TratLav - Sistema de tratamento dos efluentes de lavação

Desenvolver calçado específico para nicho de mercado - calçado
impermeável para montanhismo

Desenvolvimento de revestimento para aplicação em rolhas
técnicas

Desenvolvimento de processo de ozonização

DryCork

EMPRIMADE - EMPRESA INDUSTRIAL DE MADEIRAS,
Ensaios Ariporta acústica 42 dB
S.A.

GYPTEC IBÉRICA - GESSOS TÉCNICOS S.A.

TOTALPAGE - COMÉRCIO DE CALÇADO LDA

FISOLA-FABRICA DE ISOLADORES ELECTRICOS LDA

SÁ & IRMÃO S.A.

MACEDOS PIROTECNIA, LDA

Desenvolvimento, otimização e caracterização de placas de gesso
reforçadas com mantas de fibra de vidro para aplicação em
ambientes húmidos e no exterior.

Investigação e desenvolvimento para inovação de calçado
espadrille

FoLight - Sistema de controlo e monitorização de luzes de
obstrução

Desenvolvimento de novo processo de moldação individual de
rolhas

DFT SHOW

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

11.250,00

15.000,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/29

2017/06/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/07

2017/07/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/08

2017/07/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/05

2017/07/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/28

2017/06/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/26

2017/05/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/09

2017/07/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/08

2017/12/07

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/17

2017/06/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/06

2017/07/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/28

2017/06/27

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-018845

POCI-01-0247-FEDER-018878

POCI-01-0247-FEDER-018990

POCI-01-0247-FEDER-019011

POCI-01-0247-FEDER-019124

POCI-01-0247-FEDER-019827

POCI-01-0247-FEDER-021874

POCI-01-0247-FEDER-021909

POCI-01-0247-FEDER-021928

POCI-01-0247-FEDER-021944

POCI-01-0247-FEDER-021947

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

RXMSHOES - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CALÇADO, Leather4Fishing - Desenvolvimento de couro para botas destinadas
-LDA
à prática de pesca

UNICOR - UNIDADE INDUSTRIAL DE CORTIÇA,
LIMITADA

SERRALHARIA CUNHA LDA

ÓRBITA - BICICLETAS PORTUGUESAS LDA

VENTIL-ENGENHARIA DO AMBIENTE LDA

VALMET, LDA

NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A.

MOLDIT - INDÚSTRIA DE MOLDES S.A.

PLASDAN - AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, LDA

ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

M.A.R. - KAYAKS, LDA

Desinfeção de granulados de cortiça

TechPanel ? Desenvolvimento de painéis sandwich em materiais
compósitos de matriz cimentícia e polimérica para a construção
nova e reabilitação do património edificado

Desenvolvimento de sistema de docas para Bike-Sharing

P&H Monitoring

SMARTFELT_PI .: Registro de propriedade intelectual relativa ao
desenvolvimento de sistemas de monitorização para feltros e
ambiente de integração

--

--

--

--

--

InPaCTus .: Produtos e Tecnologias Inovadores a partir do Eucalipto --

MAIS .: Moldit Advanced Innovation System

PAMS .: Plasdan Advanced Moulding Systems

4additive .: Implementation of Advanced Portuguese Additive
Manufacturing Systems on Portuguese industry: systems, tools,
software and training

M.A.R.KAYAKS INOV .: M.A.R. KAYAKS INOVation Center

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

19.800,00

20.000,00

19.900,00

20.000,00

20.000,00

50.000,00

13.214.315,85

415.213,62

549.044,53

949.360,49

623.748,59

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

14.850,00

15.000,00

14.925,00

15.000,00

15.000,00

25.000,00

9.026.095,79

270.144,87

330.211,57

572.268,36

374.272,95

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/15

2017/06/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/21

2017/06/20

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/07

2017/07/06

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/09

2017/06/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/16

2017/07/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/26

2019/04/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2021/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

645

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-021949

POCI-01-0247-FEDER-021992

POCI-01-0247-FEDER-022050

POCI-01-0247-FEDER-022058

POCI-01-0247-FEDER-022079

POCI-01-0247-FEDER-022202

POCI-01-0247-FEDER-022263

POCI-01-0247-FEDER-022267

POCI-01-0247-FEDER-022274

POCI-01-0247-FEDER-022278

POCI-01-0247-FEDER-022284

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FINESOURCE, LDA

ADEGA COOPERATIVA DE VILA REAL, CAVES VALE
DO CORGO CRL

BITMAKER SOFTWARE, LDA

BICAFÉ - TORREFACÇÃO E COMÉRCIO DE CAFÉ LDA

SOSOARES - CAIXILHARIAS E VIDROS S.A.

EXPORPLÁS - INDÚSTRIA DE EXPORTAÇÃO DE
PLÁSTICOS, S.A.

DERMA - LEATHER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
PELES, S.A.

CURTUMES IBERIA S.A.

BAMER - SISTEMAS DE DIVISÓRIAS LDA

TAFE - TRATAMENTO DO ALUMÍNIO E FERRO S.A.

ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Smart EnterCom .: Comunicações Empresariais Inteligentes

Desenvolvimento de culturas-starter para aplicação na Adega
Cooperativa de Vila Real

UnVirtual - Jogo de ação online com robôs reais

Resumo | Summary

--

--

--

Validação laboratorial das condições e tecnologia para maximizar
-extração de cafeina de resíduos do processo de torrefação de café

Desenvolvimento de sistemas de caixilharias para incorporação de
-dispositivos automáticos

Modelo de cálculo para apoio de desenvolvimento de fibras
poliméricas estruturais Inovadoras para reforço de materiais de
matriz cimentícia

ECOZIP ? Processos compactos de recurtume

Formol Free - Eliminação de formaldeído de processos de
recurtumee acabamento

Desenvolvimento de uma solução de divisórias interiores com
elevados requisitos técnicos

Desenvolvimento de perfis de caixilharias com integração de
dispositivos de ventilação automáticos ou adaptativos

BioHealth ? Desenvolvimento de produtos para calçado-saúde

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

832.268,06

20.000,00

19.850,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

465.927,41

15.000,00

14.887,50

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/17

2018/01/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/20

2017/12/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/20

2018/01/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/23

2017/12/22

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/22

2017/12/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/30

2017/11/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/31

2017/10/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/20

2017/12/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/19

2018/01/18

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/17

2017/12/16

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-022286

POCI-01-0247-FEDER-022303

POCI-01-0247-FEDER-022321

POCI-01-0247-FEDER-022393

POCI-01-0247-FEDER-022409

POCI-01-0247-FEDER-022500

POCI-01-0247-FEDER-022596

POCI-01-0247-FEDER-022658

POCI-01-0247-FEDER-022771

POCI-01-0247-FEDER-022819

POCI-01-0247-FEDER-022987

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MIKROQUÍMICA - PRODUTOS QUÍMICOS LDA

JOAQUIM FRANCISCO INÁCIO, SUCESSORES, S.A.

AZEMAD, LDA

INDUCOL - INDÚSTRIA DE PELETERIA CRUZ COSTA,
S.A.

INDUTAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PELES S.A.

CORTADORIA NACIONAL DE PÊLO S.A.

COOPERATIVA AGRICOLA DO BOMBARRAL CRL

VALCO - MADEIRAS E DERIVADOS S.A.

SKELT - METALOMECÂNICA S.A.

CRISTALMAX - INDÚSTRIA DE VIDROS, S.A.

ACLIMPEX LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

MikSolutions ? Novos sistemas químicos para a produção de couro --

VegHighTech? Desenvolvimento de nova gama de couro curtido a
vegetal

--

Desenvolvimento de competências em I&DT para conceção de um
protótipo de um stique inteligente e sua aplicação nos diferentes -instrumentos da modalidade.

Chem-Safe ? Produção de double-face quimicamente inócuo

--

BioInov ? Biotecnologia e Uso Eficiente de Recursos na Produção de
-Pele

EcoFurFashion ? Desenvolvimento de artigos em pele para a alta
costura

modelo de otimização de fatores biológicos na gestão da pêra
'Rocha' na pré e pós-colheita

Portas de Intrusão Qualificadas de Nova Geração

--

--

--

Investigação e desenvolvimento dos processos usados na produção
de componentes metálicos, nomeadamente, tratamentos
-térmicos, forjamento de aço e fundição de alumínio

CMAX Glass Trace

ACL IMPEX 2020 - estudo no âmbito das ciências do sono

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/17

2017/12/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/31

2017/10/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/20

2017/12/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/20

2017/12/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/24

2017/12/23

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/30

2018/05/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/22

2017/12/21

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/21

2017/12/20

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/13

2018/01/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/26

2018/01/25

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-023050

POCI-01-0247-FEDER-023110

POCI-01-0247-FEDER-023129

POCI-01-0247-FEDER-023190

POCI-01-0247-FEDER-023191

POCI-01-0247-FEDER-023310

POCI-01-0247-FEDER-023377

POCI-01-0247-FEDER-023497

POCI-01-0247-FEDER-023511

POCI-01-0247-FEDER-023516

POCI-01-0247-FEDER-023541

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

EVAC - EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E AR
CONDICIONADO S.A.

Nome da Operação | Operation Name

IPAC - Inteligent Platform Ambient Control

Resumo | Summary

--

A Celfinet pretende desenvolver uma solução energeticamente eficiente de otimização
CELFINET - CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES MESMOQoE .: Orquestração Automática Energeticamente Eficiente
de redes móveis, de modo a melhorar não só a qualidade de serviço (QoS), mas
LDA
de Redes Móveis Otimizando a Qualidade de Experiência
também a qualidade de experiência (QoE) do utilizador.

EURICO FERREIRA S.A.

IBER-OLEFF - COMPONENTES TÉCNICOS EM
PLÁSTICO S.A.

PECOL - SISTEMAS DE FIXAÇÃO S.A.

CMP-CIMENTOS MACEIRA E PATAIAS S.A.

TIMWE SPIN LAB, LDA

CASTROS ILUMINAÇÕES FESTIVAS S.A.

ERT TEXTIL PORTUGAL, S.A.

EDAETECH - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.

SONAE-INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS S.A.

O UGREEN pretende desenvolver soluções para a redução do consumo energético de
UGREEN .: Otimização do consumo energético de redes LTE-U e Wipontos de acesso (APs) LTE Unlicensed (LTE-U) e Wi-Fi, em ambientes indoor e/ou
Fi em cenários de coexistência
outdoor, em casos de coexistência e sobreposição de cobertura.

SIP .: Criação de uma metodologia de desenvolvimento e teste de
Sistemas de Iluminação Presenciais (SIPs) em plástico para
incorporação no habitáculo automóvel, permitindo a simplificação
e otimização

Criação de uma metodologia de desenvolvimento e teste de Sistemas de Iluminação
Presenciais (SIPs) em plástico para incorporação no habitáculo automóvel, permitindo a
simplificação e otimização dos processos de desenvolvimento e industrialização deste
tipo de produtos.

O presente projeto visa a criação de uma nova gama de produtos PECOL, dirigida ao
?P-ECoFix: Pecol Eco FIX .: Desenvolvimento de novos conceitos de sector da construção sustentável, pelo desenvolvimento de novos conceitos de bucha
bucha universal, integradores de matérias-primas eco-sustentáveis universal de alta performance, topologicamente otimizados e integradores de matériasprimas eco-sustentáveis.

Produção em cultura de novas estirpes de microalgas/novos produtos que reúnam a
ALGACO2 .: Cultivo industrial de microalgas como tecnologia verde
capacidade de captura de CO2 utilizando a maior unidade, em sistema fechado, como
para captura de CO2 atmosférico
caso de estudo.

eTracker .: Smart Mobility on Large Scale Events

O eTracker propõe-se à I&D de um ecossistema inovador de mobilidade inteligente para
eventos e parques temáticos. Tem o intuito de otimizar a gestão eficiente de recursos, a
segurança e a qualidade de experiência dos visitantes nestes eventos.

Pretende-se desenvolver uma nova geração de compósitos avançados interativos
LightColorComposite .: Desenvolvimento de compósitos avançados
capazes de interagirem com o meio urbano, com caraterísticas únicas de mutabilidade
para mobiliário urbano com características de interatividade,
em função de diversos inputs do exterior, com capacidade responsiva, durabilidade e
durabilidade e design
geometria apelativa.

GRADIERT .: Desenvolvimento de um compósito com gradiente de
Desenvolvimento de um compósito com gradiente de propriedades para componentes
propriedades para componentes de painéis de porta para veículos
de painéis de porta para veículos de transporte
de transporte

MCLAVA_NEO 4.0 .: Plataforma avançada de alta dinâmica para
corte laser 3D de novos materiais para indústria automóvel e
aeronáutica assistida por visão artificial

FlexComp .: Compactos pós-deformáveis para componentes na
indústria dos transportes (automóvel e aeronáutica

MCLAVA_NEO 4.0 - Plataforma avançada de alta dinâmica para corte laser 3D de novos
materiais para indústria automóvel e aeronáutica assistida por visão artificial.

A SIR pretende disponibilizar no mercado um compacto compósito deformável, passível
de ser aplicado aos transportes. O projeto visa desenvolver experimentalmente
compactos pós-deformáveis, que alterem a geometria com o aumento da temperatura
e pressão pós-produção.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

1.161.278,62

528.248,47

829.564,89

701.699,42

538.616,44

441.120,32

521.105,05

643.607,73

1.640.580,71

475.118,12

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

623.229,95

301.269,58

439.623,97

315.588,29

324.532,63

309.099,34

364.519,46

325.407,04

1.057.889,71

271.836,50

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/13

2018/01/12

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/03/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

648

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-023559

POCI-01-0247-FEDER-023565

POCI-01-0247-FEDER-023567

POCI-01-0247-FEDER-023613

POCI-01-0247-FEDER-023620

POCI-01-0247-FEDER-023710

POCI-01-0247-FEDER-023714

POCI-01-0247-FEDER-023747

POCI-01-0247-FEDER-023774

POCI-01-0247-FEDER-023785

POCI-01-0247-FEDER-023786

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CABOPOL - POLYMER COMPOUNDS, S.A.

COMPTA - BUSINESS SOLUTIONS, S.A.

AMOB - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, S.A.

CRITICAL SOFTWARE S.A.

AZEMAD, LDA

TINTEX - TEXTILES, S.A.

SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, S.A.

ICNAS - PRODUÇÃO - UNIPESSOAL LDA

FUCOLI-SOMEPAL - FUNDIÇÃO DE FERRO S.A.

JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA,SUCESSORES LDA

JETCLASS - REAL FURNITURE, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Elastomreg .: Projecto ElastomReg

Cobra2 .: Compta Business Rules, Assessment & Arquitect

2CUT2BE .: Centro avançado de corte laser

SMITEn .: Smart Meter Integrated Test Environment

SHAPA .: Stique Hibrido Adaptado às Preferências do Atleta

TêxteisResponsivos .: Desenvolvimento de sistemas fibrosos
estimulo-responsivos

CEI .: Contentor/compactador enterrado inteligente

DOPAPET-DCP .: Desenvolvimento de um processo inovador de
síntese de F-DOPA assistida por micro-ondas

H-Fix

ECO CAMÕES .: Desenvolvimento de um Veículo Elétrico e Não
Tripulado de Combate a Incêndios

MOB4.0 .: MOBiliário interativo de luxo com tecnologia da
indústria 4.0 embebida para acionamento automático e
interatividade IoT com a casa do futuro.

Resumo | Summary

Este Projecto de I&D visa desenvolver uma nova geração de TPV com inovadoras
propriedades de auto-regeneração e superiores capacidades de resistência térmica,
química e mecânica. Pretende-se, assim, um produto mais seguro, durável e versátil
que colmate as limitações das soluções existentes.

Este projeto consiste na criação de uma ferramenta de avaliação contínua do nível de
maturidade da implementação de frameworks e normas de IT Governance, para apoiar
análises de melhoria e/ou comparação, possibilitando saber o seu nível de e o road map
para atingir outros níveis de maturidade.

O presente projeto visa o desenvolvimento de um centro de corte laser de fibra para
perfis, que constitua uma nova gama de produtos de elevado valor acrescentado, com
base numa solução técnica que combine inteligência, precisão, flexibilidade e eficiência
energética.

O projeto SMITEn propõe a I&D de uma solução avançada e flexível de teste e
verificação de smart meters, que possibilitará a um leque alargado de organizações
mundiais executarem todos os testes de validação da interoperabilidade exigida nos
sistemas críticos das redes energéticas inteligentes.

Desenvolvimento de novos stiques de hóquei em patins híbridos (compósito e madeira)
de acordo com as necessidades/preferências dos jogadores da modalidade e com a
caracterização do material e do produto final, com vista à evolução da modalidade e ao
melhoramento das metodologias de treino.

Oferta de soluções inovadoras estímulo-responsivas.

O projeto CEI visa a I&D de contentor/compactador enterrado, totalmente inteligente e
automatizado, de menor dimensão mas maior taxa de compactação, alimentado por
fonte de energia alternativa, sistema de comunicação Sigfox/Lora, e capaz de ser
recolhido com os normais camiões de recolha com grua.

Com o projeto DOPAPET-DCP, pretende-se investigar e desenvolver um inovador
processo de síntese de F-DOPA, utilizando a via nucleofílica baseada na tecnologia de
micro-ondas. Espera-se com esta técnica disruptiva conseguir maior qualidade,
rendimento e fiabilidade.

O presente projeto prevê criar um elevado impacto no setor, através da oferta de uma
nova junta que irá permitir a conexão entre diferentes condutas, independentemente
do tipo de material e diâmetro, com sistema de bloqueio.

O projeto visa o desenvolvimento de um veículo de combate a incêndios 100% elétrico,
não tripulado, abastecido por bateria de iões de lítio com capacidade para operar em
extinção durante 4h/300Km, com possibilidade de carregar instantaneamente as
baterias através de motor de combustão acessório.

Com este projeto I&D MOB4.0, o promotor Jetclass visa criar uma linha de mobiliário
interativo, de luxo, com tecnologia da Indústria 4.0 embebida, adaptada às tendências
vanguardistas da casa do futuro (i.e., domótica), da Assistência à Autonomia no
Domicílio ? AAL e da Internet das Coisas (IoT).

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.354.324,96

936.038,12

1.234.940,34

641.208,05

301.846,63

553.829,17

601.617,48

382.582,08

541.396,55

1.586.447,03

713.777,68

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

1.412.748,40

674.335,36

836.789,85

308.955,45

181.619,66

400.068,33

286.423,40

218.875,14

383.939,94

627.601,34

514.086,51

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/15

2019/11/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/30

2019/08/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/15

2019/11/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/16

2019/08/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/15

2019/07/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-023830

POCI-01-0247-FEDER-023844

POCI-01-0247-FEDER-023910

POCI-01-0247-FEDER-023912

POCI-01-0247-FEDER-023919

POCI-01-0247-FEDER-023954

POCI-01-0247-FEDER-023958

POCI-01-0247-FEDER-023963

POCI-01-0247-FEDER-023968

POCI-01-0247-FEDER-024012

POCI-01-0247-FEDER-024035

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PRETTL ADION PORTUGUESA, LDA.

Nome da Operação | Operation Name

METALLIC - METALLization Injection Coating .: Nova classe de
Através da combinação de duas tecnologias inovadores pretende-se criar uma nova
componentes injetados metalizados semitransparentes recorrendo
gama de componentes injetados metalizados retroiluminados. Pretende-se então
a revestimentos PVD e ciclos rápidos de aquecimento e
produzir paneis com aspeto metálico, mas transparente quando iluminados por luz LED.
arrefecimento

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS, S.A. AGRO TEE .: Agro Tires Engineered for Efficiency

FERREIRA MARTINS & FILHOS - MADEIRAS E
DERIVADOS, S.A.

DEVAN- MICROPOLIS, S.A.

VALMET, LDA

CONTROLVET - SEGURANÇA ALIMENTAR, S.A.

INOVAFIL FIAÇÃO, S.A.

PROBOS - PLÁSTICOS S.A.

INOVRETAIL, S.A.

PINGPOST - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
LDA

EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS S.A.

Resumo | Summary

Investigar e desenvolver pneus radiais agrícolas com características inovadoras, através
da introdução de novos materiais (e/ou de novas combinações de materiais), do design
de novas geometrias de piso e do design estrutural de novos tipos de talão, que os
tornem padrões de performance no mercado

NIGHT VISION .: NIGHT VISION - Acoplamento de cristais fotônicos O projeto visa a obtenção de novos materiais que, acoplados à madeira, permita por um
a fósforos fosforescentes para tratamento de superfícies de
lado, a emissão de forma persistente de luminescência, após a exposição a fontes de luz
madeira
e por outro, um tom multicolor efeito borboleta, com vista à sua comercialização.

Clean&CoolBed .: Desenvolvimento de novos materiais com fácil
limpeza e toque fresco para aplicação em artigos (têxteis) para
cama

ULTRASLIMSENSINGFELT .: Desenvolvimento de sistema de
monitorização para feltros e ambiente em que estão integrados

Allergen Screen .: Kit de deteção de alergenos usando tecnologia
NGS

TSCY .: TECHNICAL STAPLE CELLULOSIC YARN

LaserEdge .: Orlas termoplásticas para aplicação com radiação
laser

FACPROF - FashionAwarenessCustomerProfiling .: Optimização da
gestão de stock no retalho de artigos de moda através da análise
do perfil de visitantes e previsão do seu consumo

FLOWTEE

QT2 .: Quiet Transformer 2

O projeto Clean&CoolBed tem como objetivo o desenvolvimento de novos materiais
(nano)estruturados, que depois de dispersos em formulações adequadas, permitam
dotar substratos têxteis de propriedades de fácil limpeza e/ou de sensação de toque
fresco, ultrapassando as limitações das soluções atuais.

Com o projeto ULTRASLIMSENSINGFELT será desenvolvido um sistema de
monitorização de 5 parâmetros para feltros e ambiente em que estão integrados,
baseado numa label com sensorização integrada de base impressa, para integração com
os feltros equipamentos de lavandaria industrial e filtração seca.

O projeto insere-se no dominio da biotecnologia, orientado para o setor
Agroalimentar(segurança alimentar), e visa conceber e desenvolver e comercializar a
nivel global um kit de detecção de alergenos, usando métodos NGSequencing de ADN,
um produto inovador face ao que existe actualmente no mercado.

O projeto da INOVAFIL, em parceria com a TECMINHO/UM, CITEVE, e SAFELAB, visa a
I&D de novas estruturas filiformes de base celulósica, e obter novas tipologias de fios
altamente funcionais, sustentáveis e biodegradáveis, direcionados aos segmentos de
vestuário técnico de desporto e proteção.

O projeto LaserEdge visa o desenvolvimento de novas orlas termoplásticas para
aplicação com radiação laser (em ABS e PP), com novas formulações para a camada
funcional, por via da utilização de diferentes bases poliméricas, grupos funcionais e
aditivos, recorrendo ao processo de coextrusão.

Optimização da gestão de stock no retalho de artigos de moda através da análise do
perfil de visitantes e previsão do seu consumo.

A Pingpost aposta em ser uma empresa diferenciadora pelo que nesse presuposto surge
o presente projeto, o 'FLOWTEE', uma aplicação cloud based modular para multiprocessos que visa dar uma resposta às empresas de uma plataforma Software as a
Service (SaaS) orientada para o mercado SMEs e Corporate.

O projeto QT2 - Quiet Transformer 2 - pretende aplicar/consolidar o conhecimento
adquirido na multifísica do fenómeno de geração, transmissão e radiação de vibrações e
ruído, com vista ao desenvolvimento e amadurecimento tecnológico de novas soluções
de mitigação vibroacústica para transformadores.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.453.071,26

752.347,84

713.122,71

259.517,40

454.646,68

668.720,62

675.192,01

449.146,22

374.149,21

845.529,60

2.270.249,13

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

703.848,80

265.024,89

498.901,32

187.429,72

273.615,12

393.293,29

459.469,99

249.765,35

164.834,63

601.205,08

1.472.661,93

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2018/01/02

2020/01/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

650

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-024038

POCI-01-0247-FEDER-024044

POCI-01-0247-FEDER-024058

POCI-01-0247-FEDER-024059

POCI-01-0247-FEDER-024064

POCI-01-0247-FEDER-024085

POCI-01-0247-FEDER-024086

POCI-01-0247-FEDER-024090

POCI-01-0247-FEDER-024121

POCI-01-0247-FEDER-024125

POCI-01-0247-FEDER-024130

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FEEDZAI - CONSULTADORIA E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA, S.A.

CONTINENTAL - INDÚSTRIA TÊXTIL DO AVE, S.A.

NOVADELTA - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉS
S.A.

BORGSTENA GROUP PORTUGAL, LDA

MENDES GONÇALVES, S.A.

EDIGMA, S.A.

F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.

ACCO BRANDS PORTUGUESA, LDA

VIEIRA & LOPES LDA

Nome da Operação | Operation Name

MomentumZai .: Gestão de Alertas de Fraude

HapITex .: Haptic Intelligent textile

ECO4COFFEE: ECO-FRIENDLY COMPOSITES FOR COFFEE
PACKAGING .: Desenvolvimento de compósitos amigos do
ambiente para cápsulas e outras soluções de embalagens para café
moído

COMFORDRIVER .: Desenvolvimento de estruturas têxteis para
maximização do conforto no interior no habitáculo de um camião

O projecto MomentumZai é uma solução integrada de gestão de alertas de fraude. O
seu principal objectivo é melhorar a performance de equipas de análise de fraude,
disponibilizando-lhes a informação certa da forma mais adequada para uma resolução
mais eficiente e eficaz de casos suspeitos.

A empresa Continental ITA, através do projeto HapITEx, pretende desenvolver sistemas
de interação e feedback háptico com o utilizador, através de tecnologias de
transformação têxteis e impressão eletrónica, aplicadas em componentes de interior
automóvel.

O Eco4Coffee visa o desenvolvimento de cápsulas para café com base na própria
cascarilha do grão de café. Pretende-se que os novos produtos a desenvolver sejam
mais competitivos e permitam solucionar problemas de impacto ambiental associados
às cápsulas de café convencionais de plástico.

O projecto COMFORDRIVER irá explorar novos conceitos, tecnologias e metodologias de
avaliação inovadoras na área do conforto termofisiológico, ergonómico e sensorial com
aplicação em três elementos chave do habitáculo do camião: capa de assento, capa de
colchão e cortinas.

O projeto MGarlic compreende o desenvolvimento de produtos à base de alho
MGarlic .: Da sementeira ao consumidor: integração, valorização e
inovadores, que mantenham as propriedades do alho fresco durante o processo,
eficiência da produção de alho e produtos de alho de origem
oferecendo ao consumidor produtos inovadores com o sabor característico do alho
nacional.
fresco durante todo o shelf-life e emulsões baseados em alho.

ALASKA .: Alaska - Interactive Digital Signage Platform

MpDS .: Medical Pre-diagnostic System

UTA_HiTech .: Desenvolvimento de unidade de tratamento de ar
doméstica inteligente

NANOPURIFY .: Desenvolvimento de filtros fotocatalíticos em
unidades industriais de tratamento de ar

Lightweight XLPE CV .: Desenvolvimento de composto Lightweight
ACI- AUTOMOTIVE COMPOUNDING INDUSTRY, LDA
XLPE CV

Legattus, Conected Living, Unipessoal Lda.

Resumo | Summary

Legattus .: Legattus - Smart Living

Plataforma cloud-based de desenvolvimento de conteúdos interativos assente numa
arquitetura distribuída que fomente a gestão centralizada dos vários postos de DS e que
integre diferentes periféricos numa lógica IoT para tornar os conteúdos context-aware e
automaticamente adaptáveis.

O projeto MpDS - Medical Pre-diagnostic System tem como objetivo o desenvolvimento
de uma solução mobile integrada e flexível para adquirir imagens médicas com vários
tipos de magnificações, que possa ser utilizada para diagnóstico num amplo espectro de
patologias.

Com o presente projeto, pretende-se desenvolver um conjunto de atividade de I&D no
sentido de fabricação de uma nova geração de purificadores de ar mais eficientes e
interativos, baseados nas tecnologias desenvolvidas.

O projeto NanoPurify propõe a criação de novo sistema de filtragem em unidades de
tratamento de ar (UTA) baseado em nanotecnologia.

Investigar e desenvolver um composto polimérico XLPE para a produção de cabos
elétricos na área do setor automóvel, pelo método de reticulação química à base de
peróxidos orgânicos, com baixa densidade e elevada resistência à abrasão, que cumpra
na totalidade com as normas GMW 15626 e ISO 6722.

Desenvolvimento de um produto inovador, para mudar o modo de comunicação entre
profissionais de saúde e doentes internados, com o objetivo de melhorar a experiência
dos doentes internados e elevar a sua satisfação, e ao mesmo tempo que otimizar os
processos de trabalhos dos profissionais de saúde.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.018.384,38

652.681,37

504.818,23

512.658,68

310.495,06

504.854,21

394.237,89

652.244,39

340.299,79

287.938,51

427.153,27

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

712.803,97

423.642,89

278.152,24

238.801,22

142.140,41

273.179,58

253.021,73

388.605,04

242.334,07

131.217,31

290.565,29

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/15

2019/11/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/09

2019/06/08

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/16

2019/08/15

Portugal

651

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-024143

POCI-01-0247-FEDER-024191

POCI-01-0247-FEDER-024213

POCI-01-0247-FEDER-024219

POCI-01-0247-FEDER-024231

POCI-01-0247-FEDER-024236

POCI-01-0247-FEDER-024239

POCI-01-0247-FEDER-024241

POCI-01-0247-FEDER-024257

POCI-01-0247-FEDER-024290

POCI-01-0247-FEDER-024307

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

BORGSTENA TEXTILE PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A.

RESPOL - RESINAS S.A.

Nome da Operação | Operation Name

SATEX .: Smart Automotive Textile applied on door panel and
headliner

PINTO BRASIL - FÁBRICA DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, S.A.

SONAE CENTER SERVIÇOS II, S.A.

SF MOLDES S.A.

ADCLICK, S.A.

FICO CABLES-FABRICA DE ACESSORIOS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA

EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A.

A empresa Borgstena Textile Portugal, BTP, através do projeto SATEX ? Smart
Automotive Textile applied on door panel and headliner, pretende desenvolver e
integrar sistemas de iluminação e sensorização em estruturas têxteis aplicadas no teto
e painel de porta, do interior automóvel.

No contexto da massificação em curso da Internet das Coisas (IoT), o principal objectivo
WHERE.IS .: Solução de localização e tracking de equipamentos em do projecto WHERE.IS consiste em desenvolver tecnologia de localização de ativos
ambiente indoor
móveis indoor baseada em IoT contribuindo para a optimização de recursos/processos e
redução de desperdícios das organizações.

ECOTOR .: Desenvolvimento de produtos de valor acrescentado a
partir de Tall Oil Fatty Acid e de Tall Oil Rosin em reactor contínuo

Levante III .: Levante III - Multidimensional Innovation in Tourism
CAETANOBUS - FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS S.A.
Buses

STA-SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE
ALUMINIOS, S.A.

Resumo | Summary

HIVALOCK ? HIgh VAlue LOCKs .: Fechaduras e puxadores de alto
valor acrescentado com alta performance de saúde pública,
segurança e design diferenciado para edifícios públicos

Pinto Brasil - New Automotive Solutions .: Núcleo de I&DT Pinto
Brasil ? New Automotive Production and Logistics Solutions

SNACK FRESH .: Desenvolvimento de novos produtos à base de
fruta e legumes convenientes, com características organoléticas
inovadoras e com benefícios nutricionais e de saúde

i-M2S 4.0 .: in-Mould Monitoring System 4.0

PushNews .: PushNews - Automated Cross-Channel Orchestration
for Content Distribution

O Projeto ECOTOR pretende desenvolver processos que permitam valorizar Tall Oil Fatty
Acid e Tall Oil Rosin em reator contínuo, utilizando estas matérias-primas renováveis
para a síntese de novos produtos de valor acrescentado e ecossustentáveis,
nomeadamente para adesivos e tintas de impressão.

O projeto Levante III visa conceber e desenvolver um novo conceito de autocarro de
longo curso, para o segmento de turismo, nas versões 3 e 2 eixos e para dois modelos
distintos de chassis, com características inovadoras e distintivas, a nível
multidimensional.

Desenvolvimento de métodos avançados de engenharia e design de produto para
obtenção de fechaduras e puxadores de alto valor acrescentado e com alta
performance de saúde pública, segurança e design diferenciado especificamente para
edifícios públicos.

A Empresa pretende levar a cabo o presente projeto, o qual visa a criação de um Núcleo
de I&DT tendo em vista criar novo conhecimento conducente ao desenvolvimento de
soluções industriais e sistemas logísticos totalmente diferenciadores na indústria das
cablagens.

O projeto SNACK FRESH promovido pela Sonae visa o desenvolvimento de duas novas
gamas de snacks líquidos e snacks gelificados à base de frutos e legumes, com
benefícios nutricionais e de saúde e com características organoléticas inovadoras
associadas à conveniência de consumo.

O presente projeto visa a I&D de uma nova geração de ferramentas moldantes,
integrando um sistema de monitorização e controlo de todos os parâmetros e variáveis
com impacto direto ou indireto em todo o processo de moldação por injeção de
material polimérico, alinhada com o paradigma da Indústria 4.0

O PushNews é um software de serviços que permite tornar realidade a orquestração
multicanal automatizada para distribuição de conteúdos. Através de um algoritmo
avançado é avaliado o perfil do utilizador, define-se publicidade mais adequada para,
qual o melhor canal e o momento mais oportuno.

O Projeto ISCS visa contribuir para o progresso científico e técnico da indústria de
ISCS .: Innovative Seat Confort Systems - Modular Backrest Support componentes de automóveis, ao promover o desenvolvimento de inovadoras soluções,
and Lumbar Regulator Systems
ecossustentáveis e modulares, de sistemas de conforto para encostos de módulos
banco de veículos.

DigiXsafe .: DigiXsafe ? Sistema de proteção de nova geração para
Passagens de Nível

Pretende-se desenvolver um novo tipo de sistema de segurança, de nova geração, para
proteção de Passagens de Nível.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

512.238,47

553.360,96

933.265,59

1.179.107,49

665.737,91

363.423,88

309.170,66

522.721,87

606.500,22

856.785,05

557.905,36

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

303.083,07

337.208,78

262.426,64

598.878,86

473.106,37

181.711,94

192.974,51

280.689,39

439.696,98

294.467,47

335.878,48

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/02

2019/10/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/02

2019/10/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/03

2018/09/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-024311

POCI-01-0247-FEDER-024364

POCI-01-0247-FEDER-024498

POCI-01-0247-FEDER-024508

POCI-01-0247-FEDER-024516

POCI-01-0247-FEDER-024517

POCI-01-0247-FEDER-024521

POCI-01-0247-FEDER-024523

POCI-01-0247-FEDER-024524

POCI-01-0247-FEDER-024529

POCI-01-0247-FEDER-024533

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MULTICERT - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO
ELECTRÓNICA S.A.

INFOPORTUGAL, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E
CONTEÚDOS S.A.

MOG TECHNOLOGIES S.A.

ABYSSAL, S.A.

ANÍBAL H. ABRANTES - INDÚSTRIAS DE MOLDES E
PLÁSTICOS S.A.

SONAE CENTER SERVIÇOS II, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

mVault .: mVault -

Automatic Cartography Update for GIS .: ACUGIS

CHIC .: Cooperative Holistic view on Internet and Content

PRIMOR CHARCUTARIA - PRIMA, S.A.

FORTUNATO O. FREDERICO & CA LDA

ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

O projeto apresentado visa a implemantação deprocessos colaborativos para trabalhar
e distribuir a informação entre utilizadores devidamente credenciados e autorizados,
num conceito de cofre digital onde existe a garantia que uma só pessoa não consegue
controlar e aceder/alterar o seu conteúdo

Solução que permita a deteção dos locais que mais alterações sofreram e que por isso
requerem atenção imediata na atualização da respetiva cartografia. O sistema deverá
conseguir sistematizar e otimizar este processo garantindo a qualidade da informação,
minimizando ao máximo a ocorrência de erros.

--

OceanTech .: OceanTech ? Sistema de Gestão de Operações com
base em Veículos Robóticos Inteligentes para a Exploração do Mar -Global a partir de Portugal

TOOLING4G .: TOOLING4G - Advanced Tools for Smart
Manufacturing

VALORMAR .: VALORIZAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS
MARINHOS: POTENCIAL, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVAS
APLICAÇÕES

TEANDM - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATERIAIS On-Surf .: Mobilizar competências tecnológicas em Engenharia de
S.A.
Superfcies

RIOPELE - TÊXTEIS, S.A.

Resumo | Summary

TexBoost .: TexBoost - Less Commodities more Specialities

MobFood .: MOBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO EM RESPOSTA AOS DESAFIOS DO MERCADO
AGROALIMENTAR

--

--

--

--

--

FAMEST .: ?FAMEST? Footwear, Advanced Materials, Equipment?s
and Software Technologies ? Calçado e tecnologias avançadas de -materiais, equipamentos e software?

Add.Additive .: Add additive manufacturing to Portuguese industry --

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

438.147,77

774.409,37

8.962.626,02

7.209.436,80

7.135.415,51

6.596.934,72

4.689.838,76

9.229.676,60

6.430.938,37

5.848.174,15

8.689.257,15

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

224.903,81

491.080,54

5.670.241,11

5.305.979,96

4.633.495,96

4.710.370,75

3.425.340,52

6.364.908,82

4.342.946,27

4.220.716,63

5.879.662,97

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2020/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2020/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2020/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/01

2020/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/01

2020/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-024534

POCI-01-0247-FEDER-024535

POCI-01-0247-FEDER-024539

POCI-01-0247-FEDER-024541

POCI-01-0247-FEDER-025860

POCI-01-0247-FEDER-026705

POCI-01-0247-FEDER-026745

POCI-01-0247-FEDER-027804

POCI-01-0247-FEDER-027818

POCI-01-0247-FEDER-027822

POCI-01-0247-FEDER-027841

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

TEKEVER ASDS, LDA

Nome da Operação | Operation Name

INFANTE .: Satélite para aplicações marítimas e comunicações a
partir de constelações

CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS INOVSTONE 4.0 .: INOVSTONE 4.0 ? Tecnologias Avançadas e
LDA
Software para a Pedra Natural

ALTICE LABS, S.A.

TEGOPI-INDUSTRIA METALOMECANICA S.A.

INOVA+ - INNOVATION SERVICES, S.A.

BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL, S.A.

SEDACOR-SOCIEDADE EXPORTADORA DE ARTIGOS
DE CORTIÇA, LDA

PLASTIDOM - PLÁSTICOS INDUSTRIAIS E
DOMÉSTICOS S.A.

FAIANÇAS J. BARREIRO LDA

AUTO RIBEIRO LDA

PRECERAM - NORTE, CERÂMICAS S.A.

5G .: Componentes e Serviços para Redes 5G

PRODUTECH SIF .: PRODUTECH SIF ? Soluções para a Indústria de
Futuro

INOVA+2020 .: Para uma maior prontidão tecnológica, maior
especialização e internacionalização em 2020.

Acute

PATENTE CORK-A-TEX .: FIO COM CORTIÇA INCORPORADA,
MÉTODO DE OBTENÇÃO E SEUS USOS

Desenvolvimento de produtos plásticos com novas composições
para obtenção de uma maior durabilidade

Desenvolvimento de novos processos de Rapid Product
Development com recurso à Engenharia Inversa e à fabricação
aditiva aplicada à Cerâmica Decorativa

Desenvolvimento de novo produto para veículos de emergência
médica

Conceção e desenvolvimento de sistemas construtivos para
fachadas exteriores utilizando alvenaria de tijolo térmico e
revestimento de placas de gesso revestidas com fibra de vidro.

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

Desenvolvimento de produtos em plástico de maior durabilidade, para utilização em
ambiente exterior. Serão efetuados testes e ensaios às novas composições do produto
visando assegurar uma maior durabilidade do artigo, quando sujeito a novas condições.

Este projeto tem como objetivo desenvolver e implementar na empresa um Processo
inovador para a Conceção, Design e Engenharia do Produto com recurso às tecnologias
digitais 3D, otimizando tempos e qualidade, incluindo a modelação e processamento de
materiais, de protótipos e de produtos.

No âmbito deste projeto será desenvolvido um sistema de suporte e fixação universal
para veículos de emergência médica. O sistema e os seus componentes serão validados
em ambiente relevante.

O projeto avalia oportunidades de I&D e subsequente implementação de
recomendações de curto prazo, no âmbito da conceção e desenvolvimento de sistemas
construtivos para fachadas exteriores utilizando alvenaria de tijolo térmico e
revestimento de placas de gesso revestidas com fibra de vidro.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

8.243.734,94

5.599.106,69

8.396.629,01

7.258.457,08

139.708,56

355.131,00

49.990,50

19.800,00

15.000,00

8.655,00

20.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

5.768.911,08

4.006.797,88

5.655.865,53

5.099.422,49

69.854,28

177.565,50

24.995,25

14.850,00

11.250,00

6.491,25

15.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/01

2020/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2020/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2020/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/01

2019/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/29

2019/01/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/18

2018/08/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/02

2018/08/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/12/06

2018/12/05

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/08

2018/08/07

Portugal

654

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0247-FEDER-027859

POCI-01-0247-FEDER-027878

POCI-01-0248-FEDER-027519

POCI-01-0248-FEDER-027534

POCI-01-0248-FEDER-027535

POCI-01-0248-FEDER-027537

POCI-01-0248-FEDER-027538

POCI-01-0248-FEDER-027540

POCI-01-0248-FEDER-027543

POCI-01-0248-FEDER-027544

POCI-01-0248-FEDER-027545

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FERI & MASI, S.A.

BARROS & MOREIRA S.A.

HEALTH CLUSTER PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO DO
PÓLO DE COMPETITIVIDADE DA SAÚDE

ASSOCIAÇÃO PLATAFORMA PARA A CONSTRUÇÃO
SUSTENTÁVEL

Nome da Operação | Operation Name

Desenvolvimento de processo inovador de produção de
revestimentos em grés porcelânico de mimetização de betão

B&M Oportunidades de I&D

HCP 2020 - Dinamização e Internacionalização do Cluster de
Competitividade da Saúde

Gestão e Dinamização do Cluster Habitat Sustentável

MOBINOV - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AUTOMÓVEL GoMOBINOV - Ativar o Cluster Automóvel

ASSOCIAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE DA
INDÚSTRIA DA FILEIRA FLORESTAL - AIFF

PTPC - PLATAFORMA TECNOLÓGICA PORTUGUESA
DA CONSTRUÇÃO - ASSOCIAÇÃO

PFP- ASSOCIAÇÃO DA PLATAFORMA FERROVIÁRIA
PORTUGUESA

AEDCP - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O
CLUSTER DAS INDUSTRIAS AERONÁUTICA, DO
ESPAÇO E DA DEFESA

Cluster Florestal 4.0

AEC CONNECT - Reforço das Atividades de Cooperação e Parceria
no setor AEC 2017-2020

PFP 2020

AEDCP - Estratégia 2020

PRODUTECH - ASSOCIAÇÃO PARA AS TECNOLOGIAS
PRODUTECH DINAMIZAÇÃO
DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Cluster de Turismo

Resumo | Summary

Este projecto tem como objectivo o desenvolvimento de um processo de produção de
revestimentos cerâmicos em grés porcelânico não esmaltado de alta performance
técnica e estética, com um design exclusivo e inovador de mimetização de betão.

O projeto ?B&M Oportunidades de I&D? tem como objetivo o diagnóstico, investigação
e desenvolvimento de uma solução para um problema técnico para um novo produto.

O projeto HCP 2020 visa dinamizar e internacionalizar o setor português da Saúde,
promovendo a sua competitividade e projeção internacional, numquadro de
especialização inteligente, de valorização do conhecimento e de difusão da inovação, e
com vista a aumentar as exportações e atrairinvestimento.

Projeto de gestão e dinamização do Cluster Habitat Sustentável, visando atividades de
suporte e fomento de ações estruturantes enquanto Cluster de Competitividade
consolidado, reconhecido pelo Governo para a cadeia de valor do Habitat, que envolve
as fileiras dos materiais, construção e imobiliário.

O GoMOBINOV?Ativar o Cluster Automóvel, promovido pela MOBINOV?Associação do
Cluster Automóvel,destina-se a apoiar os investimentos base e transversais ao seu
plano de ação: comunicação institucional, suportes digitais, estudo setorial e ações de
interação intersectoriais e interclusters.

O Projeto tem o objetivo central de contribuir para que Portugal, através de uma
estratégia de especialização inteligente, seja mais competitivo na investigação,
conceção, desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos e serviços
associados à fileira florestal, sermos Cluster Florestal 4.0.

Promovido pelo Cluster AEC, o presente projeto visa o reforço das atividades de
cooperação e parceria no setor AEC, promovendo a inovação e a capacidade
competitiva internacional através da implementação de um plano de ação estruturado
em torno de áreas de intervenção prioritárias para o setor.

O projeto PFP2020 visa contribuir para a melhoria da capacidade de atuação do Cluster,
através do reforço da eficiência coletiva, da IDI, da internacionalização e da gestão do
conhecimento, num quadro estratégico coerente dirigido à resolução dos fatores
críticos de competitividade do setor.

O Projeto AEDCP - Estratégia 2020 visa o reforço do processo de clusterização dos
setores da AED, bem como o aumento da eficiência e eficácia coletiva dos setores,
através da definição de uma estratégia e da definição de ações de capacitação
orientadas para a inovação e para a internacionalização.

O projeto visa o reforço do processo de clusterização, em consolidação, no quadro da
fileira das tecnologias de produção, segundo uma lógica de eficiência coletiva, face à
criação de condições envolventes, de base e de suporte, para o incremento e
sustentabilidade da sua competitividade.

O Cluster do Turismo é uma plataforma agregadora de conhecimento e de
competências, mobilizando vários setores para a implementação da estratégia para o
turismo, alinhando-a com os financiamentos, com vista a uma maior seletividade de
investimentos e reforço da coordenação setorial e territorial.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.000,00

20.000,00

544.492,10

214.274,51

392.463,75

533.271,64

171.857,50

167.903,17

376.914,64

230.078,33

1.029.068,13

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

15.000,00

15.000,00

272.246,05

107.137,26

196.231,88

266.635,82

85.928,75

83.951,59

188.457,32

115.039,17

514.534,07

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/05

2018/08/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/05

2018/09/04

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/01

2020/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/06/01

2020/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/03

2020/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/01

2020/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/01

2020/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/01

2020/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/11/20

2020/11/19

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/02

2020/05/01

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/08/14

2020/08/13

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0248-FEDER-027546

POCI-01-0248-FEDER-027547

POCI-01-0248-FEDER-027548

POCI-01-0248-FEDER-027549

POCI-01-0248-FEDER-027550

POCI-01-0249-FEDER-000136

POCI-01-0249-FEDER-000147

POCI-01-0249-FEDER-000185

POCI-01-0249-FEDER-000195

POCI-01-0249-FEDER-000200

POCI-01-0249-FEDER-000247

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

A.D.V.I.D.ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Cluster da Vinha e do Vinho
DA VITICULTURA DURIENSE

FÓRUM OCEANO - ASSOCIAÇÃO DA ECONOMIA DO
AniMare - Animação do Cluster do Mar Português
MAR

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DA PETROQUÍMICA, Aprofundamento e Dinamização do Cluster da Petroquímica,
QUÍMICA E REFINAÇÃO
Química Industrial e Refinação

ASSOCIAÇÃO PARA O PÓLO DAS TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ELECTRÓNICA TICE.PT

ACPMR - ASSOCIAÇÃO CLUSTER PORTUGAL
MINERAL RESOURCES

AMTROL - ALFA, METALOMECÂNICA S.A.

GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.

WARATAH, UNIPESSOAL LDA

EUROCAST PORTUGAL VIANA, S.A.

CORK SUPPLY PORTUGAL, S.A.

ÁGORA

Gestão e dinamização das ações do Cluster dos Recursos Minerais

XLite New Generation

Estratégia GPP 2017: Novo Produtos/Novas Tecnologias/Novos
Mercados

Novo Veículo - Toyota Land Cruiser 70

Resumo | Summary

Com este projecto pretendemos contribuir para a competitividade do sector vitivinícola
e sustentabilidade dos territórios que estão subjacentes, pelo trabalho em rede, a
transferência de conhecimento, a troca de experiências e a sua endogeneização pelo
sector vitivinícola.

O projeto promove a dinamização do Cluster do Mar através do reforço das redes de
cooperação e parcerias entre intervenientes da economia do Mar criando as condições
indispensáveis à transferência de tecnologia, inovação, empreendedorismo,
internacionalização e competitividade da economia do Mar.

O projeto Aprofundamento e Dinamização do Cluster da Petroquímica, Química
Industrial e Refinação tem por objetivo implementar meios e instrumentos de natureza
coletiva que assegurem o bom desempenho do Cluster nos seus fatores críticos de
competitividade.

O ÁGORA pretende reforçar as atividades do TICE.PT com vista ao fortalecimento da
sua rede no âmbito das estratégias de eficiência coletiva visando a capacitação do
cluster e do setor Tice para a alavancagem da competitividade, a promoção da inovação
e o estímulo à internacionalização da economia.

O presente projeto pretende contribuir não só para a prossecução do Plano de Ação do
Cluster dos Recursos Minerais, mas também para a gestão e dinamização deste plano e
das parcerias.

--

--

--

Construção de infraestruturas e navio-hotel de luxo para cruzeiros
-fluviais no rio Douro

Eurocast 2020

Cork Supply Portugal - Estratégia 2015-2017

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

255.385,30

417.782,94

985.091,62

348.732,81

138.576,48

4.426.599,65

8.552.000,00

5.934.432,02

12.933.698,00

22.985.500,00

2.376.500,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

127.692,65

208.891,47

492.545,81

174.366,41

69.288,24

1.549.309,88

2.993.200,00

2.077.051,21

4.526.794,30

10.343.475,00

1.069.425,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/10/01

2020/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/03

2020/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/03

2020/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/03

2020/05/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/03

2020/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/13

2015/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/14

2017/04/13

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/21

2015/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/27

2016/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/27

2018/04/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0249-FEDER-000270

POCI-01-0249-FEDER-000279

POCI-01-0249-FEDER-000291

POCI-01-0249-FEDER-000309

POCI-01-0249-FEDER-000345

POCI-01-0249-FEDER-000382

POCI-01-0249-FEDER-000391

POCI-01-0249-FEDER-000404

POCI-01-0249-FEDER-000449

POCI-01-0249-FEDER-000501

POCI-01-0249-FEDER-000575

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

REVIGRES-INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRES
Revigrés 2020
LDA

MEGATECHIND - INDÚSTRIAS MARINHA GRANDE,
LDA

AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

RTE, S.A.

WEGEURO - INDÚSTRIA ELÉCTRICA ,S.A.

TÊXTEIS J. F. ALMEIDA S.A.

GLNMOLDS, S.A.

KATHREIN AUTOMOTIVE PORTUGAL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

GLNPLAST, S.A.

--

Posicionamento no mercado global pela especialização e inovação --

CorkTech Innovation

RTE: Inovação produtiva para o aumento da capacidade

--

--

Construção de um novo estabelecimento industrial em Santo Tirso
onde será instalada a linha de produção de motores seguros de
-Baixa Tensão até à carcaça 355 que será dotada de um processo de
fabrico c

Têxteis J. F. Almeida - inovação tecnológica e aumento da
capacidade produtiva

UP-MOLD - ULTRA-PRECISION MOLDS

Liderança na Inovação

BORRACHAS PORTALEGRE, SOCIEDADE UNIPESSOAL
Borrachas Portalegre 2020
LDA

CABELTE-CABOS ELECTRICOS E TELEFONICOS S.A.

Resumo | Summary

Cabelte 2020

GIM2020 - Growing in International Markets

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.768.900,00

3.757.157,00

5.377.500,00

5.439.455,92

5.925.349,08

3.640.066,21

4.883.582,26

3.996.807,00

5.862.500,00

8.420.000,00

7.105.403,58

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

969.115,00

1.690.720,65

2.380.500,00

1.903.809,57

2.666.407,09

1.638.029,79

2.685.970,24

2.198.243,85

2.638.125,00

3.789.000,00

3.907.971,97

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/24

2017/04/20

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/05/04

2016/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/27

2017/10/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/05/04

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/29

2017/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/27

2016/10/27

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/27

2018/04/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/05/04

2017/06/30

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0249-FEDER-000605

POCI-01-0249-FEDER-000631

POCI-01-0249-FEDER-000677

POCI-01-0249-FEDER-000679

POCI-01-0249-FEDER-000705

POCI-01-0249-FEDER-000752

POCI-01-0249-FEDER-000763

POCI-01-0249-FEDER-000770

POCI-01-0249-FEDER-000804

POCI-01-0249-FEDER-000855

POCI-01-0249-FEDER-000868

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AMORIM & IRMÃOS, S.A.

SPIRALPACK - MANIPULADOS DE PAPEL, S.A.

VYGON (PORTUGAL) - PRODUTOS MEDICOS E
FARMACÊUTICOS LIMITADA

FIBOPE PORTUGUESA - FILMES BIORIENTADOS S.A.

VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A.

PAPELEIRA COREBOARD, S.A.

AMORIM FLORESTAL, S.A.

CIMPOR - INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.

POLOPIQUE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES,S.A.

MONUMENTAL PALACE HOTEL, S.A.

GESTAMP AVEIRO - INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS DE
AUTOMÓVEIS S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Ambição 2020

Spiralpack growth

Qimono Value for life

Resumo | Summary

--

--

--

Introdução de uma nova linha de produção altamente Tecnológica
-num novo estabelecimento

EXPANSÃO DE GAMA POR VIA DA INOVAÇÃO

Inovação Produtiva da Papeleira

Evolution Cork

Alteração da operação de alimentação de combustíveis
alternativos para coprocessamento de CDR-RSU com elevado PCI
no queimador principal de um forno cimenteiro

Estratégia Polopique 2017: High Performance Yarns / High
Standard Yarns

Monumental Palace Hotel

Gestamp 2020 - Desenvolvimento de novos produtos e processos
para capacitação e expansão da capacidade da unidade industrial
da Gestamp Aveiro

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

15.814.668,00

2.149.861,48

6.927.255,29

9.490.426,00

3.427.500,00

12.604.908,00

5.247.000,00

3.650.666,00

6.706.921,61

9.942.068,15

7.172.998,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

7.381.000,60

752.451,52

2.424.539,35

4.270.691,70

1.542.375,00

4.411.717,80

2.885.850,00

2.007.866,30

2.338.672,56

4.305.135,67

3.227.849,10

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/27

2017/04/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/27

2017/04/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/05/01

2016/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/25

2017/07/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/29

2017/04/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/05/02

2017/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/27

2017/04/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/04/24

2018/04/23

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0249-FEDER-000885

POCI-01-0249-FEDER-001319

POCI-01-0249-FEDER-003176

POCI-01-0249-FEDER-003253

POCI-01-0249-FEDER-004163

POCI-01-0249-FEDER-007005

POCI-01-0249-FEDER-007775

POCI-01-0249-FEDER-008868

POCI-01-0249-FEDER-009018

POCI-01-0249-FEDER-012771

POCI-01-0249-FEDER-014366

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

DESIAM: Desenvolvimento e Implementação de Soluções
Industriais Avançadas para a produção de componentes de grande
EMBRAER PORTUGAL ESTRUTURAS METÁLICAS, S.A.
-dimensão e de estruturas Metálicas complexas para novos aviões
de transporte comercia

EMBRAER PORTUGAL ESTRUTURAS EM
COMPÓSITOS, S.A.

ALTRANPORTUGAL, S.A.

FAURÉCIA - SISTEMAS DE ESCAPE PORTUGAL LDA

MECACHROME AERONAUTICA, UNIPESSOAL LDA

RENOVA-FABRICA DE PAPEL DO ALMONDA, S.A.

DESi2COMP: Desenvolvimento e Implementação de Soluções
Industriais Avançadas para a produção de componentes de grande
-dimensão e de estruturas complexas em materiais Compósitos
para novos aviões de tr

APTUS - Centro de Desenvolvimento de Software e Inovação em
Machine Driven Big Data & Connected Media Services

Faurecia Escapes - Estratégia 2017

POLIGAL PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

COINDU, COMPONENTES PARA A INDUSTRIA
AUTOMOVEL S.A.

SIMOLDES-PLASTICOS, S.A.

--

Mecachrome Aeronautica - Unidade de Produção Industrial para a
produção em série de peças de motores de avião inovadores e
-ecológicos

Renova Investe 2015-2017

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS, S.A. Agro Tires

GRESTEL - PRODUTOS CERÂMICOS S.A.

--

--

--

GRESTEL 2020 ? Expansão, eficiência operacional, marcas próprias
-e ecoeficiência

Metalizadora

Reforço da capacidade produtiva, produção de novos modelos e
reestruturação de processos

HighTechWrap - HighTech Production Line for Wrapping

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

63.605.000,00

30.070.222,00

11.200.133,72

40.008.518,97

29.133.080,00

36.018.500,00

48.952.020,00

6.933.422,47

4.527.000,00

5.320.268,50

9.003.249,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

23.533.850,00

11.125.982,14

2.576.030,76

14.002.981,64

10.924.905,00

7.203.700,00

12.238.005,00

3.120.040,11

2.037.150,00

2.207.147,98

4.051.462,05

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/06/03

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/01

2017/06/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/06/02

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/06/15

2019/06/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/07/14

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/12

2017/08/11

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/08/15

2016/07/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/09/17

2016/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/02

2017/10/30

Portugal

659

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0249-FEDER-014498

POCI-01-0249-FEDER-014665

POCI-01-0249-FEDER-014770

POCI-01-0249-FEDER-014841

POCI-01-0249-FEDER-014870

POCI-01-0249-FEDER-014885

POCI-01-0249-FEDER-014899

POCI-01-0249-FEDER-014977

POCI-01-0249-FEDER-015092

POCI-01-0249-FEDER-015119

POCI-01-0249-FEDER-015121

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FAPRICELA - INDÚSTRIA DE TREFILARIA S.A.

FELPINTER - INDÚSTRIAS TÊXTEIS S.A.

PREH PORTUGAL, LDA

IRMÃOS SILVAS S.A.

SHAMIR OPTICAL, LDA

EURICO FERREIRA S.A.

FAURECIA - ASSENTOS DE AUTOMÓVEL LDA

COFICAB-PORTUGAL - COMPANHIA DE FIOS E
CABOS LDA

RAMADA AÇOS, S.A.

SONAE ARAUCO PORTUGAL, S.A.

PROBOS - PLÁSTICOS S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Novo Processo de Fabrico de Arame de Molas

Criação Unidade «E-Têxteis» e Têxteis Técnicos

Projecto de desenvolvimento e produção de novos componentes
electrónicos inovadores para a indústria automóvel

HPT- High Productivity and Technology

SHAMIR 2020

Criação de um novo serviço unico no Mundo Selfnet - 5G
juntamente com a implementação da internet das coisas no
mercado nacional

FAA - Novas estruturas metálicas

Coficab Portugal 2020

Ramada Aços - Inovar e Diversificar para Acrescentar Valor
Internacional

SI PCDM - Aumento da capacidade produtiva de MDF para
fornecimento de novos produtos no mercado

Edge_Innovation

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.585.408,78

13.563.309,00

15.889.774,18

8.973.654,00

4.711.727,83

8.686.288,00

6.115.100,00

7.053.294,00

9.105.000,00

6.719.500,00

2.603.200,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

1.163.433,95

6.103.489,05

5.561.420,96

4.935.509,70

2.120.277,52

3.908.829,60

2.140.285,00

4.584.641,10

4.097.250,00

3.023.775,00

911.120,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/15

2017/11/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/03/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/12/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/31

2017/01/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0249-FEDER-015137

POCI-01-0249-FEDER-015153

POCI-01-0249-FEDER-015212

POCI-01-0249-FEDER-015727

POCI-01-0249-FEDER-016370

POCI-01-0249-FEDER-016501

POCI-01-0249-FEDER-017069

POCI-01-0249-FEDER-017080

POCI-01-0249-FEDER-017108

POCI-01-0249-FEDER-017125

POCI-01-0249-FEDER-017129

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FREZITE - FERRAMENTAS DE CORTE S.A.

CORK SUPPLY PORTUGAL 4 - ROLHAS TÉCNICAS,
UNIPESSOAL LDA

PETRATEX - CONFECÇÕES S.A.

SAKTHI PORTUGAL SP 21, S.A.

BOSCH TERMOTECNOLOGIA S.A.

NAVIGATOR TISSUE CACIA, S.A.

AMY'S KITCHEN, UNIPESSOAL LDA

BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL, S.A.

PRIORITY DOLPHIN, S.A.

CELTEJO - EMPRESA DE CELULOSE DO TEJO S.A.

CELULOSE BEIRA INDUSTRIAL (CELBI) S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Lançamento contínuo de novos produtos promovendo a
competitividade e crescimento à escala global

Criação de uma nova empresa com o objectivo de produzir rolhas
técnicas de microgranulado para vinhos e champanhe.

PetraMAX

Projeto Júpiter

Projeto Scale-up

Projeto Smooth

Amy's Kitchen Portugal - phase 1

Capacity Increase for Multimedia Innovation (Ci4Mi)

Priority Dolphin River Cruises

Tejo Project 2018

Projeto C17

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

8.754.243,82

5.475.500,00

3.048.735,38

35.217.229,27

20.574.900,00

120.476.103,80

35.209.044,63

48.133.021,00

25.861.500,00

85.040.000,00

40.040.000,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

3.939.409,72

2.463.975,00

1.371.930,92

10.565.168,78

5.143.725,00

42.166.636,33

10.562.713,39

12.033.255,25

9.051.525,00

21.260.000,00

4.004.000,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/11/06

2018/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2019/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2015/12/30

2017/12/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2018/10/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0249-FEDER-017361

POCI-01-0249-FEDER-017393

POCI-01-0249-FEDER-017400

POCI-01-0249-FEDER-017418

POCI-01-0249-FEDER-017420

POCI-01-0249-FEDER-017440

POCI-01-0249-FEDER-017453

POCI-01-0249-FEDER-017478

POCI-01-0249-FEDER-017494

POCI-01-0249-FEDER-017601

POCI-01-0249-FEDER-018031

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MARTIN CALDEIRAS, LDA

I. M. A.-INDUSTRIA DE MOLDES DE AZEMEIS, S.A.

M.D.A.-MOLDES DE AZEMEIS, S.A.

AIS AUTOMOTIVE INTERIOR SYSTEMS PORTUGAL,
LDA

IGM - INDÚSTRIA GLOBAL DE MOLDES S.A.

EUROSTYLE SYSTEMS PORTUGAL - INDUSTRIA DE
PLASTICOS E DE BORRACHA, S.A.

SIMOLDES,AÇOS S.A.

GESTAMP CERVEIRA, LDA

EUROCAST AVEIRO, S.A.

CATRAPORT, LDA

KEMET ELECTRONICS PORTUGAL, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Criação de unidade fabril

FÁBRICA INTELIGENTE - MONITORIZAÇÃO DO PRODUTO E
PRODUÇÃO NIVELADA

FLUXO OTIMIZADO DE PRODUTO EM CÉLULAS AUTÓNOMAS
ESPECIALIZADAS

Fabricação de peças para automóveis mais sustentáveis e
respeitadores do ambiente

ESTAÇÕES IN-PROCESS PARA INSPEÇÃO DAS ATIVIDADES
PRODUTIVAS

Eurostyle 2020

CENTROS INTELIGENTES PULL-FLOW NO PROCESSO PRODUTIVO

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

--

Novos conjuntos de componentes integrados em ligas inovadoras e
-de elevado valor acrescentado

Eurocast Aveiro 2020

Criação de Unidade Produtiva de Componentes Metálicos

Linha de Produção de Electroliticos Axiais - SI Inovação Produtiva

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

3.563.615,38

3.568.652,56

16.412.845,93

4.844.619,59

2.724.971,99

17.348.500,00

9.236.712,15

7.182.059,54

48.363.500,00

6.206.022,90

4.781.146,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

1.603.626,92

1.594.643,65

7.373.405,67

2.180.078,82

1.214.987,40

6.071.975,00

4.154.270,47

3.950.132,75

14.509.050,00

2.792.710,31

2.629.630,30

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/05

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/15

2018/02/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/16

2019/02/14

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/20

2018/02/17

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/15

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/02/27

2018/02/24

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/03

2018/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/16

2017/02/28

Portugal

662

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0249-FEDER-018076

POCI-01-0249-FEDER-018120

POCI-01-0249-FEDER-018128

POCI-01-0249-FEDER-018287

POCI-01-0249-FEDER-018293

POCI-01-0249-FEDER-018326

POCI-01-0249-FEDER-018482

POCI-01-0249-FEDER-018494

POCI-01-0249-FEDER-018503

POCI-01-0249-FEDER-018523

POCI-01-0249-FEDER-018530

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO S.A.

BLOCOTELHA - STEEL CONSTRUCTIONS, S.A.

AQUINOS, S.A.

PECOL AUTOMOTIVE, S.A.

PANPOR - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

BOSCH SECURITY SYSTEMS - SISTEMAS DE
SEGURANÇA, S.A.

HUTCHINSON (PORTO) - TUBOS FLEXÍVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS PORTUGAL,
UNIPESSOAL LDA

WIELAND THERMAL SOLUTIONS, LDA

Nome da Operação | Operation Name

Labesfal ? Aumento da capacidade produtiva para produção de
penicilinas

Blocotelha's standardised modular steel structure connection

--

--

Introdução de produtos inovadores de grande valor acrescentado e
aumento da capacidade produtiva através da criação de um novo -estabelecimento e ampliação dos estabelecimentos existentes

Excelência 2020

Panpor 2016-2018: Aposta na Inovação de Produtos
Internacionalizáveis de Elevado Valor Acrescentado

Target Crescimento 2020

Hutchinson Porto 2020

Borgwarner 2020

Wieland 2020

CTR - CONSULTORIA, TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES, oNE ? Nova Eco inovação: Desenvolvimento de novos produtos e
LDA
processos inovadores e ecológicos (ambientadores e biocidas)

ACAÍL, GÁS S.A.

Resumo | Summary

Nova unidade de produção criogénica de gás

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

21.014.432,50

3.865.300,00

3.081.609,98

3.112.500,00

8.763.000,00

6.787.225,02

5.882.250,00

12.882.360,00

4.450.200,00

2.583.683,61

5.292.075,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

9.456.494,63

1.739.385,00

1.386.724,49

1.400.625,00

3.943.350,00

3.054.251,26

2.058.787,50

4.508.826,00

1.557.570,00

1.162.657,62

2.381.433,75

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/21

2018/03/20

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/23

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/03/30

2018/03/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/01

2018/11/29

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0249-FEDER-018689

POCI-01-0249-FEDER-018735

POCI-01-0249-FEDER-018885

POCI-01-0249-FEDER-018888

POCI-01-0249-FEDER-018901

POCI-01-0249-FEDER-018958

POCI-01-0249-FEDER-018988

POCI-01-0249-FEDER-019047

POCI-01-0249-FEDER-019109

POCI-01-0249-FEDER-019132

POCI-01-0249-FEDER-019179

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MEPHISTO PORTUGUESA-FÁBRICA DE CALÇADO,
LDA

GESTAMP VENDAS NOVAS, UNIPESSOAL LDA

FUNFRAP-FUNDIÇÃO PORTUGUESA S.A.

EFAPEL - EMPRESA FABRIL DE PRODUTOS
ELÉCTRICOS S.A.

COTESI - COMPANHIA DE TEXTEIS SINTETICOS S.A.

FERPINTA - INDUSTRIAS DE TUBOS DE AÇO DE
FERNANDO PINHO TEIXEIRA S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Diferenciação da Mephisto Portuguesa assente em produtos
inovadores decorrentes da actividade de I&D e da qualificação dos -recursos humanos

Gestamp 2019: Um conceito inovador de produção industrial

Produção CGI & Vertical All In Core Blocks

Diferenciação para a internacionalização

Produção de nova malha agrícola: Cotesi Ultra Mesh

FERPINTA ECO-TECH

CORDENET - PRODUTORA DE REDES AGRÍCOLAS S.A. Extreme Crop Packaging

QUIMIALMEL - QUÍMICOS E MINERAIS, LDA

GRUPO ANTOLIN LUSITÂNIA - COMPONENTES
AUTOMÓVEL S.A.

NAVARRA - EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO, S.A.

HOWA TRAMICO AUTOMOTIVE, UNIPESSOAL LDA

Resumo | Summary

--

--

--

--

--

--

Novo estabelecimento para produção de Pedra de Silicato, Silicato
-Sódio e Lingote de Aluminio - com tecnologias unicas em Portugal

GAL - Novos de mecanismos elevadores de vidro 2020

ExtrudePLUS - Aumento da capacidade produtiva da Navarra e
modernização de processos de fabrico, visando a produção de
perfis inovadores e de maior qualidade para mercados
internacionais mais exigente

Unidade Industrial da Howa Tramico Portugal

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.356.678,60

4.646.831,00

5.925.000,00

8.615.763,04

3.603.500,00

5.103.093,00

4.430.395,80

3.548.285,00

6.295.230,00

11.255.215,50

4.734.261,10

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

474.837,51

2.555.757,05

2.073.750,00

3.877.093,37

1.981.925,00

2.296.391,85

1.550.638,53

1.951.556,75

3.462.376,50

3.939.325,43

1.656.991,39

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/08

2018/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/11

2018/04/10

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/15

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/01

2018/01/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/12/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

664

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0249-FEDER-019184

POCI-01-0249-FEDER-019202

POCI-01-0249-FEDER-019254

POCI-01-0249-FEDER-019260

POCI-01-0249-FEDER-019291

POCI-01-0249-FEDER-019586

POCI-01-0249-FEDER-019610

POCI-01-0249-FEDER-022067

POCI-01-0249-FEDER-022764

POCI-01-0249-FEDER-022768

POCI-01-0249-FEDER-022776

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ARMANDO DA SILVA ANTUNES, S.A.

AMORIM CORK COMPOSITES, S.A.

FONT SALEM PORTUGAL, S.A.

SOCORI - SOCIEDADE DE CORTIÇAS DE RIOMEÃO
S.A.

ASPÖCK PORTUGAL, S.A.

BYSTEEL FS, S.A.

CAETANO AERONAUTIC, S.A.

DOREL PORTUGAL - ARTIGOS PARA BÉBÉ,
UNIPESSOAL LDA

PENTAPLAST, S.A.

MGI COUTIER LUSITÂNIA, UNIPESSOAL LDA

TÊXTEIS J. F. ALMEIDA S.A.

Nome da Operação | Operation Name

i-LASA: Aposta em atividades de Inovação e I&DT indutoras do
alargamento dos mercados internacionais

Enhanced Cork Experience

Inovar na diversificação e flexibilidade operacional do setor dos
refrigerantes e cervejas: Capacidade de produção de 2.200.000
Hectolitros

Resumo | Summary

--

--

--

Aumento da capacidade pela via da inovação tecnológica e de uma
alteração fundamental do processo global de produção da
-empresa.

ISP@ASPOCK ? Innovative Services and Products@Aspock

Constituição de unidade industrial de engenharia de fachadas

CAER Industrialization: Criação de condições técnicas e
tecnológicas para a industrialização de novos componentes
metálicos e compósitos

3 ways to care: innovation, security and comfort

Light-PET

Produção de nova tipologia de componentes para sistemas SCR

Têxteis J. F. Almeida - inovação produtiva, produtividade e
eficiência energética direcionada para mercados externos.

--

--

--

--

O presente projeto prevê um conjunto de investimentos em equipamentos
tecnologicamente inovadores, com vista à produção de um produto inexistente a nível
nacional, filme em base PET expandido mono e multicamada, assente num processo
disruptivo internacionalmente baseado em expansão por ação química.

O projeto de investimento da MGI Coutier Lusitânia tem como objetivo a criação da
infraestrutura e condições produtivas necessárias ao fabrico de uma nova tipologia de
componentes para sistemas SCR de redução das emissões de NOx dos motores a diesel,
designadamente o tubo de abastecimento de ureia.

A estratégia da JFA tem por base a diversificação dos mercados e de Clientes. A
dinâmica de actividade está patente na performance das vendas e exportações, o que
permite posicionar a JFA entre as melhores do seu segmento e uma das mais dinâmicas
da ITV.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

3.747.670,00

4.592.680,00

4.106.855,10

2.590.230,00

6.839.050,81

10.139.097,71

5.139.526,00

3.709.322,61

7.150.000,00

5.389.900,00

2.363.420,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

1.686.451,50

2.066.706,00

1.848.084,80

892.055,50

2.393.667,78

4.562.593,97

1.798.834,10

1.669.195,17

3.932.500,00

2.964.445,00

1.299.881,00

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/10

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/04

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/04/08

2017/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/07/27

2018/07/26

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/08

2018/02/28

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

665

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0249-FEDER-022791

POCI-01-0249-FEDER-022812

POCI-01-0249-FEDER-022820

POCI-01-0249-FEDER-022822

POCI-01-0249-FEDER-023131

POCI-01-0249-FEDER-023151

POCI-01-0249-FEDER-023205

POCI-01-0249-FEDER-023311

POCI-01-0249-FEDER-023455

POCI-01-0249-FEDER-023522

POCI-01-0249-FEDER-023711

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

GRAVOS 2012 S.A.

POLOPIQUE II - TECIDOS, S.A.

BI-SILQUE, PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL,
S.A.

POLOPIQUE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES,S.A.

AMORIM FLOORING - SOLUÇÕES INOVADORAS DE
CORTIÇA, S.A.

NOVAQUI - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO DE
CONFORTO, S.A.

FAIANÇAS ARTISTICAS BORDALO PINHEIRO, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Criação de Cozinha Industrial

Polopique Strategy: New value added products

Bi-Silque Transformation 4.0

Polopique Strategy: higher value added yarns

SUBERTECH

AMCOR FLEXIBLES PORTUGAL LDA

VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A.

O projeto em causa contempla a construção de uma unidade industrial de produção de
alimentos. Os investimentos mais relevantes permitirão a adoção do processo de
fabrico em contínuo para preparação dos produtos modulares refrigerados, assim como
os molhos e sopas refrigeradas

O projeto visa promover o aumento da capacidade da Polopique Tecidos, por via de
avançada tecnologia que contribua para a produção de novos e diferenciados produtos,
como sejam inovadores tecidos com combinações únicas de diferentes tipos de fios
com espessuras extremamente finas.

Através de uma Alteração Fundamental do Processo Produtivo para revolucionaria
automação, eficiência e sustentabilidade do processo produtivo, a Bi-Silque irá investir
aprox. 6,3 milhões de euros, criar 11 postos de trabalho qualificado, aumentar 21% as
vendas, reduzir 9,2% CMVMC e 16,3% dos FSE's.

Aumento da capacidade produtiva, suportado em avançadas tecnologias, permitindo a
produção de inovadores produtos de alto valor acrescentado, nomeadamente através
de fio torcido injetado, que resulte em conjugações inéditas e inimitáveis caraterizadas
por elevada resistência e reduzida espessura.

A Amorim Flooring é uma nova empresa com menos de 3 anos de atividade que
pretende realizar investimento numa tecnologia inovadora a nível mundial e
desenvolvida em parceria com o fornecedor, para possibilitar a industrialização de um
novo aglomerado de cortiça, o Subertech.

Produção e venda de produtos inovadores de grande valor acrescentado, através de
Introdução de produtos inovadores de grande valor acrescentado e
Investigação e Desenvolvimento interna (registo de patentes), compra de patente e
aumento da capacidade produtiva através da ampliação do
aumento da capacidade produtiva, através da ampliação do estabelecimento industrial
estabelecimento industrial
existente.

INOVBORDALLO

RIA STONE, FÁBRICA DE LOUÇA DE MESA EM GRÉS,
DecorRIA
S.A.

EUROPA&C CARTÃO OVAR, S.A.

Resumo | Summary

ECO 2020

A aposta na internacionalização e competitividade está assente na Bordallo, que com o
presente projeto irá recorrer a novas tecnologias, novos conhecimentos e quadros
qualificados, que permitirão, por via da inovação de processos, aumentar a capacidade
de produção e alargar a cadeia de valor.

A aposta em atividades de inovação é uma constante na Ria Stone que pretende, com
este projeto, oferecer produtos inovadores de elevado valor acrescentado, recorrendo a
processos eficientes, tecnologicamente avançados, e quadros qualificados, reforçando a
sua competitividade e internacionalização.

O presente projeto deriva da estratégia de crescimento definida pela empresa, e
consubstancia-se na implementação de uma nova linha produtiva de prancha de cartão,
totalmente automatizada, e de uma nova linha para produção de embalagens de
cartão, estruturalmente mais complexas.

Incremento da capacidade produtiva, da flexibilidade e da eficiência por via da adoção
New packaging - Capacitação para a produção de novas
de novos e inovadores processos produtivos nas etapas de laminagem, formação de
embalagens direcionadas a novos segmentos de mercado e a novas
embalagens e inserção de bouchon, potenciando a produção de novas tipologias de
aplicações
embalagens, atualmente não produzidas em Portugal.

CerexCor & CristalLux

O projeto enquadra-se na estratégia da Vista Alegre que aposta no reforço das
condições de competitividade, sustentada em novos conhecimentos para desenvolver
processos inovadores e produtos diferenciados, com acréscimos de produtividade e
eficiência, assegurando a sua sustentabilidade.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

3.372.075,98

3.125.000,00

2.764.615,38

3.995.612,29

12.005.000,00

14.251.568,90

7.145.008,22

15.391.000,00

4.530.000,00

4.275.000,00

11.952.130,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

1.854.641,79

1.718.750,00

1.520.538,46

2.197.586,76

5.402.250,00

6.413.206,01

3.215.253,70

6.925.950,00

2.038.500,00

1.923.750,00

5.378.458,50

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/16

2018/03/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/16

2018/03/15

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/09/26

2018/09/25

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/17

2019/05/16

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/17

2018/10/16

Portugal

666

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-01-0249-FEDER-023789

POCI-01-0249-FEDER-023880

POCI-01-0249-FEDER-023907

POCI-01-0249-FEDER-024148

POCI-01-0249-FEDER-024285

POCI-01-0249-FEDER-024294

POCI-01-0249-FEDER-024312

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

% cofinanciamento |
% EU funding

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ERT TEXTIL PORTUGAL, S.A.

COLEP PORTUGAL, S.A.

HUF PORTUGUESA-FABRICA DE COMPONENTES
PARA O AUTOMOVEL, UNIPESSOAL LDA

EUROPA&C KRAFT VIANA, S.A.

CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.

VAA- EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MONTE BELO SOCIEDADE DE TURISMO E RECREIO S.A.

Nome da Operação | Operation Name

PRODUCTION ERT

Inovação Produtiva - Litografia 2016-2018

Resumo | Summary

A ERT irá direcionar-se para um novo estabelecimento, no sentido de passar a dispor
das adequadas condições espaciais e incremento do nível tecnológico para direcionar-se
para novos produtos.

O presente investimento visa a obtenção de um aumento de capacidade do
estabelecimento da Colep, através da implementação de uma nova linha de litografia,
de uma nova linha de envernizamento e da introdução de inovações nas linhas de
litografia existentes, permitindo internalizar novos processos.

Novos sistemas de fechadura e ignição de veículos com predomínio
Novos sistemas de fechadura e ignição de veículos com predomínio de electrónica e de
de electrónica e de tecnologia de nova geração (telemática e
tecnologia de nova geração (telemática e software)
software)

Aumento da capacidade produtiva da EKPV

CIN - Smart Factory for Innovative Coatings

Ampliação do Montebelo Vista Alegre Ilhavo Hotel

Montebelo Mosteiro Alcobaça Hotel _&_ Hotel Príncipe Perfeito
Mente Sã em Copo Perfeito

O presente projeto visa o aumento da capacidade de produção da EKPV, de forma a dar
uma resposta mais eficiente e eficaz às condições estruturantes e necessidades dos
diferentes mercados, pela via da produção de um novo produto de maior valor
acrescentado, inovador e diferenciador do estado da arte.

Implementação do conceito de Fábrica Inteligente na Nave Central da CIN, recorrendo a
métodos e tecnologias ligadas e controladas em rede, proporcionando elevados níveis
de automação, eficiência, precisão e fiabilidade.

Aumento da capacidade do Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel para unidades de
alojamento mais abrangentes e focadas em outros segmentos de mercado, ampliando e
inovando a oferta de serviços e produtos, adaptando-os a outros nichos de mercado.

Criação de um hotel em Alcobaça orientando para o Turismo Histórico, Cultural e
Gastronómico, que valorize os fatores distintivos da cidade e região e transformação do
Hotel Príncipe Perfeito em Viseu (HPP) numa unidade vocacionada para o Turismo de
Saúde e Bem-Estar com foco nas Terapias Orientais

POCI-01-0249-FEDER-024316

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

1-Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

67%

LEAR CORPORATION VALENÇA, LDA

GAV 2020 - Seats & New Metal Structures/Components for K9

A Empresa procura diversificar a sua produção através do fornecimento de novos
módulos de banco dianteiro de passageiro (i.e., estrutura, capa e espuma) e elementos
estruturais (i.e., separação de carga, junta de vedação de porta, guia de vidro e suporte
de roda suplente) para novos veículos K9.

POCI-02-0550-FEDER-007288

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA

INE-CMD .: Adesão à Chave Móvel Digital (CMD)

POCI-02-0550-FEDER-007523

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0550-FEDER-007552

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0550-FEDER-007572

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0550-FEDER-007576

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

6.062.495,57

7.628.837,00

9.822.600,00

12.230.000,00

6.951.500,00

13.202.338,00

19.744.603,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

2.533.723,01

2.670.092,95

4.420.170,00

5.503.500,00

3.128.175,00

5.941.052,10

8.885.071,35

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/09/03

2019/09/02

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2017/05/31

2019/05/30

Portugal

01-Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação

02-A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o ensino superior, em especial no domínio de
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social e aplicações de interesse público, estimulação da procura,
redes, clusters e inovação aberta através de especialização inteligente [...],
apoio tecnológico e investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos
humanos, ações precoces de validação de produtos, capacidades avançadas
de produção e primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem
como difusão de tecnologias de interesse geral;

2016/10/03

2018/10/02

Portugal

5.376.407,06

FEDER

2.419.383,18

--

47.268,00

FEDER

26.919,13

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/01

2016/12/31

Portugal

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

Racionalização Rede Comunicações AP .: Racionalização da Rede de
-Comunicações da Administração Pública

199.061,54

FEDER

113.365,55

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/10/01

2016/11/30

Portugal

65%

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

UC-voice .: UC-voice: Expansão e modernização da rede de voz e
dados da UC

--

199.920,96

FEDER

169.932,82

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE AICEP.ComUn .: Comunicações Unificadas para a AICEP
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.

--

129.738,93

FEDER

85.608,21

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/02/01

2016/12/30

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA

INE-iAP .: Consumo e fornecimento de serviços pelo INE na iAP

--

49.018,00

FEDER

27.915,75

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/07/01

2016/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007624

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO

OT_ACT_SGSI .: Sistema de Gestão de Segurança da Informação na
-Autoridade para as Condições do Trabalho

96.000,00

FEDER

55.458,72

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/04

2016/11/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007635

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

Certificação ISO 27001 .: ESPAP - Certificação ISO27001 1.0

--

110.220,00

FEDER

62.770,29

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/07/17

2016/12/27

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007639

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

VoIP na UÉvora .: UÉvora - Medidas transversais de racionalização
-das TIC

191.487,20

FEDER

162.764,12

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/12/30

2017/05/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007642

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

InfoSeg na UÉvora .: UÉvora - Segurança da informação e sistemas
-de gestão de informação

182.400,00

FEDER

155.040,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/12/01

2018/02/28

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007643

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

iAP na UÉvora .: UÉvora - Implementação do Princípio ?Uma só
Vez? e adesão à plataforma iAP

36.000,00

FEDER

30.600,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

--
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

POCI-02-0550-FEDER-007646

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE
Voipe@SAS .: Voipe@SAS: Migração para telefonia IP
COIMBRA

POCI-02-0550-FEDER-007652

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0550-FEDER-007657

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0550-FEDER-007662

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0550-FEDER-007673

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

--

147.057,54

FEDER

124.998,91

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/05/01

2016/05/31

Portugal

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

SGSI|FCT .: Implementação de um Sistema de Gestão de Segurança
-de Informação na FCT

144.390,52

FEDER

82.230,40

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/11/01

2017/03/31

Portugal

65%

UNIVERSIDADE DO PORTO

S-ACCESS .: Segurança da Informação e Sistemas de Gestão de
Informação

--

159.964,13

FEDER

135.969,51

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/12/01

2018/03/31

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

BOLETIM DE VACINAS ELETRONICO .: Desmaterialização do
SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA Boletim Individual de Saúde, Registo de Vacinação PNV e
SAÚDE, E.P.E.
fornecimento de serviço à Plataforma de Interoperabilidade da
Administração Pública (iAP)

--

291.708,90

FEDER

241.485,53

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DO PORTO

M-ACCESS .: Serviços Desmaterializados na U.Porto através da
Chave Móvel Digital e do Sistema de Certificação de Atributos
Profissionais

--

144.607,00

FEDER

122.915,95

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/12/01

2017/03/02

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007677

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DO PORTO

O-ACCESS .: CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO ONLY ONCE

--

234.864,15

FEDER

199.634,53

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/12/01

2018/03/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007686

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA MGS&S@SIS .: Melhoria da Gestão da Segurança da Informação e
SAÚDE, E.P.E.
dos Serviços da Função Informática no Ministério da Saúde

--

198.846,64

FEDER

164.416,64

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007692

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

--

89.940,00

FEDER

51.220,83

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/04/13

2016/04/12

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007694

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO GERAL DE ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO E
CMDEdu .: Chave Móvel Digital Educação
CIÊNCIA

--

13.782,70

FEDER

7.849,25

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/04

2016/04/01

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007695

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO GERAL DE ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO E
SGSI .: Sistema de Gestão de Segurança da Informação
CIÊNCIA

--

89.733,80

FEDER

51.103,40

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/04

2016/12/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007704

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

VPT .: Virtualização dos postos de trabalho

--

30.899,00

FEDER

17.596,98

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/04

2016/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007706

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

Auditoria SI .: Auditoria Sistemas de Informação

--

97.370,50

FEDER

55.452,50

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/04

2016/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007721

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

MaisTIC@UA .: Mais TIC na Universidade de Aveiro

--

250.986,80

FEDER

213.338,78

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/01

2018/03/18

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007724

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Plano_TDP_ DR_BC_2015 .: Definição de um Plano de Recuperação
de Falhas e Plano de Continuidade de Negócio para o Turismo de
-Portugal

92.127,00

FEDER

52.466,33

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/12/14

2016/08/11

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007725

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Praticas_TDP_GIFP_2015 .: Definição de boas práticas na gestão de
-informação financeira e patrimonial do Turismo de Portugal

65.436,00

FEDER

37.265,80

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/06/01

2016/11/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007726

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

ModRacTIC|FCT .: Modernização e Racionalização das
Comunicações de Dados, Voz e dos Centros de Dados da FCT

--

258.937,97

FEDER

147.465,17

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/10/01

2017/03/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007735

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DO PORTO

RR-ACCESS .: Medidas Transversais de Racionalização e Redução de
-Custos das TIC

374.783,45

FEDER

318.565,93

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/12/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007736

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

VOIP&VDI@UTAD .: Operação Temática 4- Unificação e
racionalização VOIP e VDI @UTAD

--

163.200,00

FEDER

138.720,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/10/01

2016/11/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007738

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

SMS@UTAD .: Operação tematica 5 - Gestão de Informação e
Segurança de TI na UTAD

--

146.371,83

FEDER

124.416,06

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/10/01

2016/11/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007740

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E.

SISGI2020_ULSAM .: Segurança da Informação e Sistemas de
Gestão de Informação

--

179.445,83

FEDER

152.528,96

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/04

2018/02/28

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007745

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

GOVTIC@UA .: Governação TIC na Universidade de Aveiro

--

170.646,44

FEDER

145.049,47

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/01

2018/05/16

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007747

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL
ALENTEJANO, E.P.E.

ULSLA_S&Q .: ULSLA Transformação e Evolução - Vertente:
Segurança e Qualidade

--

183.819,72

FEDER

156.246,76

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/04

2017/07/28

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007750

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE
GAIA/ESPINHO E.P.E.

CHVNG/E Sec .: Projecto de Segurança da informação no CHVNG/E --

198.737,71

FEDER

168.927,05

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007752

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E.

SECSJ .: Segurança da Informação (Gestão de Identidades) e
Mecanismos de Controlo de Interoperabilidade entre Aplicações e
SLAs

--

182.809,29

FEDER

155.387,90

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/01

2017/07/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007753

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR PÓVOA DE VARZIM/VILA DO
CONDE, E.P.E.

PVVC SAMA .: Projecto SAMA para o CHPVVC

--

196.106,81

FEDER

166.690,79

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/01

2018/05/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007754

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR

SGSI .: Sistema de Gestão de Segurança da Informação

--

99.987,68

FEDER

56.942,98

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/03/01

2018/04/27

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007758

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

Infraestrutura IT ANI .: Remodelação das infraestruturas de
sistemas de informação e comunicação da ANI

--

258.581,47

FEDER

190.214,59

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/08/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007763

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA MSI IPO .: Modernização SI na prestação de cuidados de Saúde ao
FRANCISCO GENTIL;E.P.E.
doente

--

379.752,21

FEDER

216.268,88

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/04/27

2016/11/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007765

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA MSI IPO .: Modernização SI na prestação de cuidados de Saúde ao
FRANCISCO GENTIL;E.P.E.
doente - Segurança

--

63.364,20

FEDER

36.085,91

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/29

2017/12/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007767

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE (CHTV,
E.P.E.)

SGS TI CHTV .: Sistema de Gestão de Serviço TI do Centro
Hospitalar Tondela Viseu

--

55.746,60

FEDER

47.384,61

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007774

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO
GOVERNO - CEGER

VoIP-Gov .: Racionalização, Modernização e Interoperabilidade das
-Comunicações de Voz da RInG

230.395,04

FEDER

131.209,98

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2017/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007777

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

@IPVC Unified Desktop

48.486,19

FEDER

41.213,26

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2017/03/31

Portugal

ATSI .: Apoio Técnico em Segurança de Informação

--

668
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POCI-02-0550-FEDER-007778

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO

MEITEF .: Melhoria da eficiência do serviço público pelo
aprofundamento da Integração tecnológica e funcional dos
sistemas de informação da DGT

--

99.841,88

FEDER

56.859,95

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/05/01

2017/03/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007779

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL

VoIP@DGADR .: OT4 - Subprojeto A (VoIP@DGADR)

--

116.973,00

FEDER

66.616,12

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2017/12/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007780

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Projeto CESSSIME .: Capacitação de Estruturas de Segurança e
Suporte aos Sistemas de Informação do Ministério da Economia

--

196.000,00

FEDER

111.622,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/07/31

2018/05/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007781

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

AUTENTIC@UA .: Autenticação através de Chave Móvel Digital na
Universidade de Aveiro

--

50.000,00

FEDER

42.500,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/02/01

2017/03/17

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007783

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Projeto RSISIC .: Racionalização dos Serviços e das Infraestruturas
de Sistemas de Informação e Comunicação

--

307.000,00

FEDER

174.836,50

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/02/01

2017/07/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007784

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E.

Individual .: Gestão de Serviços de Informação e Segurança de
Informação

--

102.691,62

FEDER

87.287,88

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2016/09/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007785

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

MICAPMEC .: Modernização e Integração do Centro de
Atendimento ao Público com Rede de Comunicação do MEC

--

183.451,82

FEDER

104.475,81

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/02/01

2017/01/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007786

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E
VOUGA, E.P.E.

SECHEDV .: Projecto de Integração e Segurança

--

196.158,59

FEDER

166.734,80

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/03/16

2017/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007789

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO
IPOP Seguro .: Projecto de Segurança da informação no IPO Porto
FRANCISCO GENTIL - E.P.E.

--

186.173,33

FEDER

158.247,33

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/03/31

2017/05/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007795

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E RESTRUTURA_COM .: Restruturação da InfraEstrutura de
VETERINÁRIA, I.P.
Comunicações

--

346.222,43

FEDER

223.733,91

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007797

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS
RI_ICNF .: Rede Informática do ICNF
FLORESTAS, I.P.

--

45.600,00

FEDER

25.969,20

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/01

2017/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007802

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E.P.E.

CHP_SGSIC_SGS .: Estabecer um Sistema de Gestão da Segurança
da Informação Clínica e um Sistema de Gestão de Serviços de TI no -CHP

190.931,60

FEDER

162.291,86

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/02/01

2017/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-007803

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS
RI_ICNF .: Rede Informática ICNF
FLORESTAS, I.P.

--

197.307,70

FEDER

167.711,55

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/07/15

2018/05/29

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-009205

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DE RECURSOS NATURAIS,
SEGURANÇA E SERVIÇOS MARÍTIMOS

SIGMAR .: Sistema de Informação para o Ordenamento e Gestão
do Espaço Maritimo Nacional

--

186.000,00

FEDER

105.927,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/02

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012100

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO

e-ACT .: e-ACT - Projeto de Modernização e Desmaterialização da
Autoridade para as Condições do Trabalho

--

2.985.296,48

FEDER

1.700.707,47

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/12/15

2018/12/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012109

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

Compras Públicas e Faturação Eletrónica .: Gestão centralizada das
compras públicas e Programa de Implementação da Fatura
-Eletrónica na Administração Pública (FE-AP)

8.173.665,90

FEDER

4.654.902,73

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/21

2019/01/20

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012262

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

APA-SI 2020 .: APA - SI 2020

--

3.567.221,37

FEDER

2.045.482,88

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/12/01

2018/12/01

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012267

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

PPSGMAI .: Projeto Piloto Modernização da SGMAI

--

1.936.459,59

FEDER

1.541.740,13

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012270

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SGMAISC .: A SGMAI ao Serviço do Cidadão

--

1.131.600,00

FEDER

930.118,62

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012271

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE
COIMBRA, E.P.E.

+TIC .: Modernizar sistemas de informação e tecnologias de
informação e comunicação no CHUC em 2015

--

2.964.270,92

FEDER

2.519.630,28

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012275

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

IEFP .: SIIEF - Sistema de Informação Integrado de Emprego e
Formação

--

1.862.813,58

FEDER

1.060.872,33

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/04

2018/03/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012338

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO

DRCC2020 .: DRCC2020 - OPERAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

--

329.513,96

FEDER

280.086,87

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012357

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA

ASP .: Alfândegas sem papel - Reengenharia, reajustamento e
interoperabilidade dos sistemas nacionais

--

2.228.747,11

FEDER

1.269.271,48

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2014/01/01

2018/09/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012361

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.

Serviços partilhados gestão da AP .: Serviços partilhados de gestão
-financeira, recursos humanos e gestão de veiculos do estado

17.349.381,64

FEDER

9.880.472,84

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/25

2019/01/24

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012377

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO

DIPIGeo .: Desmaterialização, Interoperabilidade e Partilha de
Informação Geográfica

--

2.596.978,94

FEDER

1.763.048,19

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012380

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA S.A.

INCM 2014-2017 .: Plano de Iniciativas INCM - período 2014-2017 --

2.588.828,40

FEDER

1.474.337,77

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2014/08/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012392

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E
CIÊNCIAS FORENSES, I.P.

O INMLCF, I.P. na desmaterialização, modernização e simplificação
-de processos, promovendo melhor qualidade de informação

208.951,20

FEDER

177.608,52

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/03/21

2018/03/16

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012394

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL

PORSEG .: Portal de Segurança Contra Incêndio em Edifícios

--

1.054.284,25

FEDER

609.763,51

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/06/13

2019/07/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012415

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E.

RCDARQ .: Repositório Clínico Digital

--

1.946.580,95

FEDER

1.629.288,98

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012427

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

RESPTIC-DGAL .: REFORÇO E EVOLUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA DGAL

--

1.571.195,32

FEDER

894.795,74

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/20

2019/10/19

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012430

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PARQUE ESCOLAR, E.P.E

CPDEdu .: Centro de Processamento de Dados da Educação

--

1.522.378,45

FEDER

866.994,53

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/03/01

2016/11/07

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012432

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

SGDFCT .: Implementação de um Sistema de Gestão Documental
na FCT

--

176.857,28

FEDER

100.720,22

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal
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POCI-02-0550-FEDER-012433

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.

Modernização dos Sistemas de RegistosModernização dos
Sistemas de RegistosModernização dos Sistemas de Registos .:
Modernização dos Sistemas de Registos

--

2.732.137,00

FEDER

1.555.952,02

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/09/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012440

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, S.A.

PAR .: PORTAL ARQUIVO RTP: A nossa memória coletiva à distância
-de um click

2.425.845,49

FEDER

1.381.519,01

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/11/25

2017/11/24

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012441

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PMA-UC .: PMA-UC - Projeto para a Modernização Administrativa
da UC

--

1.543.062,23

FEDER

1.311.602,90

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012450

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

IES em Rede .: Interoperabilidade entre Instituições de Ensino
Superior

--

2.948.515,26

FEDER

2.506.237,96

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2019/01/01

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012486

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

S3iPCB .: Sistema de Informação Integrado do IPCB

--

1.065.272,67

FEDER

905.481,77

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012488

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

BUEC .: BUEC - Balcão Único da Escola Superior de enfermagem de
-Coimbra

306.712,84

FEDER

260.705,91

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/03/01

2018/08/29

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012491

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS

SMP/SEF .: Sistema de Modernização do Portal do Serviço de
Estangeiros e Fronteiras

--

173.037,50

FEDER

98.544,86

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/08/01

2018/03/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012493

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM EPE

DesProCli .: Desmaterialização do Processo Clínico - Modernização
-das Infraestruturas de Suporte

799.002,99

FEDER

679.152,54

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/05/01

2018/04/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012508

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO PCM Portal de Serviços .: Modernização e Capacitação - PCM Portal
-DE MINISTROS
de Serviços

261.445,04

FEDER

148.892,95

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/29

2018/07/28

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012510

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS
SI_ICNF .: Sistema de Informação Integrado do ICNF
FLORESTAS, I.P.

--

2.677.994,00

FEDER

1.559.920,90

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/06

2019/10/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012514

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO EGO - SAS .: Excelência da Gestão Operacional nos Serviços de Ação
-MINHO
Social do Ensino Superior em Portugal - EGO - SAS

1.646.283,56

FEDER

1.399.341,03

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/01/01

2018/01/01

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012523

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ESTADO MAIOR DA FORÇA AEREA

DP-PIND .: Aplicação Informática para a gestão de Processos
Individuais dos Militares

302.042,61

FEDER

172.013,27

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012527

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS
DE LISBOA E VALE DO TEJO

Balcão_Virtual_DRAPS .: Portal de Serviços/Atendimento Único das
-DRAPS

1.117.033,88

FEDER

921.355,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/29

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012528

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO
JORGE, I.P.

PROMOGLAB .: PROgrama para a MOdernização operacional da
Gestão LABoratorial e interna do INSA

--

823.525,82

FEDER

524.689,83

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012547

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA (GNS)

PANORAMA .: Quadro Situacional Agregado de Cibersegurança

--

1.895.065,27

FEDER

1.079.239,66

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/13

2018/12/13

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012548

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

PORP .: PORP- Planeamento e Orçamentação Plurianual

--

2.537.193,60

FEDER

1.444.931,76

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012564

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E SIRCA na Web .: Sistema de recolha de animais mortos na
PESCAS (IFAP, I.P.)
exploração (SIRCA) na Web

--

99.817,20

FEDER

56.845,90

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012570

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E SINREAP .: Sistema de informação do novo regime do exercicio da
PESCAS (IFAP, I.P.)
atividade pecuária

--

584.559,84

FEDER

332.906,83

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012580

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA

Cinem@TIC .: Sistema de Informação CP-MC

--

204.184,62

FEDER

116.283,14

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012582

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

SIDGES .: Sistemas de Informação da DGES

--

98.627,94

FEDER

56.168,61

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/11/11

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012606

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E
VOUGA, E.P.E.

Utente 360º .: Balcão de atendimento ao utente segundo uma
visão de 360º

--

639.116,29

FEDER

543.248,85

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012607

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA
TRANSPLANTAÇÃO, I.P.

RPT_SIH .: Integração do RPT com os sistemas informáticos dos
hospitais

--

467.768,04

FEDER

270.657,16

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012615

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES,
E. P. E.

PAMI .: Plataforma de Atendimento Multicanal Integrada

--

321.860,40

FEDER

273.581,34

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/09/01

2018/06/14

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012617

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSPECÇÃO GERAL DAS ACTIVIDADES CULTURAIS

e@Autentico .: Estratégia integrada de combate à violação do
direito de autor e dos direitos conexos

--

973.161,94

FEDER

554.215,72

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/20

2018/11/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012618

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO
ODISSEIA .: ODISSEIA - Oncology Disease Information System
FRANCISCO GENTIL - E.P.E.

--

2.291.315,67

FEDER

1.947.618,32

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/03/31

2019/03/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012621

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO GERAL DE ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO E Cloud Escolar .: Implementação da Cloud Escolar e da Solução
CIÊNCIA
Desktop as a Service (DaaS) nas escolas

--

2.867.327,80

FEDER

2.262.005,67

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/02

2018/04/01

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012625

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE
GAIA/ESPINHO E.P.E.

CHVNG/E-ModTIC .: CHVNG/E - Modernização administrativa e TIC --

2.138.759,81

FEDER

1.817.945,84

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012627

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DO PORTO

U.NORTE GATEWAY .: Partilhando práticas e recursos entre as
universidades do Consórcio U.Norte.pt, obtendo assim ganhos de
eficiência por efeito do fator escala

--

2.779.130,03

FEDER

2.362.260,52

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012628

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

MAIS ANI .: Programa MAIS ANI

--

2.208.265,18

FEDER

1.807.554,69

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/06/06

2019/06/05

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012629

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, E.P.E..

MESI .: Modernização, Eficiência, Simplificação e Inovação no CHCB --

789.658,44

FEDER

671.209,67

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012630

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM
FRANCISCO GENTIL;E.P.E.
ONCOLOGIA_IT

--

2.577.750,77

FEDER

1.468.029,06

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/03/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012632

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL
ALENTEJANO, E.P.E.

Transformação_ULSLA .: Plano de Transformação da Unidade Local
-de Saúde do Litoral Alentejano

2.056.160,03

FEDER

1.747.736,03

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/09/15

2018/05/31

Portugal

--
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POCI-02-0550-FEDER-012634

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

REDEIPB2015 .: Desmaterialização dos processos de candidatura e
-de requisição de documentos do IPB

POCI-02-0550-FEDER-012640

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL

Modernização Administrativa @ DGADR

POCI-02-0550-FEDER-012641

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO VETERINÁRIA

POCI-02-0550-FEDER-012642

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0550-FEDER-012643

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0550-FEDER-012645

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0550-FEDER-012646

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

1.082.166,16

FEDER

919.841,24

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/11/15

2018/05/14

Portugal

--

289.215,88

FEDER

164.708,44

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

DGAV XXI .: Operação de Reengenharia, desmaterialização e
digitalização dos serviços da DGAV

--

1.780.326,46

FEDER

1.113.622,75

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/08/31

2018/08/30

Portugal

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E

ULSG-D .: ULS Guarda-Digital

--

1.200.913,12

FEDER

1.020.776,15

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/03/21

2018/12/31

Portugal

65%

CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E.P.E.

CHP_TSI_DESMAT_2015 .: Desmaterialização e automatização de
processos clinico-administrativos, como suporte a novos modelos
organizacionais

--

2.987.010,98

FEDER

2.538.959,33

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/01

2019/04/01

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

MA@CHO .: MA@CHO - Modernização Administrativa no Centro
Hospitalar do Oeste

--

1.393.127,14

FEDER

1.184.158,07

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS PICMNE .: Plataforma de Interoperabilidade e Comunicações do
ESTRANGEIROS
MNE

--

3.325.022,65

FEDER

1.896.532,86

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012647

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO,
smartMEC 2
I.P.

--

1.954.273,89

FEDER

1.112.959,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/03/07

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012649

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO
URBANA, I.P.

--

1.197.809,54

FEDER

688.423,55

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2015/07/15

2018/07/15

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-012652

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA PDSnoSS .: Plataforma de Dados de Saúde na Totalidade do
SAÚDE, E.P.E.
Sistema de Saúde

--

2.061.226,59

FEDER

1.695.442,37

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021911

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

MAP-IPG2020 .: Modernização Administrativa do IPG para 2020

--

152.728,38

FEDER

129.819,12

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021914

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

VoIP@IPP

--

73.238,40

FEDER

62.252,64

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/03/02

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021924

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P.

RFI .: Racionalização da Função Informática

--

142.837,65

FEDER

81.346,04

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021925

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E
JUVENTUDE, I.P.

Registo de Clubes e Federações Desportivos

--

144.000,00

FEDER

82.008,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/02

2017/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021929

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

RTCPT .: Racionalização das TIC no âmbito das comunicações e
postos de trabalho

--

108.457,77

FEDER

61.766,70

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021930

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E
JUVENTUDE, I.P.

Balcão Unico

--

224.400,00

FEDER

127.795,80

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2017/09/02

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021935

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UBI-SAMA-2016-PF4 .: Racionalização das Comunicações e
Virtualização de Desktops

--

205.217,85

FEDER

174.435,18

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021936

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E
JUVENTUDE, I.P.

Autenticação

--

75.000,00

FEDER

42.712,50

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/02

2017/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021937

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UBI-SAMA-2016-PF3 .: Autenticação.gov

--

59.400,00

FEDER

50.490,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021940

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DO PORTO

EC-ACCESS .: Estudante ID na U.PORTO e sua integração para
disponibilização nos Espaços do Cidadão

--

119.631,53

FEDER

101.686,80

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021942

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UBI-SAMA-2016-PF2 .: Prestação Digital de Serviços Públicos para
disponibilização no Portal do Cidadão

--

91.957,01

FEDER

78.163,46

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021948

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E
Portal IFAP .: Desenvolvimento do novo Portal do IFAP
PESCAS (IFAP, I.P.)

--

65.400,00

FEDER

37.245,30

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/09/01

2017/10/16

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021950

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO
JORGE, I.P.

ICOMVOIP .: ICOMVOIP Projeto de Implementação de
Comunicações VOIP Instituto Ricardo Jorge

--

100.000,00

FEDER

56.950,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021951

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E.

RacioTIC-CHSJ .: Racionalização TIC - CHSJ

--

329.000,00

FEDER

279.650,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021955

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Nimbus 2020 .: Serviços na Nuvem IUL 2020

--

270.000,00

FEDER

153.765,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/01

2018/12/01

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021957

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Projeto Modernizar .: Otimização dos serviços e infraestruturas
internos da Economia

--

539.000,00

FEDER

306.960,50

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021959

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

VDI&VOIP Consolidation .: UTAD - Racionalização e consolidadção
de VDI e VoIP

--

294.114,85

FEDER

249.997,62

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021960

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

TICmaisEficiente@UA .: As TIC mais eficientes na Universidade de
Aveiro

--

630.831,67

FEDER

536.206,92

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021962

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA Simplex-DSJ .: Simplex - Desmaterialização de Serviços da Justiça

--

500.000,00

FEDER

284.749,99

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/06/01

2017/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021964

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E.P.E.

CHP_TSI_VDOD .: Virtualização de desktops e desenvolvimento de
-posto de trabalho em software livre

281.181,96

FEDER

239.004,67

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/23

2018/12/22

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021965

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES,
I.P. (IMT, I.P.)

IMTEdC1 .: Serviços online do IMT no atendimento mediado dos
espaços do cidadão

--

96.000,00

FEDER

54.672,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/07/15

2017/07/15

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021967

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA S.A.

IACC .: Integração da autenticação do Cartão do Cidadão com
validação de atributo de Dirigente público do DRE

--

65.435,60

FEDER

37.265,57

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/05/01

2017/12/31

Portugal

Portal da Habitação .: Portal de Serviços IHRU
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POCI-02-0550-FEDER-021968

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES,
I.P. (IMT, I.P.)

IMTPuC2 .: Serviços online do IMT nos portais e balcões únicos

--

357.998,40

FEDER

203.880,09

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021969

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DO PORTO

EU-ACCESS .: EU-ACCESS - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE
INFORMAÇÃO DA U.PORTO EM ESPAÇOS DIGITAIS COMUNS

--

114.592,09

FEDER

97.403,28

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021970

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

OO@UTAD .: Consegração do princípio only once

--

142.442,72

FEDER

121.076,31

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021971

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE ABERTA

SecVESaD .: Secretaria virtual para o ensino superior a distância

--

363.679,41

FEDER

207.115,42

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/29

2018/05/28

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021972

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS

Relacionamento IGF_Cidadãos .: Integração e desmaterialização do
relacionamento da IGF com cidadãos, empresas e entidades
-públicas

200.000,00

FEDER

113.900,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/03

2018/02/28

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021973

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Morada+ .: Alteração da morada uma só vez @UA

--

71.619,96

FEDER

60.876,97

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-021975

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO
GOVERNO - CEGER

ITSM@RInG .: Implementação de uma Solução de Gestão de
Serviço TI na Rede Informática do Governo

--

148.398,63

FEDER

84.513,02

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/04/01

2017/12/29

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022028

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA

CapOnline + .: Capitania Online Mais

--

701.312,69

FEDER

399.397,58

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022073

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

PortalUnico@P.Porto .: Portal Único@P.Porto

--

1.996.543,10

FEDER

1.697.061,64

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/13

2018/12/11

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022078

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

EE360/ReCON .: Medidas Simplex+ #111 Ensino Superior 360º e
#220 Registo único de graus académicos estrangeiros

--

265.520,88

FEDER

151.214,14

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022088

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA

SENFIPA/PSP .: Serviços de Exames Nacionais, Fiscalização e Polícia
-Administrativa

1.356.996,00

FEDER

772.809,22

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022089

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

Valor+ (otimização de serviços no ensino superior politécnico) .:
Desmatrialização de processos, desenvolvimento de um ponto
único de contacto (balcão virtual) e interoperabilidade

--

480.000,00

FEDER

408.000,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/07/19

2019/07/18

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022092

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA,
e-BALCÃO .: Balcão de Atendimento Digital
I.P.

--

704.273,50

FEDER

401.083,76

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/25

2019/03/24

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022100

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E
JUVENTUDE, I.P.

Portal e aplicações do IPDJ

--

1.880.470,83

FEDER

1.070.928,14

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2019/01/02

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022101

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE
I.P.

CPES .: Cédula Profissional Eletrónica da Saúde

--

237.384,00

FEDER

135.190,19

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/09/05

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022104

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

GABINETE DE ESTRATÉGIA E ESTUDOS

PDCE .: Projeto de Difusão de Conhecimento Económico

--

142.560,00

FEDER

81.187,92

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/16

2018/04/15

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022105

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DE RECURSOS NATURAIS,
SEGURANÇA E SERVIÇOS MARÍTIMOS

S³AM .: Sistema de Suporte e Segurança da Atividade Marítima

--

1.112.993,10

FEDER

633.849,57

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022108

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS
E RESÍDUOS

REGS .: REGS - Sistemas para uma Regulação Simplificada

--

1.051.260,02

FEDER

598.692,58

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022109

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P.

DROP .: Declarações de Remunerações Oficiosas e Parentalidade

--

1.682.291,22

FEDER

958.064,85

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/01

2019/02/27

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022111

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E
Parcelados .: Parcelário Acessivel a todos
PESCAS (IFAP, I.P.)

--

56.045,10

FEDER

31.917,68

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2017/03/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022114

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DAS FINANÇAS PPAC .: Plataforma de Partilha de Atividades Comuns

--

940.349,26

FEDER

535.528,90

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022119

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DO PORTO

U.NorteX.pt .: Universidade do Norte Extension School

--

1.274.437,31

FEDER

1.083.271,72

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022120

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Ensino@IES .: Portal do Ensino na UA e na UTAD

--

2.006.037,77

FEDER

1.705.132,10

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022123

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.

ACM MYCNAIM .: My CNAIM

--

264.243,38

FEDER

150.486,60

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022126

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P.

Visão 360º .: Sistema de Gestão do Relacionamento com o Cliente
-no ISS, I.P. (Visão 360º)

2.880.000,00

FEDER

1.640.160,00

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/04/01

2019/03/29

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022131

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES,
I.P. (IMT, I.P.)

POD .: POD - Plataforma de Operação Digital

--

2.904.147,78

FEDER

1.653.912,16

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022135

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E.

SIMPLEX@ULSM .: SIMPLEX@ULSM - Reengenharia e
informatização de processos

--

2.612.886,94

FEDER

2.220.953,90

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022146

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS
DEPENDÊNCIAS

REFERENCIAR+ .: Implementação da operação REFERENCIAR+

--

530.773,31

FEDER

302.275,40

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022148

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

NAU .: Plataforma NAU

--

1.210.618,17

FEDER

689.447,05

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022149

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

EsINPI .: Espaço de Inovação Propriedade Industrial

--

2.872.862,01

FEDER

1.636.094,91

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/07

2019/03/06

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022152

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INTERAGE .: Disponibilização de serviços ao cidadão suportados em
integração e por infraestruturas em rede e seguras entre IPLeiria, -IPV e FCCN

2.511.432,33

FEDER

2.134.717,48

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/10/29

2019/10/27

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022154

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

Escola 360_ProvasdeAfericao .: Escola 360 - Módulo de Provas de
Aferição Eletrónicas

1.329.654,00

FEDER

757.237,95

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

--
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POCI-02-0550-FEDER-022155

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

SIGTUR .: Sistema de Informação Geográfica do Turismo na Web

--

92.248,77

FEDER

52.535,67

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/22

2017/01/25

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022156

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

ARQUEOSIA .: ARQUEOSIA - Modernização dos Serviços Digitais de
-Arqueologia

131.467,51

FEDER

74.870,75

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022159

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE SGPPE .: Sistema de Gestão de Processos e Portal das Exportações -DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.

627.497,10

FEDER

357.359,60

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022160

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSPECÇÃO-GERAL DA AGRICULTURA, DO MAR, DO iFama .: Plataforma Única de Inspeção e Fiscalização da
AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Agricultura, Mar e Ambiente

--

1.648.724,50

FEDER

938.948,60

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022163

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

e-MCDT .: Consolidação e Desmaterialização MCDT na região
Norte

--

722.408,42

FEDER

614.047,16

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/02/29

2018/09/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022165

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA DEFESA
NACIONAL

Instituições de Memória .: Portal das Instuições de Memória da
Defesa

--

615.740,89

FEDER

350.664,44

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/04/02

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022167

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SECRETARIADO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO E Catálogo de produtos de apoio para pessoas com deficiência e
INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
incapacidade

--

171.896,91

FEDER

97.895,29

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/01

2017/08/27

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022174

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DO PORTO - SASIPP

--

665.060,52

FEDER

565.301,44

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/06/30

2018/11/26

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022175

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA CMPO_PD .: Centro de Medicina de Precisão em Oncologia FRANCISCO GENTIL;E.P.E.
Patologia Digital

--

1.067.093,31

FEDER

607.709,64

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/29

2018/03/29

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022176

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E.

SONHOv2 .: Evolução tecnologica para SONHOv2

--

2.868.912,00

FEDER

2.438.575,20

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022182

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA
TRANSPLANTAÇÃO, I.P.

Consolidação SI IPST .: Consolidação de todos os Sistemas de
Informação do IPST, IP

--

1.389.222,35

FEDER

791.162,13

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/03/01

2019/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022187

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E
Anivez .: Registo de animais de uma só vez
PESCAS (IFAP, I.P.)

--

313.113,60

FEDER

178.318,20

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/31

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022188

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DO CINEMA E AUDIOVISUAL, I.P.

e-ICA .: Solução integrada e-ICA

--

1.409.812,64

FEDER

802.888,30

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022189

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

AEC .: Atendimento Eletrónico ao Cidadão

--

881.158,37

FEDER

501.819,69

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022191

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS M51 - CLAV .: Arquivo Digital: Plataforma modular para a
BIBLIOTECAS
classificação e a avaliação da informação pública

--

381.840,00

FEDER

217.457,88

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022192

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA
NOVORON .: Projeto NOVORON - Registo Oncológico Nacional
FRANCISCO GENTIL;E.P.E.

--

569.938,82

FEDER

324.580,16

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/02

2018/07/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022193

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA S.A.

DRE + Marca na Hora .: Novo Diário da República Eletrónico e
Aumento de segurança e desmaterialização de marca de
responsabilidade

--

1.864.545,44

FEDER

1.061.858,63

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/05/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022198

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS
ESCOLARES

EDUCA+Perto .: Implementação da soulção EDUCA+Perto

--

1.487.667,00

FEDER

847.226,36

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/09/11

2019/09/09

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022199

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E
AVALIAÇÃO CULTURAIS

DACULTURA .: Portal DACULTURA

--

97.047,60

FEDER

55.268,61

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/04/24

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022200

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SGEDOC .: Sistema de Gestão Documental da Economia

--

2.423.791,05

FEDER

1.380.349,01

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022208

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA

INE-Portal .: Portal de Estatísticas Oficiais

--

717.214,80

FEDER

408.453,83

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/02/01

2018/11/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022212

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA
RODOVIÁRIA

ANSR .: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

--

2.966.750,86

FEDER

1.689.564,61

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022213

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA RE->RNCCI .: Referenciação Eletrónica para a Rede Nacional de
SAÚDE, E.P.E.
Cuidados Continuados Integrados

--

572.182,70

FEDER

325.858,05

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022214

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

Escola 360_Desporto Escolar e Concessão Equivalência .: Escola
360_Implementação do Módulos: Desporto Escolar e Concessão
Equivalência

--

1.107.537,00

FEDER

630.742,32

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/01

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022215

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E.P.E.

Modernização dos Sistemas de Informação da ULS do Nordeste
para um atendimento integrado do utente

--

728.134,72

FEDER

618.914,51

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022218

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

BdE + .: Balcão do Empreendedor+ Sistema da Indústria
Responsável (SIR)

--

636.229,80

FEDER

362.332,87

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/01

2018/09/15

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022220

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA
LINGUA, I.P.

Camões+ .: Camões Global, + soluções no mundo

--

2.046.068,86

FEDER

1.165.236,21

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/06/03

2018/05/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022222

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E
GEOLOGIA I.P.

GPGE .: GeoPortal2020

--

1.974.216,00

FEDER

1.124.316,01

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022223

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

G-DocCSP .: Sistema de Gestão Documental dos Cuidados de Saúde
-Primários - ARS Norte

976.837,35

FEDER

830.311,75

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/09/28

2019/09/27

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022224

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O
ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

UPGRADECOM .: Projeto de otimização, racionalização, evolução e
-alargamento da infraestrutura de comunicações

269.727,78

FEDER

153.609,97

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022225

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS

PIP .: Portal Imobiliário Público

752.622,04

FEDER

428.618,25

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/05/27

2017/12/21

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022227

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO,
I.P.

RDD + .: Portal do Setor Vitivinícola da Região Demarcada do Douro --

1.970.547,69

FEDER

1.674.965,53

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/08/10

2018/08/09

Portugal

SAS 360º

--

673
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POCI-02-0550-FEDER-022234

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

FI@SAS .: FRAMEWORK DE INTEROPERABILIDADE DE SERVIÇOS
BÁSICOS PARA A COMUNIDADE DO IPVC, IPB E IPCA

--

1.134.245,01

FEDER

964.108,26

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022300

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, I.P.

SABU .: Simplificação Administrativa e Balcão Único

--

4.398.780,46

FEDER

2.505.105,47

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/01

2018/03/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022301

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, I.P.

TDAP .: Transformação Digital na AP

--

5.258.827,00

FEDER

2.994.901,98

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/10/31

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022307

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, I.P.

APM .: Atendimento Presencial e Multicanal: Novos serviços e
alargamento da rede

--

3.529.403,00

FEDER

2.999.992,55

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2016/12/20

1970/01/01

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022510

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

SIAE .: Sistema Integrado de Administração Escolar

--

1.790.188,88

FEDER

1.019.512,57

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

POCI-02-0550-FEDER-022511

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

GABINETE DE ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO

Relatório Único+simples .: Relatório Único +simples

--

283.097,00

FEDER

161.223,75

02-Melhorar o acesso às tecnologias
03-O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
da informação e da comunicação, bem aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em
como a sua utilização e qualidade
linha.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

POCI-02-0651-FEDER-012072

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital

--

102.445.692,90

FEDER

60.000.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

POCI-02-0651-FEDER-015999

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FUNDAÇÃO AEP

Empreender 2020 - Regresso de uma geração preparada

O projeto Empreender 2020 visa criar condições para o regresso dos jovens qualificados
emigrados, avaliando as suas expetativas empresariais e estimulando o seu espírito
empreendedor face às oportunidades existentes e atuais mecanismos de apoio.

868.228,89

FEDER

737.994,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/01

2018/01/31

Portugal

POCI-02-0651-FEDER-016075

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

APEMETA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPRESAS
INJOVEM - Inovação, Jovens e Empreendedorismo
DE TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

A APEMETA com o projeto INJOVEM - INovação, JOVem, EMpreendedorismo vai
promover o apoio ao empreendedorismo qualificado e inovador, através do estímulo à
criatividade, experimentação e deteção de novas oportunidades e modelos de negócio.

372.166,99

FEDER

316.341,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/30

2018/06/29

Portugal

POCI-02-0651-FEDER-016122

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ATP - ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO DE
PORTUGAL

Regeneração ITV - Promover o Empreendedorismo Inovador,
Qualificado e Criativo na Fileira Têxtil e Vestuário

O projeto Regeneração ITV corporiza uma ação coletiva de dinamização do ecossistema
empreendedor da fileira têxtil e vestuário, para facilitar o desenvolvimento de empresas
inovadoras, qualificadas e criativas, com potencial de internacionalização

308.388,05

FEDER

262.129,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

POCI-02-0651-FEDER-016143

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

NOE - Noroeste Empreendedor

O projeto NOE - Noroeste Empreendedor pretende fomentar, de forma eficiente, o
espírito e a cultura empreendedora, contribuindo para a geração de novas ideias e para
o surgimento de novas empresas indutoras do desenvolvimento económico nacional.

367.896,00

FEDER

312.711,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

POCI-02-0651-FEDER-016170

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

APCTP -ASSOCIAÇÃO DO PARQUE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO PORTO

APREENDER 3.0

O Projeto APREENDER 3.0 tem como objetivo o desenvolvimento de um projeto
estruturante de suporte ao empreendedorismo, envolvendo infraestruturas de
incubação e outras entidades visando o estimulo e apoio à criação de novas empresas.

1.091.711,46

FEDER

927.954,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2015/11/01

2018/01/31

Portugal

POCI-02-0651-FEDER-016177

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

743.126,76

FEDER

631.657,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

POCI-02-0651-FEDER-016180

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

257.465,93

FEDER

218.846,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/05/01

2017/11/30

Portugal

POCI-02-0651-FEDER-016225

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
MARMORES GRANITOS E RAMOS AFINS
(ASSIMAGRA)

Enterprising the future by Portuguese Natural Stone

O Projeto Enterprising the future by Portuguese Natural Stone abrange um conjunto de
iniciativas de estímulo e de apoio ao empreendedorismo no Sector da Pedra Natural,
através do incentivo à criatividade e criação de novas empresas.

579.634,63

FEDER

492.689,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/03/01

2018/05/28

Portugal

POCI-02-0651-FEDER-016231

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

Magical Industry Tour

O projeto Magic Industry Tour pretende conceber e disponibilizar ferramentas para
empreendedores que estimulem a criatividade, a prototipagem e uma nova abordagem
ao financiamento, com vista à criação de novas empresas inovadoras e globais.

447.972,85

FEDER

380.776,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0651-FEDER-016236

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM

RIBATEJO EMPREENDE

O projeto visa promover o espirito empresarial no Ribatejo através do reforço da rede
de apoio, do fomento da cultura empreendedora, da promoção da geração de ideias
inovadoras, da capacitação de novos projetos e do apoio à criação de novas empresas.

515.616,00

FEDER

438.273,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0651-FEDER-016237

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
METALÚRGICAS E ELECTROMECÂNICAS

METAL EMPREENDE

Este projecto pretende incrementar os níveis de empreendedorismo e de inovação
empresarial, através da criação de novas empresas, e da promoção do upgrading do
tecido empresarial existente para novos desafios competitivos.

294.883,08

FEDER

250.650,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0651-FEDER-016252

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS

PT CREATIVE VILLAGE

POCI-02-0651-FEDER-024263

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

StartUP Voucher

POCI-02-0651-FEDER-026095

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

STARTUP PORTUGAL - Associação Portuguesa para a STARTUP PORTUGAL - ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR DE
Promoção do Empreendedorismo
REFERÊNCIA INTERNACIONAL

POCI-02-0651-FEDER-026397

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
TECNOLOGICOS

POCI-02-0651-FEDER-026656

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS PEQUENAS E
MEDIAS EMPRESAS (CPME)

POCI-02-0651-FEDER-026731

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INOVA-RIA: ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS PARA UMA PLATICEMAR - Plataforma de Consolidação do Setor das TICE e
REDE DE INOVAÇÃO EM AVEIRO
Empreendedorismo na Economia do Mar

POCI-02-0651-FEDER-026736

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E
DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL-CITEVE

POCI-02-0651-FEDER-026773

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE
NANOTECNOLOGIA (LIN)

POCI-02-0651-FEDER-026803

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE

Gera Talentos / Talents Generation

POCI-02-0651-FEDER-026813

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AEBB - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA BEIRA BAIXA

GET IN BUSINES - Empreendedorismo em Territórios de Baixa
Densidade

POCI-02-0651-FEDER-026814

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

APCOR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CORTIÇA

Cork_Empreende

POCI-02-0651-FEDER-026819

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANIMAFORUM - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA AGRO-INDÚSTRIA

AgriEmpreende

POCI-02-0651-FEDER-026825

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

APPITAD - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES EM
PROTECÇÃO INTEGRADA DE TRÁS-OS-MONTES E
ALTO DOURO

TURNAT - Inovation 4.0

POCI-02-0651-FEDER-026843

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Porto Design Accelerator ? Programa de Aceleração para Startups
na área do Design

Poli Entreprenuership Innovation Network, promoção do empreendedorismo e
iniciativas empresariais, facilitando processos de implementação de negócios,
INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA
Poli Entrepreneurship Innovation Network
aumentando competências empreendedoras, criando emprego, inovação e sucesso
empresarial
A JEEC-AN irá promover o empreendedorismo qualificado da Região Norte/Centro,
JEEC-AN - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS E
Projeto Empreende Mais (+) - Associação de Jovens Empresários e criando condições ao surgimento de empresas em domínios prioritários, desenvolvidas
EMPREENDEDORES CATÓLICOS - DE ACÇÃO
Empreendedores Católicos - De Ação Nacional (JEEC-AN)
por jovens empreendedores e apoiados, durante o projeto, por consultores
NACIONAL
especializados.

MORE DESIGN - Empreendedorismo qualificado e criativo ao
serviço da indústria nacional

PORTA 20

TakeOff - Building Global Technology Entrepreneurs for Advanced
Materials

FuEL - Future Entrepreneurs' League

O projeto PT CREATIVE VILLAGE é uma iniciativa promovida pela ASSOCIAÇÃO
FAMÍLIAS, uma ONG de ÂMBITO NACIONAL, que pretende atuar nas NUT II NORTE e
CENTRO, promovendo o empreendedorismo qualificado e criativo, mediante um plano
de ação inovador.
A medida StartUP Voucher visa promover o desenvolvimento de projetos empresariais,
por parte de jovens entre os 18 e os 35 anos, através de um conjunto de tipologias de
apoio específicas, articuladas entre si e disponibilizadas ao longo desse
desenvolvimento.
A Associação Startup Portugal irá desenvolver um conjunto de iniciativas para colmatar
as lacunas existentes no ecossistema empreendedor e para contribuir para a
concretização da Estratégia Nacional para o Empreendedorismol, tornando o
Ecossistema Empreendedor Nacional uma referência internacional.

213.157,40

FEDER

181.183,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

3.674.910,40

FEDER

3.123.673,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

3.466.666,66

FEDER

2.946.666,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2016/11/05

2018/11/04

Portugal

O projeto MORE DESIGN visa reforçar o ecossistema de apoio ao empreendedorismo no
domínio do design apoiando a criação de novas empresas e a aceleração do
crescimento das recém criadas, melhorando os processos de inovação industrial e
incrementando o valor acrescentado da oferta no mercado externo.

1.148.893,13

FEDER

976.559,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

213.231,81

FEDER

181.247,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/12/15

2019/09/16

Portugal

703.548,18

FEDER

598.015,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

644.766,70

FEDER

548.051,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

373.926,00

FEDER

317.837,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

541.461,20

FEDER

460.242,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

811.442,91

FEDER

689.726,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

294.503,48

FEDER

250.327,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

985.768,86

FEDER

837.903,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

543.631,42

FEDER

462.086,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

583.600,31

FEDER

496.060,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

O PORTA 20,uma iniciativa da CPPME para as NUTS II Alentejo e Centro, no âmbito do
SIAC, tem como principal objetivo a criação e o apoio inicial à implementação de 20
empresas sustentáveis, enquadráveis no empreendorismo qualificado e criativo e o
apoio a 12 empresas constituídas à menos de 2 anos.
A candidatura a elaborar no âmbito do SIAC ? Promoção do Espírito Empresarial pelas
Entidades InovaRia (líder do projeto), NERLEI, Fórum Oceano, UP TEC e Sines Tecnopolo
terá como objetivo fomentar/ criar novas empresas do setor das TICE, confluindo a sua
atividade para a Economia do Mar.
O projeto TakeOff procura fomentar o empreendedorismo de base tecnológica focado
na área dos ?materiais avançados? através de um Programa de Aceleração de Projetos
que atua em três setores de atividade, nomeadamente, o têxtil e vestuário, plásticos e
moldes, cerâmica e vidro, e áreas conexas.
O projeto FuEL ? Future Entrepreneurs? League visa desenvolver a plataforma FuEL
ROOM que incentiva o empreendedorismo em atividades do conhecimento, tecnologia
e indústrias criativas, concedendo acesso a uma vasta rede de entidades do
ecossistema de empreendedorismo nacional e internacional.
O Gera Talentos é um programa estruturante de apoio ao empreendedorismo
qualificado e criativo, promovido pela Fundação da Juventude, que visa detetar e
estimular jovens talentos para a geração de iniciativas inovadoras e a criação de
empresas em atividades nas indústrias culturais e criativas.
GET IN BUSINESS visa apoiar a criação de novos negócios e a consolidação de empresas
recentes na Beira Baixa e Alto Alentejo, através de mecanismos que possam reforçar o
ecossistema empreendedor e garantir os necessários suportes à dinamização e apoio do
empreendedorismo de base territorial.
O Cork_Empreende promove o espírito empresarial com foco estratégico na inovação e
assente numa lógica de atuação em rede levando à criação de novas empresas com
uma aposta na resposta a uma necessidade do mercado, à internacionalização e à
assunção dos fatores críticos de competitividade.
O AgriEmpreende visa a criação e dinamização de uma estrutura técnica, de gestão e
tecnológica de apoio ao empreendedorismo que potencie a geração de ideias de
negócio, a criação de novos produtos e novas empresas na fileira agroalimentar,
especialmente em empreendedorismo qualificado e criativo.
O presente projeto visa promover e dinamizar o espirito empresarial em redor do
turismo de natureza, através da criação de novas empresas mas também da
dinamização do sector como um todo. O sector com crescimento e sustentabilidade é
um sector que só por si promove a criação de noas empresas.
O ?Porto Design Accelerator?, projeto pioneiro em Portugal, desenvolvido pelo P.Porto
através da PDF, pela APD e pelo TICE.PT, vai implementar um programa de aceleração
de startups centradas em design, estimulando o desenvolvimento de produtos
inovadores em sectores industriais.
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0651-FEDER-026852

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000001

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000003

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000005

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000010

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000021

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000022

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000023

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000024

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000025

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000027

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000029

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000032

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000039

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000042

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000043

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000047

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000050

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000057

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000058

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000064

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000066

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000069

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000073

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000074

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000076

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000078

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000087

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000089

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000095

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000102

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000105

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000106

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000108

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000117

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000118

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000119

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000149

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000892

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000899

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000907

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-000959

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

134.792,10

FEDER

114.573,29

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

01- A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando o apoio
à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas
empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

65%

OPEN - ASSOCIAÇÃO PARA OPORTUNIDADES
ESPECÍFICAS DE NEGÓCIO

DtC | Dá-te a Conhecer

O Projeto Dá-te a Conhecer apresenta-se como uma ação coletiva que através de redes
de cooperação nacionais e internacionais, contribuirá para a consolidação de um
ecossistema que se propõe criar empresas inovadoras com forte potencial de
crescimento e internacionalização.

65%

A.P.I.M.A.-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA
INDUSTRIA DE MOBILIARIO E AFINS

Apima 2020

--

8.021.113,05

FEDER

4.111.824,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/02/05

2016/12/31

Portugal

65%

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

BUSINESS ON THE WAY (BOW) 2015/2016

--

4.865.614,36

FEDER

2.661.600,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

65%

ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
CURTUMES

INTERNATIONAL VINTAGE LEATHER

--

1.186.441,17

FEDER

655.508,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/04/01

2016/12/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
CALÇADO,COMPONENTES E ARTIGOS DE PELE E
SEUS SUCEDANEOS

Programa de Internacionalização do Cluster do Calçado - 2015 (2º
sem.) e 2016 (1º sem.)

--

14.294.802,94

FEDER

7.500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/02/15

2016/10/15

Portugal

65%

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS
EMPRESARIOS

Next Step

--

3.711.009,61

FEDER

2.037.569,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

65%

COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL DO TEJO

Promoção dos Vinhos do Tejo na União Europeia

--

847.294,11

FEDER

468.129,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/02/16

2016/12/31

Portugal

65%

SELECTIVA MODA-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE
From Portugal 2015-2016
SALÕES INTERNACIONAIS DE MODA

--

13.051.072,83

FEDER

7.210.717,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/02/16

2016/12/31

Portugal

65%

CEFAMOL-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA
DE MOLDES

Engineering & Tooling From Portugal 2015/2016

--

1.395.338,70

FEDER

768.528,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

65%

COMISSÃO DE VITICULTURA DA REGIÃO DOS
VINHOS VERDES

Programa de Internacionalização e Valorização do Vinho Verde

--

184.269,00

FEDER

101.775,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/02/17

2016/12/31

Portugal

65%

NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM

Export Ribatejo 2020

--

472.619,03

FEDER

260.032,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

65%

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSOMEXICANA

Portugal Connect II

--

775.651,85

FEDER

424.979,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2016/12/31

Portugal

65%

AIMMAP - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS
METALÚRGICOS, METALOMECANICOS E AFINS DE
PORTUGAL

Internacionalização do Metal - plano de acção global, no contexto
de uma visão integrada da indústria transformadora IX

--

1.159.511,40

FEDER

633.693,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/08

2016/12/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO INTEGRALAR - INTERVENÇÃO DE
EXCELÊNCIA NO SECTOR AGRO-ALIMENTAR

PORTUGALFOODS - Projeto Conjunto de Internacionalização 2015-2016

2.312.172,24

FEDER

1.255.539,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

65%

AGÊNCIA REGIONAL DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DO
ALENTEJO - TURISMO DO ALENTEJO

Internacionalização Turística do Alentejo

--

403.803,75

FEDER

221.406,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

65%

ANETIE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
ELECTRÓNICA

GET GLOBAL

--

1.638.235,29

FEDER

905.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/03/01

2016/12/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

FROM PORTUGAL

--

1.053.447,68

FEDER

575.510,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/01/01

Portugal

65%

PORTUGAL FRESH - ASSOCIAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO DAS FRUTAS, LEGUMES E FLORES DE
PORTUGAL

Portugal Fresh 2015_2016

--

1.330.470,58

FEDER

735.084,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/02/15

2016/12/31

Portugal

65%

ANIET - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA
EXTRACTIVA E TRANSFORMADORA

PMR PEDRA COM VALOR

--

443.898,00

FEDER

245.094,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/03/15

2016/12/31

Portugal

65%

AJEPC - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS
PORTUGAL-CHINA

Programa de Internacionalização para os Mercados da China,
Macau e Hong Kong_Biénio 2015-2016

--

1.092.294,11

FEDER

603.492,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO DE OURIVESARIA E RELOJOARIA DE
PORTUGAL

Programa de internacionalização do setor da ourivesaria ? 2015 e
2016

--

1.742.794,11

FEDER

962.893,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/02/13

2016/12/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE VINHO DO PORTO
(AEVP)

Port and Douro Wines, a Taste of Origin

--

1.718.613,75

FEDER

947.852,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
MARMORES GRANITOS E RAMOS AFINS
(ASSIMAGRA)

INTERSTONE 2016

--

2.824.910,45

FEDER

1.519.667,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/03/01

2016/12/31

Portugal

65%

AIPI - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS PORTUGUESES
Light Fashion 2015/2016 - Feiras e Missões nos mercados externos -DE ILUMINAÇÃO

1.198.803,22

FEDER

642.312,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/02/15

2016/12/31

Portugal

65%

LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS FCE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

Clube PME Internacional

--

2.112.548,00

FEDER

1.149.799,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

65%

TCP - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO
TURISMO NA REGIÃO CENTRO DE PORTUGAL

Internacionalização Centro2015

--

160.858,26

FEDER

88.791,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/03/01

2016/12/31

Portugal

65%

INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGROINDUSTRIAL DO CENTRO

InovCluster - Internacionalização do Cluster Agro-Industrial 20152016

--

1.059.526,65

FEDER

584.109,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

65%

CAL MAIS - CÂMARA AGRÍCOLA LUSÓFONA ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA Programa Internacionalização do Agronegócio - Lusofonia
OFICIAL PORTUGUESA

--

654.235,29

FEDER

361.465,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/02/15

2016/12/31

Portugal

65%

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
International Business
LEIRIA

--

1.968.813,29

FEDER

1.087.769,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/03/01

2016/12/31

Portugal

65%

INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUES

Programa de Internacionalização dos clusters da Iluminação e da
Refrigeração nos setores elétricos e eletrónicos.

--

1.995.439,20

FEDER

1.061.678,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E
MOBILIÁRIO DE PORTUGAL

INTERWOOD 2015/16 - EXPORTAÇÃO MAIS SUSTENTADA

--

6.080.447,25

FEDER

3.220.227,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DA SERRA DA ESTRELA

Artesanato By Tradition

--

628.175,99

FEDER

346.432,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/03/26

2016/12/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS DE FERREIRA Internacionalização do Mobiliário

--

493.815,00

FEDER

261.455,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO HOME FROM PORTUGAL

Textiles Selection Home | From Portugal-Internacionalização de
PME/Micro empresas do setor texteis lar 2015-2016

--

1.994.390,00

FEDER

1.081.919,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO

INOV_MARKET

--

574.977,11

FEDER

317.674,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

65%

ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
METALÚRGICAS E ELECTROMECÂNICAS

Projecto Conjunto de Internacionalização das Empressa
Metalúrgicas e Electromecânicas

--

594.658,82

FEDER

328.549,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/03/18

2016/12/31

Portugal

65%

CONSELHO EMPRESARIAL DO TÂMEGA E SOUSA CETS ASSOCIAÇÃO

TAMS.in. 2015/2016 Programa de Conhecimento e Acesso a
Mercados Externos

--

385.823,52

FEDER

213.167,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2016/12/31

Portugal

65%

FIBROMADE - DOMINGOS BARROS - FOLHAS DE
MADEIRA S.A.

Investimentos na Internacionalização da empresa- Realização de
Feiras Internacionais, Catálogos, visitas de prospeção de mercado,
-estudos de mercado, presença na WEB e contratção de tecnicos
superiore

478.890,68

FEDER

215.500,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/04/15

2017/05/31

Portugal

65%

J. PORTUGAL RAMOS, VINHOS, S. A.

Diversificação da J Portugal Ramos

--

1.053.545,41

FEDER

474.095,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

65%

DISPLAX, S.A.

Expansão e intensificação da atividade internacional da DISPLAX

--

885.128,00

FEDER

398.307,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

CAMPOS & CAMPOS, LIMITADA

Aposta em inovadoras e sofisticadas ferramentas de marketing,
promovendo o crescimento, sucesso e reconhecimento
Internacional da Campos & Campos

--

779.671,19

FEDER

350.852,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/06

2017/10/31

Portugal

65%

INACEINOX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
INOXIDÁVEIS S.A.

InaceInox Internacionalização 2015-2017

--

129.390,00

FEDER

58.225,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/11

2017/05/10

Portugal
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65%

GLOBALE RC URNAS LDA

--

293.545,85

FEDER

132.095,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/11

2017/05/10

Portugal

65%

Internacionalização-Dinamização e Consolidação de Mercados
MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, Externos, através da realização de feiras internacionais, estudos de
-S.A.
design e desenvolvimento de novos produtos, realização de
Catálogos e co

758.423,93

FEDER

341.290,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/12

2017/05/11

Portugal

65%

MAXIVIDRO - TRANSFORMADORES E
DISTRIBUIDORES DE VIDRO S.A.

MAXIVIDRO - Internacionalização

--

614.746,06

FEDER

276.635,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/14

2017/11/13

Portugal

65%

OTOJAL-ESTAMPARIA TEXTIL LDA

FANTASTIC COLOURS

--

386.830,00

FEDER

174.073,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/29

2017/05/28

Portugal

65%

ACATEL - ACABAMENTOS TÊXTEIS S.A.

Sustainability Colours

--

307.933,49

FEDER

138.570,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/18

2017/04/30

Portugal

65%

I 2 S-INFORMATICA,SISTEMAS E SERVIÇOS S.A.

Expansão e intensificação da atividade internacional da I2S

--

501.019,69

FEDER

225.458,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/18

2017/05/17

Portugal

65%

MATIAS & ARAÚJO S.A.

MIKO - MATTRESS OPPORTUNITY KNIT INNOVATION

--

253.800,00

FEDER

114.210,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/11

2017/08/31

Portugal

65%

NAUTILUS, S.A.

Nautilus no mundo Digital e internacional

--

449.241,25

FEDER

202.158,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

707.198,44

FEDER

318.239,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/18

2017/05/17

Portugal

224.034,00

FEDER

100.815,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/23

2017/06/30

Portugal

348.078,75

FEDER

156.635,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

POCI-02-0752-FEDER-000962

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-000987

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-001048

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001117

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001142

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001149

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001156

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001169

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001179

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CÁCIO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO S.A.

POCI-02-0752-FEDER-001209

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

OLITREM-INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, S.A.

POCI-02-0752-FEDER-001239

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

GUALTORRES - INDÚSTRIA E DESIGN, MOBILIÁRIO,
LDA

POCI-02-0752-FEDER-001244

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ETFOR - EMPRESA TÊXTIL S.A.

Etfor e Play Up à conquista de novos mercados

--

464.552,50

FEDER

209.048,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/20

2017/11/15

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-001267

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

J.C.RIBEIRO, S.A.

PLANO ESTRATÉGICO DE VALORIZAÇÃO DA POSIÇÃO
INTERNACIONAL DA JC RIBEIRO 2015-2017

--

103.150,00

FEDER

46.417,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/20

2017/04/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-001321

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ALMAS DESIGN , S.A.

Aposta em alções de Marketing para o reforço internacional da
Almas

--

353.643,51

FEDER

159.139,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/20

2017/05/19

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-001331

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

333.181,25

FEDER

149.931,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-001339

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

350.153,63

FEDER

157.569,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/25

2018/05/24

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-001364

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001409

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001419

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001452

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001469

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001470

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001477

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001488

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001503

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001516

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001519

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001529

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001535

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001545

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001557

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001572

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001583

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001584

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001599

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001623

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001632

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001642

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001653

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001654

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

Qualificação e Internacionalização de unidade produtiva

Internacionalização- Dinamização e Consolidação de Mercados
Internacionais, Estudos de mercado, Design e Desenvolvimento de
-novas linhas de mobiliário.Também investimentos num novo site e
contratação
Reforço da capacitação da empresa para a Internacionalização, por
via da valorização dos fatores imateriais de competitividade,
-procurando obter uma maior orientação para os mercados
externos e increm
Internacionalização-Dinamização e Consolidação de Mercados
Externos, através da realização de feiras internacionais, estudos de
-mercado, realização de Catálogos e constantes visitas de
prospeção de Me

Dinamização e expansão de mercados externos- Design e
Desenvolvimento de novos produtos para os mercados externos,
CAMPOS MÓVEL S.A.
-registo dos mesmos, realização de catálogos, realização de site,
realização de feiras
Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
OVARGADO - SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL oferta de produtos premium para o segmento PETFOOD,
-DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS S.A.
apostando em fatores dinâmicos de competitividade e em modelos
empresariais inovadores

65%

EMBALCER - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
EMBALAGEM LDA

Processos de marketing e internacionalização

--

214.101,00

FEDER

96.345,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

INNOVPEOPLE, UNIPESSOAL LDA

Projeto de internacionalização da Innovpeople

--

181.241,29

FEDER

81.558,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

PRODUTOS ALIMENTARES PEIPEN, S.A.

Internacionalização da PEIPEN

--

342.140,19

FEDER

153.963,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

DOMINO-INDUSTRIAS CERAMICAS S.A.

1.151.975,00

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/25

2018/05/24

Portugal

65%

ARC - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO S.A.

432.857,50

FEDER

194.785,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

GOANVI BOTTLING, LDA

Por Paixão ao Vinho

--

521.152,51

FEDER

234.518,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

TINTEX - TEXTILES, S.A.

High Tech Fabrics by Tintex - Internacionalização

--

282.691,90

FEDER

127.211,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

65%

JOPER - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS,
Reforço da capacidade competitiva para a internacionalização
S.A.

--

265.358,93

FEDER

119.411,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL DOS VINHOS
MESSIAS S.A.

Internacionalização

--

232.363,14

FEDER

104.563,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/01

Portugal

65%

NORMAX - FÁBRICA DE VIDROS CIENTIFICOS LDA

NORMAX - Internacionalização 2020

--

474.548,03

FEDER

213.546,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

BI-SILQUE, PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL,
S.A.

E-Business Bi-silque

--

1.021.207,92

FEDER

459.543,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

JOFEBAR, S.A.

Jofebar - PanoramAH!

--

962.852,50

FEDER

433.283,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/27

2017/05/31

Portugal

65%

VENTIL-ENGENHARIA DO AMBIENTE LDA

Intensificação da vertente internacional no âmbito do setor da
Engenharia Ambiental

--

419.296,00

FEDER

188.683,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

PLASTICOS JOLUCE S.A.

JOLUCE_MarketDIV3Expor- novos produtos Internacionalizáveis e
de alto valor acrescentado

--

176.050,00

FEDER

79.222,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

FERESPE - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO, LIMITADA

Ferespe Global

--

139.357,17

FEDER

62.710,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

INDUSTRIAL LABORUM IBÉRICA, S.A.

Extensão de Mercado da ILI

--

1.127.084,06

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/23

2017/05/22

Portugal

65%

TRIANGLE'S - CYCLING EQUIPMENTS, S.A.

Potenciar e desenvolver a internacionalização na Triangle?s

--

191.872,85

FEDER

86.342,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

65%

TETRIBÉRICA III CORPORATE, LDA

Expansão para mercados internacionais

--

335.825,14

FEDER

151.121,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

ARTINOX - FÁBRICA METALÚRGICA S.A.

Projeto de Internacionalização da Artinox

--

212.540,63

FEDER

95.643,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

SUPRIDES XXI, S.A.

Internacionalização da empresa

--

687.990,00

FEDER

309.595,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

SILSA - CONFECÇÕES S.A.

MOET ? MIOPO ON ECOLOGICAL TRENDS

--

260.890,00

FEDER

117.400,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/30

2017/09/29

Portugal

65%

MOLDEGAMA - MOLDES TÉCNICOS, S.A.

DifGlobal 2015

--

323.792,75

FEDER

145.706,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ROYAL OBIDOS - PROMOÇÃO E GESTÃO
IMOBILIÁRIA E TURISTICA S.A.

Oferta de produtos turísticos diversificados tendo em vista o
incremento da competitividade do Royal Óbidos Spa & Golf Resort,
-apostando em modelos empresariais inovadores assentes numa
forte aposta d

365.140,00

FEDER

164.313,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

BI-BRIGHT, COMUNICAÇÃO VISUAL INTERACTIVA
S.A.

Bi-Bright

1.007.459,69

FEDER

453.356,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/26

2017/11/30

Portugal
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contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

Reforço das competências no domínio dos fatores dinâmicos de
competitividade para consolidação da presença ativa da DOMINÓ -no mercado global.
Dinamização e Expansão de mercados externos, através do design
e desenvolvimento de produtos especificos para esses mercados,
-registo dos mesmos, realização de catálogos, participação em
Feiras intern

--

676

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

POCI-02-0752-FEDER-001657

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001703

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001708

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001716

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001725

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001744

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001749

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001752

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001810

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001834

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001855

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001868

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001878

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001884

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001899

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001902

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001905

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001928

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001931

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001936

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001947

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001952

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001962

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-001965

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002001

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002016

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002025

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002039

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002057

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002085

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002104

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002130

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002139

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002144

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002152

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002160

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002161

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002166

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002212

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002235

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002277

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-002283

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

J.CARRANCA REDONDO LDA

International Licor Beirão

--

1.095.564,00

FEDER

493.003,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/08

2018/06/07

Portugal

65%

CAMINHOS CRUZADOS, LDA

Caminhos Cruzados Internacionalização

--

238.570,00

FEDER

107.356,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

BÉBÉCAR - UTILIDADES PARA CRIANÇA, S.A.

Consolidação do processo de internacionalização da BÉBÉCAR.

--

1.126.516,84

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2016/12/31

Portugal

65%

SANDRE NATA, LDA

Internacionalização para 5 mercados

--

247.449,53

FEDER

111.352,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

A. FERREIRA & FILHOS, S.A.

Objectivo 4,5 milhões

--

354.152,50

FEDER

159.368,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

PIUBELE-CONFECÇÕES,INDUSTRIA E COMERCIO S.A. PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO PB 2015/2017

--

205.100,00

FEDER

92.295,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

MULTILEM - DESIGN E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS,
S.A.

Incremento da capacitação da empresa para a Internacionalização,
por via da valorização dos fatores imateriais de competitividade,
-procurando obter uma maior orientação para os mercados
externos e ref

313.359,68

FEDER

141.011,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

J.& J.TEIXEIRA S.A.

WCT ? Wooden Concept and Trends

--

1.023.800,00

FEDER

460.710,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

65%

VALÉRIUS - TEXTEIS, S.A.

FASHION PALETTE

--

577.950,00

FEDER

260.077,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

65%

NEUTROPLAST - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS S.A.

Dinamização do mercado internacional

--

328.709,99

FEDER

147.919,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

ISOLMONDEGO - INSTALAÇÃO FORNOS
INDUSTRIAIS S.A.

Alargamento posição internacional

--

90.787,11

FEDER

40.854,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

AZEOL - SOCIEDADE DE AZEITES E ÓLEOS DA
ESTREMADURA, S.A.

Consolidação da Posição da Azeol nos Mercados Internacionais

--

637.224,36

FEDER

286.750,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

LONGRATEX-FABRICA DE CONFECÇÕES, LDA

Internacionalização da Marca Patachou

--

704.848,37

FEDER

317.181,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

65%

CONFECÇÕES BUGALHOS LDA

Projeto de Internacionalização da Cotton Brothers

--

411.125,00

FEDER

185.006,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/02

2017/12/31

Portugal

65%

MINERCELL - INDUSTRIAL COMPOSITES, LDA

Potenciar e desenvolver a internacionalização na Minercell

--

420.069,63

FEDER

189.031,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

65%

CAIXIAVE - INDÚSTRIA DE CAIXILHARIA, S.A.

CaixiaveIn 2020

--

393.838,50

FEDER

177.227,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/25

2017/06/30

Portugal

65%

DAMEL-CONFECÇÃO DE VESTUARIO LDA

Internacionalização da Damel com o novo produto SEAB2

--

129.679,70

FEDER

58.355,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

ITALBOX - UTILIDADES DOMÉSTICAS LDA

Implementação de um plano de prospecção e promoção
internacional para Extensão de Mercado.

--

176.563,00

FEDER

79.453,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

IPBRICK, S.A.

Objectivo: 4,7 milhões e EUA

--

274.415,64

FEDER

123.487,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

MISTOLIN PROFISSIONAL, S.A.

KICKOFF@MPRO_INTERNACIO

--

239.993,75

FEDER

107.997,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

NOVARROZ - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Novarroz Rice For World

--

235.200,00

FEDER

105.840,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

HERDADE DA MALHADINHA NOVA - SOCIEDADE
AGRICOLA E TURISTICA S.A.

+ Mercados+ Vendas Internacionais

--

315.721,30

FEDER

142.074,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

VALENTE MARQUES, S.A.

Caçarola - capacitação para a internacionalização

--

437.482,22

FEDER

196.867,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

SOCÉM - E. D. - FABRICAÇÃO, ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO DE MOLDES, S.A.

Universal Window for the Client - Reforço da presença/imagem da
-Socem no Mundo

545.000,00

FEDER

245.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

65%

F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.

PST4World ? Internacionalização da plataforma ProScouting Tool

--

351.450,00

FEDER

158.152,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

65%

SOMANI - SOCIEDADE TÊXTIL S.A.

SOMANI- A consolidação de um futuro internacional

--

279.313,14

FEDER

125.690,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/15

2017/06/14

Portugal

65%

MENDES GONÇALVES, S.A.

WW@MG

--

447.185,00

FEDER

201.233,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

MISTOLIN, S.A.

MISTOLIN@NEWMARKETS

--

710.006,26

FEDER

319.502,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

FERPAINEL S.A.

Projeção Internacional

--

379.455,00

FEDER

170.754,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/11

2017/11/30

Portugal

65%

A.T.B.-ACABAMENTOS TÊXTEIS DE BARCELOS LDA

ATB- Inovar com novos desafios: Internacionalização

--

348.548,80

FEDER

156.846,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

65%

RODRIGUES & ABREU LDA

Rodrigues & Abreu - Intensificação do Processo de
Internacionalização

--

96.370,00

FEDER

43.366,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

TÊXTEIS PENEDO S.A.

TP Worldwide

--

418.015,00

FEDER

188.106,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

VILARTEX-EMPRESA DE MALHAS VILARINHO LDA

Vilartex Global 2015-2017

--

263.510,38

FEDER

118.579,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/26

2017/05/31

Portugal

65%

SISINT - SUPERVISÃO, CONSERVAÇÃO,
MANUTENÇÃO E GESTÃO DE REDES DE ENERGIA
LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO DA SISINT

--

326.756,25

FEDER

147.040,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

COMPTA - EMERGING BUSINESS, S.A.

Compta Internacionalização 2015

--

272.985,00

FEDER

122.843,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

TÊXTEIS D.A. - DOMINGOS ALMEIDA S.A.

Projeto de Internacionalização Têxteis DA

--

208.705,00

FEDER

93.917,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

65%

DIGIDELTA INTERNACIONAL - IMPORT EXPORT, S.A. Reforço da exportação

--

1.075.600,00

FEDER

484.020,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/17

2017/04/02

Portugal

65%

NEW SOLUTION - NOVAS SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO,
Novos mercados
S.A.

--

667.453,00

FEDER

300.353,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2016/12/31

Portugal

65%

METALUSA, S.A.

--

749.500,00

FEDER

337.275,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

CASA SANTOS LIMA - COMPANHIA DAS VINHAS S.A. Consolidação Internacional

--

436.136,00

FEDER

196.261,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

MENINADESIGN LDA

Projecto de reestruturação interna para redução de custos e
prestação de serviços mais eficientes, e de consolidação da
presença internacional via uma abordagem inovadora ao modelo
de contacto, promoç

--

975.600,00

FEDER

439.020,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

MANUEL FERNANDO AZEVEDO S.A.

Capacitação Internacional da MFA rumo ao Futuro

--

309.477,00

FEDER

139.264,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Metalusa +INTER - Reforço da penetração internacional
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0752-FEDER-002301

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002306

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002308

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002314

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002319

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002322

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002324

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002398

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002410

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002425

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002436

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002441

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002464

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002466

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002469

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002487

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002506

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002512

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002514

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002526

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002527

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002551

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002558

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002574

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002584

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002596

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002610

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002613

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002635

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002657

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002661

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002666

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002682

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002697

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002730

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002749

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002754

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002758

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002774

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-002776

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-005052

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-005245

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS
D'ALAGOA, S.A.

Diversificação de Mercados Internacionais da Mercatus

--

351.787,62

FEDER

158.304,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/23

2018/05/22

Portugal

65%

HELIFLEX TUBOS E MANGUEIRAS, S.A.

Heliflex no mundo e nos mercados de combate

--

582.850,00

FEDER

262.282,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/26

2017/05/25

Portugal

65%

PORCEL - INDUSTRIA PORTUGUESA DE PORCELANAS
Afirmação da Porcel nos Mercados Internacionais
S.A.

--

396.337,50

FEDER

178.351,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/19

2017/06/18

Portugal

65%

PEDROSA & RODRIGUES , S.A.

Inovar, Especializar para Crescer

--

359.915,71

FEDER

161.962,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/22

2017/09/30

Portugal

65%

CARLOS ALFREDO BARROS DA SILVA LDA

Dinamização e conquista de novos mercados exterrnos, através da
realização de estudos de mercado, desenvolvimento de novos
-produtos, participação em feiras internacionais, etc

532.485,62

FEDER

239.618,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

DRT RAPID - PROTÓTIPOS E MOLDES LDA

Expansão e reforço do posicionamento da empresa no contexto
internacional e integração de tecnologia no acompanhamento
comercial

--

403.980,00

FEDER

181.791,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

ARCH, S.A.

ARCH - Advanced Research Ceramic Heritage: going global

--

1.090.528,78

FEDER

490.737,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/08/30

Portugal

65%

AZEMAD, LDA

Reforço da capacitação para a internacionalização e diversificação
-de mercados

134.400,00

FEDER

60.480,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

VAR3F-CONSULTORIA INFORMÁTICA E SISTEMAS
S.A.

Expansão Internacional

--

312.694,06

FEDER

140.712,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/31

2017/11/30

Portugal

65%

FERNETO - MÁQUINAS E ARTIGOS PARA INDÚSTRIA Internacionalização de novos produtos, linha industrial, para o
ALIMENTAR S.A.
segmento de produção alimentar

--

687.739,72

FEDER

309.482,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/06/30

Portugal

65%

MASALESTOFOS, LDA

--

246.321,25

FEDER

110.844,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2018/01/31

Portugal

65%

FRANCISCO VAZ DA COSTA MARQUES, FILHOS & CA Bovi® & Vaz da Costa®: Reforço da presença no mercado
S.A.
internacional

--

261.362,00

FEDER

117.612,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/15

2017/08/31

Portugal

65%

PNP TECH, S.A.

Internacionalização do SMARTSTAIN

--

133.449,85

FEDER

60.052,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

TORNEIRAS RORIZ, S.A.

Difusão da imagem TORNEIRAS RORIZ no palco internacional

--

670.752,50

FEDER

301.838,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.

Construgomes on road

--

363.055,02

FEDER

163.374,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

MIRANDA & IRMÃO LDA

Exploração de novos mercados internacionais (EUA e mercado
nórdico), suportados numa nova oferta de mercado, nova
estratégia de marketing internacional e desenvolvimento
organizacional

--

1.003.166,27

FEDER

451.424,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/23

2017/05/22

Portugal

65%

J.PEREIRA FERNANDES II, S.A.

JPF II - Consolidação e Crescimento Internacional 2015

--

198.300,00

FEDER

89.235,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/08

2018/01/31

Portugal

65%

PAUL STRICKER, S.A.

Paul Stricker 2017 ? Plano de Internacionalização

--

1.115.188,00

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/17

2017/10/31

Portugal

65%

SOREMA, S.A.

Sorema 2018

--

639.012,50

FEDER

287.555,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

FIMEL-INDUSTRIA DE METALURGIA E
ELECTRICIDADE S.A.

Internacionalização Fimel

--

98.400,00

FEDER

44.280,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/25

2018/05/24

Portugal

65%

FERI & MASI, S.A.

Diversificação de Mercados através da inovação de produtos da
FERI & MASI

--

936.661,17

FEDER

421.497,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/23

2018/05/22

Portugal

65%

NUNEX - WORLDWIDE, S.A.

Progressão da internacionalização da Nunex

--

346.337,82

FEDER

155.852,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

COSTA & JANUARIO LDA

Costa e Januário, Lda - Capacitação para Internacionalização

--

366.150,50

FEDER

164.767,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/07/31

Portugal

65%

OPENLINE FACILITY SERVICES S.A.

Expansão dos mercados internacionais da Openline

--

250.000,00

FEDER

112.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

BRESIMAR AUTOMAÇÃO, S.A.

More Export

--

243.445,00

FEDER

109.550,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

MAÇARICO S.A.

Reforço da presença internacional da Maçarico

--

314.951,25

FEDER

141.728,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/23

2017/05/22

Portugal

65%

RAMALHOS S.A.

Projeto de Consolidação da Atividade Comercial da Ramalhos no
Âmbito Internacional

--

616.698,29

FEDER

277.514,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

EAA - ESCOLA DE AVIAÇÃO AEROCONDOR S.A.

Internacionalização G Air Training Centre Ponte de Sor

--

820.355,00

FEDER

369.159,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

QUINTA VALE D'ALDEIA, S.A.

Consolidação Internacional da QVDA

--

389.366,25

FEDER

175.214,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

LUIS NEVES LDA

Dinamização e alargamento de mercados externos, através do
desenolvimento de novos produtos, criação de catálogos,
participação em feiras internacionais, criação de um site na
Internet com os novos pr

--

533.935,62

FEDER

240.271,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

SIROCO-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ROBOTICA E
CONTROLO S.A.

Siroco_Value

--

296.882,50

FEDER

133.597,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS
TECNOLOGIAS LDA

Xpand IT no Mercado Global

--

620.005,00

FEDER

279.002,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

Internacionalização ADIRA 2015

--

741.730,22

FEDER

333.778,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/05/23

2017/05/22

Portugal

65%

SIVAL-GESSOS ESPECIAIS LDA

Expansão da Actividade Internacional da Sival Gessos

--

417.767,67

FEDER

187.995,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

65%

VHUMANA, S.A.

Intensificação da presença em mercados externos, com progressão
-na cadeia de valor e aposta em fatores internos de competitividade

414.576,32

FEDER

186.559,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

ÉRIUS - TÊXTEIS, S.A.

ERIUS SECRETS INTERNACIONAL

--

302.230,00

FEDER

136.003,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

65%

TENSAI INDÚSTRIA, S.A.

TENSAIDI ? consolidação do posicionamento internacional através
-do desenvolvimento de ações de internacionalização

359.583,45

FEDER

161.812,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/03

2017/11/30

Portugal

65%

LIQFILLCAPS INTERNATIONAL - INNOVATIVE
PHARMACEUTICAL PRODUCTS, LDA

Internacionalização e Penetração em Mercados Externos

--

676.450,00

FEDER

304.402,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

DIMSTRUT - ENGENHARIA DE ESTRUTURAS, LDA.

Expansão e crescimento nos mercados externos da Consulmar
Internacional

--

664.718,44

FEDER

299.123,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

PROFIMETRICS - SOFTWARE SOLUTIONS S.A.

P3+

--

204.169,90

FEDER

91.876,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/06/01

2016/12/31

Portugal

65%

COMERSUINOS - COMÉRCIO DE GADO S.A.

Comersuínos ? Comercializando para o mundo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/13

2016/08/12

Portugal

65%

BRIFAT - BRITAS E TRANSPORTES, LDA

Internacionalização da empresa Brifat

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

MASALESTOFOS - Capacitação para a diversificação no mercado
interncional
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0752-FEDER-005403

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-005406

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-006732

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007098

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007103

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007108

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007170

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007212

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007379

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007554

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007666

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007715

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007719

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007806

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007826

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007842

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007868

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-007890

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-008506

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-008667

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-008950

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-008970

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-009028

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-009059

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-009097

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-009211

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-009575

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-009597

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-009774

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-010211

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-010401

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-010573

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-010684

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-010897

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-011015

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-011651

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-011775

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-011778

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-011793

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-011844

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-011853

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-011975

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012020

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

ECOEDIFICA, AMBIENTE E CONSTRUÇÕES, S.A.

Internacionalização da empresa ECOEDIFICA

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/17

2016/12/19

Portugal

65%

A PANIFICADORA DE SANTO ANDRE LDA

Elaboração de Estudo de Mercado Externo/Internacional - Espanha
-e França

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

65%

SONHOS PERMITIDOS - UNIPESSOAL LDA

Projeto de internacionalização - Sonhos Permitidos

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/18

2016/12/17

Portugal

65%

STEMLAB, S.A.

Stemlab Internacional

--

253.137,51

FEDER

113.911,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/17

2018/07/16

Portugal

65%

VIEIRA DE CASTRO PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Vieira de Castro - Plano de Internacionalização 2015-2016

--

1.074.431,02

FEDER

483.493,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/17

2016/12/31

Portugal

65%

ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO S.A.

Reforço da capacitação empresarial da empresa para a
Internacionalização.

--

157.743,50

FEDER

70.984,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/20

2017/07/19

Portugal

65%

A METALÚRGICA-BAKEWARE PRODUCTION S.A.

A METALURGICA GLOBAL

--

79.182,72

FEDER

35.632,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/20

2017/06/30

Portugal

65%

GOUVEIA & CAMPOS S.A.

GOUVEIA & CAMPOS, S.A.

--

259.105,15

FEDER

116.597,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/21

2017/07/20

Portugal

65%

ITSECTOR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

Expansão (diversificação mercados e clientes) pela intensificação
da atividade internacional da ITSECTOR

--

552.950,90

FEDER

248.827,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

65%

BARROS & MOREIRA S.A.

B&M - Reforço e Consolidação da Internacionalização

--

360.436,00

FEDER

162.196,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/01

2017/10/31

Portugal

65%

IMOPLASTIC-INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICOS
LDA

IMOPLASTIC - Expansão de Mercado - Novos Segmentos

--

283.475,51

FEDER

127.563,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/07/31

2016/12/31

Portugal

65%

PORMINHO ALIMENTAÇÃO, S.A.

Porminho pró mundo

--

182.228,00

FEDER

82.002,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/01

2017/12/31

Portugal

65%

SOLID ENERGY, LDA

Internacionalização da Solid Energy

--

453.515,00

FEDER

204.081,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

65%

CGC CENTRO DE GENÉTICA CLÍNICA E PATALOGIA,
S.A.

Internacionalização CGC Genetics - Consolidação de mercados
actuais e Novos Mercados (China, Macau e Rússia)

--

318.894,90

FEDER

143.502,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

65%

EXPORLUX-ILUMINAÇÃO, S.A.

Reforço da capacidade exportadora e de internacionalização da
EXPORLUX

--

204.641,00

FEDER

92.088,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

Aumentar a capacitação da empresa para a internacionalização,
ARMAZENS DE MERCEARIA E AVICOLA MARVANEJO visando a conquista de uma presença fortemente dinâmica no
LDA
mercado internacional, tendo como base a promoção e venda de
produtos alimentar

--

137.030,00

FEDER

61.663,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/03

2017/08/02

Portugal

65%

LOURITEX-SOCIEDADE AGRO-CONSTRUTORA DE
ALFAIAS AGRICOLAS DO CARVALHEIRO LDA

New World Markets - Diversificar e Consolidar

--

291.563,14

FEDER

131.203,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/03

2018/07/31

Portugal

65%

BEFEBAL II, LDA

Sucontratação Estudo Mercado S/ Argélia e Moçambique e Visitas
-de Prospeção de Clientes

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

65%

GEPACK - EMPRESA TRANSFORMADORA DE
PLÁSTICOS S.A.

GEPACK, SA. - Plano de internacionalização 2015 - 2017

--

314.097,00

FEDER

141.343,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/05

2018/02/04

Portugal

65%

PHC-SOFTWARE,S.A.

POTENCIAÇÃO INTERNACIONAL da PHC para os mercados da
Europa e América Latina

--

510.180,00

FEDER

229.581,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

VIZELPAS - COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS,
LIMITADA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA VIZELPAS [2015-2017]

--

260.400,00

FEDER

117.180,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

FÁBRICA DE TECIDOS DO CARVALHO LDA

FTC Estratégia de Internacionalização 2015-2017

--

439.154,94

FEDER

197.619,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/14

2017/08/13

Portugal

65%

CICOMOL, S.A.

CICOMOL OUT DOOR

--

461.950,00

FEDER

207.877,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

INDÚSTRIAS METÁLICAS VENEPORTE S.A.

VENEPORTE - Reforço da penetração no mercado internacional

--

454.073,88

FEDER

204.333,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/15

2018/08/14

Portugal

65%

FABRICA DE CALÇADO SOZE, S.A.

Novo processo de distribuição ao retalho (consumidor), baseado
numa abordagem Omni-canal de presença nos mercados

--

1.035.192,19

FEDER

465.836,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/17

2018/08/16

Portugal

65%

GRESTEL - PRODUTOS CERÂMICOS S.A.

GRESTEL 2020 (Internacionalização) - Expansão, eficiência
operacional, marcas próprias e ecoeficiência

--

1.071.902,42

FEDER

482.356,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/19

2017/08/18

Portugal

65%

FIRMO - PAPÉIS E PAPELARIAS, S.A.

FIRMO e o seu processo de internacionalização 2015-2017

--

364.172,14

FEDER

163.877,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/08/24

2018/08/23

Portugal

65%

3 6 5 - SEGURANÇA PRIVADA LDA

365 - Internacionalização

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

65%

HIDROCOTTON, LDA

Hidrocotton Vale Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

65%

CORES DOCES - SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE
DOÇARIA, LIMITADA

Plano de internacionalização para Cores Doces, Lda.

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

65%

FELINO - FUNDIÇÃO E CONSTRUÇÕES MECÂNICAS,
S.A.

FELINO 2015-2017

--

232.420,00

FEDER

104.589,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/05/31

Portugal

65%

ATLANTITOPÁZIO - LDA

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de
Marketing

--

629.255,00

FEDER

283.164,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

VAPESOL - FÁBRICA DE COMPONENTES PARA
CALÇADO, LDA

Internacionalização de novo produto (solas Biodegradáveis), de
sustentabilidade ambiental e elevado valor acrescentado

--

206.452,50

FEDER

92.903,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

LITORAL REGAS - COMÉRCIO E APOIO À
AGRICULTURA LDA

Litoral Regas - Internacionalização

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

65%

PRECIOUS SATURDAY - UNIPESSOAL LDA

Camport International

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

65%

NEIPERHOME, S.A.

Internacionalização da NEIPER

--

383.038,00

FEDER

172.367,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/03

2017/09/19

Portugal

65%

EMPRESA INDUSTRIAL SAMPEDRO, S.A.

Plano de Internacionalização da Sampedro para o horizonte
temporal 2015-2017

--

424.621,68

FEDER

191.079,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/04

2018/03/03

Portugal

65%

FERREIRA MARQUES & IRMAO S.A.

Projeto de Internacionalização Topázio

--

504.984,23

FEDER

227.242,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/04

2018/09/03

Portugal

65%

OITO EM PONTO, S.A.

OITOEMPONTO WORLD WILD

--

336.770,84

FEDER

151.546,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/04

2018/08/31

Portugal

65%

ECOFIRMA - INTERNATIONAL LDA

ECO EXPORTAR

--

396.200,00

FEDER

178.290,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/21

2017/12/20

Portugal

65%

PIMBA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
VESTUÁRIO LDA

Alargamento a Novos Mercados, Segmentos e Canais de Venda no
-Mercado Internacional

281.824,12

FEDER

126.820,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/16

2018/04/16

Portugal

65%

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

NEXT CHALLENGE: USA

O projeto atua nas novas oportunidades que se projetam nos EUA com a
implementação do TTIP em 2016. Pretende-se preparar as PME's Portuguesas enquanto
fornecedoras da Economia Americana.

1.029.217,26

FEDER

874.834,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/14

2017/09/13

Portugal

65%

GRANATUR - SOCIEDADE EUROPEIA DE
TRANSFORMAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS,
UNIPESSOAL, LDA

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de
Marketing

--

479.375,00

FEDER

215.718,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/13

2017/10/12

Portugal

679

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0752-FEDER-012057

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012085

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012123

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012128

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012136

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012188

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012223

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012242

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012305

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012453

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012626

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012668

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012678

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012681

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012683

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012696

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012738

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012743

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012773

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012778

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012791

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-012794

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

PARRAS WINES, UNIPESSOAL LDA

Vinhos para o Mundo

--

161.167,25

FEDER

72.525,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/10

2017/09/09

Portugal

65%

AMF, LDA

Internacionalização de duas novas linhas de produtos inovadores
da marca 2WORK4: Linhas Michelin e Tubeless

--

549.210,10

FEDER

247.144,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/11

2017/09/09

Portugal

65%

MARTINS & AZEVEDO LDA

Diversificação dos mercados internacionais

--

179.911,75

FEDER

80.960,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/16

2017/08/31

Portugal

65%

SOLZAIMA-EQUIPAMENTOS PARA ENERGIAS
RENOVAVEIS S.A.

Projeto de internacionalização da empresa

--

691.150,00

FEDER

311.017,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/14

2018/09/13

Portugal

65%

CICLO-FAPRIL - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A.

Implementação de um plano de prospeção e promoção
internacional para a diversificação de mercados

--

481.350,00

FEDER

216.607,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/12

2017/09/11

Portugal

65%

ANITEX - LARBRINCA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
S.A.

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA ANITEX 2015/ 2017

--

407.860,00

FEDER

183.537,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

MOLCER - MOLDES E EQUIPAMENTOS CERÂMICOS,
Reforço da competitividade e processo de internacionalização
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

--

115.362,50

FEDER

51.913,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

EBANKIT-OMNICHANNEL INNOVATION, S.A.

Extensão e Afirmanção em Mercados Internacionais

--

506.805,00

FEDER

228.062,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/15

2017/09/14

Portugal

65%

ARMANDO FERREIRA DA SILVA & FILHOS LDA

AM CLASSIC: Expanding Global Horizons for Tailor Made Furniture

--

749.492,50

FEDER

337.271,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/16

2017/09/15

Portugal

65%

LABORIAL - SOLUÇÕES PARA LABORATORIO, S.A.

LABORIAL internacionalização 2015/2017.

--

287.654,00

FEDER

129.444,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

65%

ARQUICONSULT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

Arquiconsult Global

--

546.060,00

FEDER

245.727,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

65%

LUÍSA ROSAS, UNIPESSOAL LDA

LUÍSA ROSAS INTERNACIONALIZAÇÃO

--

417.120,00

FEDER

187.704,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

ALBERTO DIAS BARBOSA LDA

Dinamização e Expansão de mercados externos, através do design
e desenvolvimento de produtos especificos para esses mercados,
-realização de catálogos, participação em Feiras internacionais,
visitas d

516.832,50

FEDER

232.574,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

PROMECEL-INDUSTRIA DE COMPONENTES
MECÂNICOS E ELÉCTRICOS LDA

PROMECEL ? Plano de internacionalização 2016 / 2017.

--

94.207,50

FEDER

42.393,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/18

2018/01/17

Portugal

65%

AUTO RIBEIRO LDA

Internacionalização Sustentada e Qualificada da AR

--

389.395,62

FEDER

175.228,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/17

2017/12/30

Portugal

65%

M.A.SILVA-CORTIÇAS, LIMITADA

Implementação de um plano de prospeção e promoção
internacional

--

425.899,00

FEDER

191.654,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/12/20

Portugal

65%

IEN - INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS DO NORTE,
IEN - Internacionalização
LIMITADA

--

326.602,50

FEDER

146.971,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

Promover a competitividade no que respeita a produtos nacionais
FERREIRA DA SILVA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
(maçã e pera Rocha), em particular sustentar e alargar a estratégia -S.A.
de internacionalização da Ferreira da Silva.

183.088,00

FEDER

82.389,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/16

2017/09/15

Portugal

65%

BORDADOS JOAQUIM OLIVEIRA & OLIVEIRA LDA

Internacionalização por via direta da Bordados Oliveira

--

156.502,50

FEDER

70.426,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/17

2017/09/16

Portugal

65%

MARFILPE - MÁRMORES E GRANITOS S.A.

Projecto Internacionalização_ Entrada em novos Mercados e
Canais de Comercialização

--

613.179,38

FEDER

275.930,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO INTEGRALAR - INTERVENÇÃO DE
EXCELÊNCIA NO SECTOR AGRO-ALIMENTAR

PortugalFoods - Internacionalização do setor agroalimentar 20152017

O projeto visa reforçar a vocação internacional do setor agroalimentar e o
conhecimento internacional da oferta do setor, por via da implementação de processos
coletivos de informação, capacitação das empresas e da sua mobilização em torno de
HUBs.

836.679,30

FEDER

711.177,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/17

2017/09/16

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS
Global Leather
S.A.

--

238.207,69

FEDER

107.193,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012795

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ALEAL-INDUSTRIA DE MOBILIARIO LDA

Internacionalização-Dinamização e Consolidação de Mercados
Externos, através da realização de feiras internacionais, criação e
desenvolvimento de novos produtos, registo dos mesmos,
realização de Cat

--

668.726,12

FEDER

300.926,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012801

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FSM-INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES S.A.

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO FSM 2015/2017

--

117.480,72

FEDER

52.866,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/25

2017/12/29

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012802

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SUMMER CAMP I, S.A.

Reforço das competências no domínio dos fatores dinâmicos de
competitividade para consolidação da presença ativa do Resort
Dolce CampoReal no mercado global, mediante a oferta de um
conjunto de produt

--

437.915,00

FEDER

197.061,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012824

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

MOLDIT - INDÚSTRIA DE MOLDES S.A.

Moldit Export

--

71.630,00

FEDER

32.233,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012835

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

TRIPORTUGAL - FRUTAS E LEGUMES ACE

FrutExportMais

--

485.992,50

FEDER

218.696,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012845

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

DOUROECI - ENGENHARIA, CONSULTORIA E
INOVAÇÃO, LDA

Internacionalização da DouroECI no mercado Europeu e PALOP

--

133.228,13

FEDER

59.952,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012847

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

VIRTUAL POWER SOLUTIONS, S.A.

Born Global - Active Energy Internationalization Strategy

--

363.363,32

FEDER

163.513,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/18

2018/03/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012861

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

A CIMENTEIRA DO LOURO, S.A.

ACL EXPORTAR

--

705.710,50

FEDER

317.569,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012908

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

INARBEL - INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES
S.A.

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO INARBEL 2015/2017

--

108.000,00

FEDER

48.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/15

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012934

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

M.A.R. - KAYAKS, LDA

Projeto GlobalSki

--

336.911,35

FEDER

151.610,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/22

2017/10/20

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012956

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

Internacionalização-Dinamização e Consolidação de Mercados
DECORPAÇOS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS Externos, através da realização de feiras internacionais, estudos de
-S.A.
design e desenvolvimento de novos produtos, realização de
Catálogos e co

641.332,50

FEDER

288.599,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012960

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

PROHS - EQUIPAMENTO HOSPITALAR E SERVIÇOS
ASSOCIADOS S.A.

PROHS diversifica mercados

--

272.871,00

FEDER

122.791,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/30

2018/11/29

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012974

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

BOLDINT, LDA

PEPME - Projeto de Expansão para os Mercados Externos

--

320.900,58

FEDER

144.405,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012983

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

GRANORTE-REVESTIMENTOS DE CORTIÇA, LDA

Inovação e Crescimento Sustentável

--

774.808,19

FEDER

348.663,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012988

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

MOLDETIPO II - ENGINEERING MOULDS AND
PROTOTYPES (PORTUGAL), LDA

Internacionalização da Moldetipo II para o México

--

128.982,50

FEDER

58.042,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012992

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

INCENTEA MARKETING E INOVAÇÃO, LDA

inCentea MI Internacionalização

--

192.717,50

FEDER

86.722,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-012993

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

MECÂNICA EXACTA, S.A.

Internacionalização Exacta

--

346.499,18

FEDER

155.924,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/07

2018/01/06

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-013000

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

VALSTEAM ADCA ENGINEERING S.A.

Internacionalização da Gama ADCAPURE

--

37.411,00

FEDER

16.834,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/02/06

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-013004

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

CPU ARCHITECTS INTERNATIONAL, LDA

CPU - Criar para Exportar

--

93.195,94

FEDER

41.938,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
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contexto
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PME e redução de custos públicos de
contexto
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0752-FEDER-013018

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013021

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013031

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013035

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013041

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013050

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013066

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013079

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013086

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013092

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013103

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013109

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013122

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013125

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013143

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013146

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013157

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013169

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013186

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013187

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013205

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013210

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013218

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013222

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013240

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013244

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013261

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013279

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013296

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013299

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013302

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013308

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013313

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013335

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013341

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013343

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013344

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013345

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013348

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013349

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013352

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013357

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
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2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

MINDOL II - COLCHÕES E ACESSÓRIOS S.A.

MINDOL - Plano Estratégico de Internacionalização

--

483.432,06

FEDER

217.544,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2018/03/30

Portugal

65%

OUTEIRINHO - TURISMO E INDÚSTRIA S.A.

INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E DE MARKETING DE PRODUTOS DE
ÁGUAS COMO FACTOR DIFERENCIADOR DESTINADO AO MERCADO -INTERNACIONAL

812.134,00

FEDER

365.460,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/15

2019/01/12

Portugal

65%

TREVIPAPEL - TRANSFORMAÇÃO E CORTE DE PAPEL,
Trevipapel 2015 - crescer e consolidar no exterior
S.A.

--

107.996,13

FEDER

48.598,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

PASSWORKS, S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global, por via da
aposta em fatores imateriais de competitividade, nomeadamente
ao nível da Internacionalização

--

277.454,00

FEDER

124.854,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

BEYONDEVICES, S.A.

Internacionalização da BeyoDevices

--

129.058,56

FEDER

58.076,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/10

2018/01/08

Portugal

65%

I. F. T. - COMÉRCIO INTERNACIONAL ALIMENTAR,
S.A.

Reforço de presença nos mercados externo

--

158.697,50

FEDER

71.413,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/30

Portugal

65%

ARQUILED - PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO S.A.

Delivering Light to the World

--

1.037.639,63

FEDER

466.937,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

65%

COBELBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.

Reforço da Internacionalização e Inovação de Marketing e
organizacional

--

238.705,00

FEDER

107.417,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

AMOB - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, S.A.

Intensificação da vertente internacional da AMOB no âmbito do
fornecimento de Máquinas e Equipamentos de elevada inovação.

--

563.850,00

FEDER

253.732,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

65%

SPRAL-SOCIEDADE DE PRÉ-ESFORÇADOS DE AVEIRO,
Spral - Internacionalização
LDA

--

239.592,00

FEDER

107.816,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/19

2017/12/18

Portugal

65%

ANTÓNIO MEIRELES S.A.

Plano de Ação para a Internacionalização

--

449.085,68

FEDER

202.088,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/18

2017/09/17

Portugal

65%

VILLAFELPOS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL S.A.

Consolidação do processo de Internacionalização

--

169.650,00

FEDER

76.342,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/02/28

Portugal

65%

TRIPOLUX - INDÚSTRIAS DE ISOLAMENTOS LDA

Tripolux - Internacionalização 2020

--

343.970,00

FEDER

154.786,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

65%

ZÉNITE DESPERTAR - S.A.

internacionalização da cama matriosca

--

715.600,00

FEDER

322.020,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/31

2018/03/31

Portugal

65%

AMBIENTE-RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS
PLASTICOS S.A.

PIASAC - Projeto de Internacionalização América do Sul e América
Central

--

179.675,18

FEDER

80.853,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/19

2017/12/18

Portugal

65%

F.D.G. - FIAÇÃO DA GRAÇA S.A.

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO FIAÇÃO DA GRAÇA
2015/2017

--

103.570,00

FEDER

46.606,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

65%

MARÇAL & FILHOS LDA

Aumentar a capacitação da empresa para a internacionalização,
visando a conquista de uma presença fortemente dinâmica no
mercado internacional, tendo como base a promoção e venda de
produtos alimentar

--

357.943,20

FEDER

161.074,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

FLEXIDOOR - PORTÕES SECCIONADOS E
AUTOMATISMOS S.A.

Internacionalizar para a sustentabilidade e Crescimento da
Flexidoor

--

347.634,41

FEDER

156.435,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

RARI - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, ENGENHARIA,
PROJECTOS E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, S.A.

PRPM Internacional

--

382.662,50

FEDER

172.198,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

VITRICER-FRITAS E VIDROS CERAMICOS LDA

WorldTiles ? Cerâmica Portuguesa no Mundo

--

157.557,50

FEDER

70.900,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

GEONEXT - PRODUTOS ELÉCTRICOS, S.A.

Reforço da Internacionalização da empresa, diversificação de
mercados e Inovação das técnicas e modelos de Marketing e
Organizacional

--

719.925,00

FEDER

323.966,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

CINCLUS PROJECT MANAGEMENT , S.A.

Projeto de Internacionalização da Cinclus - Project Management

--

253.479,38

FEDER

114.065,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

HYDRACOOLING, LDA

Hydracooling - Consolidação e Expansão de Mercados
Internacionais

--

200.460,00

FEDER

90.207,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

FENABEL-INDUSTRIA DE MOBILIARIO LDA

Dinamização e expansão de mercados externos- Design e
Desenvolvimento de novos produtos para os mercados externos,
registo dos mesmos, realização de catálogos, realização de site,
realização de feiras

--

336.364,06

FEDER

151.363,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

MD MOLDES - MANUEL DOMINGUES, UNIPESSOAL
LDA

GLOB@L SUPLLY ? MD MOLDES AUTOMOTIVE LIGHTING GLOBAL
SOLUTIONS

--

419.887,00

FEDER

188.949,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

WIT-SOFTWARE, CONSULTORIA E SOFTWARE PARA Reforço da capacidade empresarial da WIT SOFTWARE para a
A INTERNET MÓVEL S.A.
Internacionalização

--

186.020,00

FEDER

83.709,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA,SUCESSORES LDA

Internacionalização JACINTO - Médio Oriente e China

--

265.230,76

FEDER

119.353,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/19

2017/09/18

Portugal

65%

CORT-GIN-INDUSTRIA DE CORTES E SAPATOS DE
GINASTICA S.A.

Around the world, Cort-Gin Feminine shoes

--

350.500,00

FEDER

157.725,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

SPORMEX II - BUILDING DESIGN, LDA

Crescimento, Internacionalização e Promoção de Fatores Imateriais
-de Competitividade

372.816,05

FEDER

167.767,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

65%

VASICOL, OLARIA DE BARRO VERMELHO LDA

Desenvolvimento e promoção internacional de marcas com
entrada em 3 novos mercados e expansão e penetração em
diferentes segmentos nos 8 mercados atuais.

--

565.200,00

FEDER

254.340,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

QUICKCODE - COMÉRCIO DE MODA
INTERNACIONAL, S.A.

Quick-Export

--

456.910,64

FEDER

205.609,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

CONTISYSTEMS - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
S.A.

GBB - Growing Beyond Borders

--

266.429,38

FEDER

119.893,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

SUAVECEL - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE
PAPEL S.A.

Progressão da internacionalização da Suavecel

--

413.218,10

FEDER

185.948,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/21

2017/12/20

Portugal

65%

TOPCER-INDÚSTRIA DE CERÂMICA, S.A.

Consolidação da projeção da marca TOPCER e aumento do nosso
volume de exportação

--

205.262,50

FEDER

92.368,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

65%

ELECTROCELOS - SISTEMAS AUTOMATIZADOS E
COMUNICAÇÕES DE BARCELOS S.A.

INTERNACIONALIZAR PARA CRESCER

--

155.500,48

FEDER

69.975,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS Desenvolvimento do mercado asiático e consolidação dos
DO ALTO DOURO S.A.
mercados europeus

--

333.591,47

FEDER

150.116,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

ASIAL-INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA

ASIAL ? PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

--

361.077,66

FEDER

162.484,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/30

Portugal

65%

COPEFI COMPONENTS FOR AUTOMOTIVE, S.A.

Consolidação e crescimento

--

240.659,69

FEDER

108.296,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

65%

A. HENRIQUES II, S.A.

International A.HENRIQUES

--

406.650,00

FEDER

182.992,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

FAMO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO FAMO-IM ? Furniture And Marketing Oriented to the internacional
-LDA
market

678.693,51

FEDER

305.412,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/23

2017/09/22

Portugal

65%

VIDROMECÂNICA - METALOMECÂNICA VIDREIRA
LIMITADA

Vidromecanica XXI

--

343.838,25

FEDER

154.727,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/18

2017/09/17

Portugal

65%

SOPREFA - COMPONENTES INDUSTRIAIS, S.A.

Apresentar aos mercados internacionais produtos inovadores,
tanto na área do Calçado (viras) como na área dos Plásticos
(coberturas de piscinas)

--

279.252,50

FEDER

125.663,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

681
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2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding
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POCI-02-0752-FEDER-013360

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013361

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013363

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013380

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013385

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013395

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013396

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013449

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013452

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CAMPOS & FILHOS S.A.

POCI-02-0752-FEDER-013455

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AGUESPORT - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDA

POCI-02-0752-FEDER-013471

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

FÁBRICA DE TECIDOS DE VIÚVA DE CARLOS DA
SILVA AREIAS & CA S.A.

Capacitação Internacional da Felpos BomDia

POCI-02-0752-FEDER-013488

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

HENRIQUES & HENRIQUES S.A.

POCI-02-0752-FEDER-013496

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

POCI-02-0752-FEDER-013501

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013516

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013536

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013539

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013556

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013563

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013570

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013600

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013602

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013648

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013659

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013670

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013681

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013687

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013689

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013691

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013704

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013707

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013709

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013712

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013724

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013730

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013736

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013737

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013747

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013763

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013792

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013798

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013802

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização
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Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

JP SUPER SOLES, LDA

Internacionalização da SuperSoles

--

358.632,50

FEDER

161.384,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

J. PINTO LEITÃO S.A.

Expansão da atividade internacional

--

507.670,08

FEDER

228.451,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

DOURO ACIMA - TRANSPORTES TURISMO E
RESTAURAÇÃO LDA

DOURO ACIMA INTERANCIONALIZAÇÃO

--

892.505,00

FEDER

401.627,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

LOUROPEL - FABRICA DE BOTÕES LIMITADA

Alargamento e diversificação de mercados

--

668.958,38

FEDER

301.031,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

SEDACOR-SOCIEDADE EXPORTADORA DE ARTIGOS
DE CORTIÇA, LDA

Implementação de um plano de prospeção e promoção
internacional, em mercados de elevado valor acrescentado, para
reforço da estratégia de internacionalização da empresa,
valorizando a oferta nacional.

--

390.150,00

FEDER

175.567,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/08

2017/12/31

Portugal

65%

CARNES LANDEIRO S.A.

O Sabor da tradição na internacionalização

--

159.484,25

FEDER

71.767,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

SINUTA, S.A.

Sinuta@World

--

433.520,00

FEDER

195.084,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/27

2018/09/30

Portugal

65%

PLM PLURAL, S.A.

Internacionalização da PLM

--

510.864,02

FEDER

229.888,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/18

2018/01/17

Portugal

547.606,91

FEDER

246.423,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2016/08/31

Portugal

320.652,88

FEDER

144.293,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/31

2017/12/31

Portugal

--

268.372,44

FEDER

120.767,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

Projecto de Internacionalização da Henriques & Henriques S.A.

--

239.270,94

FEDER

107.671,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/15

2017/12/14

Portugal

PJA-MOLDES- SOCIEDADE TÉCNICA DE MOLDES ,
LDA

Internacionalização PJA - Extensão do Mercado

--

77.814,58

FEDER

35.016,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

JOSÉ ANICETO & IRMÃO LDA

+ internacionalizar

--

240.632,00

FEDER

108.284,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/24

2017/09/23

Portugal

65%

FESTIVO COMEÇO, S.A.

Festivo Internacional

--

303.071,26

FEDER

136.382,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

FABRICA DE TECIDOS DE VILARINHO LDA

Projeto de Internacionalização FTV

--

150.060,00

FEDER

67.527,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

M. A. SALGUEIRO S.A.

MA SALGUEIRO EXPORT 2020

--

475.997,50

FEDER

214.198,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

65%

ÁGUA DO FASTIO - COMÉRCIO E
ENGARRAFAMENTO DE ÁGUAS MINERAIS S.A.

Aumentar a capacitação da empresa para a internacionalização,
visando a conquista de uma presença fortemente dinâmica no
mercado internacional, tendo como base a promoção e venda de
água mineral natur

--

204.808,12

FEDER

92.163,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

65%

RISATEL - SOCIEDADE COMERCIAL DE FIOS TEXTEIS
LDA

Internacionalização Risatel

--

120.700,00

FEDER

54.315,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/03/30

Portugal

65%

S.M.B.M. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL S.A.

SMBM - Um fio de excelência na conquista de novos mercados.

--

91.791,59

FEDER

41.306,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

INDUFLEX-INDUSTRIA DE ESTOFOS S.A.

Reforço da capacitação para a internacionalização e diversificação
-de mercados

196.500,00

FEDER

88.425,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

RICARDO & BARBOSA LDA

ALAGRIB - Alavancagem Global da Ricardo & Barbosa

--

476.055,00

FEDER

214.224,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

65%

BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS S.A.

Internacionalizar com valor

--

341.271,25

FEDER

153.572,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

SYSADVANCE - SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.

MarketSys

--

338.010,00

FEDER

152.104,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

65%

Reforço da aposta na internacionalização da FUTURETE e
FUTURETE-INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CAFÉ LDA introdução de novas formas de comunicação Marketing
internacional

--

316.677,54

FEDER

142.504,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/11

2018/01/07

Portugal

65%

QUADRANTE - ENGENHARIA E CONSULTORIA, S.A.

Reforço da presença e competitividade da QUADRANTE no
mercado internacional

--

473.649,38

FEDER

213.142,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

65%

PELLETS POWER, LDA

Projecto Pellets Power

--

92.060,62

FEDER

41.427,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

65%

GRUPOLIS - TRANSITÁRIOS, S.A.

À CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS

--

192.015,64

FEDER

86.407,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

O2A - AUTOADESIVOS, S.A.

O2A - Internacionalizar

--

144.007,11

FEDER

64.803,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

TDN - TRANSPORTES, S.A.

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO TDN 2015/2017

--

167.731,25

FEDER

75.479,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

SCHMIDT LIGHT METAL, FUNDIÇÃO INJECTADA LDA SLMINT2016

--

140.600,00

FEDER

63.270,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2016/12/31

Portugal

65%

VALUEKEEP, LDA

Internacionalização da ITC

--

419.479,28

FEDER

188.765,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/03

2018/02/02

Portugal

65%

TAMET, ELECTRÓNICA E COMUNICAÇÕES, S.A.

Internacionalização da atividade da empresa para novos mercados --

256.089,50

FEDER

115.240,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

AUTOMATIZADORA - TRANSFORMAÇÃO DE METAIS
Projeto Internacionalização da ATZ
S.A.

--

151.594,00

FEDER

68.217,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/12/31

Portugal

65%

SPT - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, S.A.

Internacionalização da SPT

--

623.278,32

FEDER

280.475,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

65%

KSR, S.A.

RC Global Strategy - Internacional

--

576.040,00

FEDER

259.218,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

CRITICAL MANUFACTURING, S.A.

CMF Internacionalização 2015-2017

--

443.149,50

FEDER

199.417,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

TINTA COM PINTA LDA

No exterior Com Pinta

--

292.205,00

FEDER

131.492,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

SMARKIO, S.A.

SMARKIO - Internacionalização

--

146.634,84

FEDER

65.985,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

IRMÃOS MOTA - CONSTRUÇÃO DE CARROÇARIAS,
S.A.

Reforço da sua quota de mercado externo projetando a empresa e
os produtos à escala global, através do recurso a sofisticadas e
-inovadoras ferramentas de marketing

906.257,35

FEDER

407.815,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

NST APPAREL (EUROPE) LDA

Diversificação da NST

--

432.950,00

FEDER

194.827,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

65%

DVM GLOBAL, S.A.

Novos Mercados DVM Global

--

114.336,25

FEDER

51.451,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/04

2017/11/03

Portugal

Dinamização e Expansão de mercados externos, através do design
e desenvolvimento de produtos especificos para esses mercados,
-registo dos mesmos, realização de catálogos, participação em
Feiras intern
Internacionalização com entrada em 4 novos mercados, ancorada
na criação de uma nova marca e entrada em novos segmentos de
-mercado e expansão de vendas nos 2 mercados atuais mais
relevantes

682

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0752-FEDER-013828

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013830

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013878

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013880

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013885

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013887

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013890

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013898

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013899

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013904

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013909

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013910

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013915

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013942

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013962

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013983

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013991

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013992

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-013996

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-014007

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-014008

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-014015

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-014046

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-014058

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-014059

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-014063

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-014089

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-014098

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-014117

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-014271

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-014291

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

DOSAPAC - AUTOMAÇÃO DE EDIFÍCIOS, S.A.

International Alliance ? Expansão internacional estratégica da
Dosapac

--

353.950,00

FEDER

159.277,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/14

2017/12/13

Portugal

65%

CLIPER CERÂMICA, S.A.

Desenvolvimento e Promoção Internacional de Novas Coleções da
-CLiPER

326.944,87

FEDER

147.125,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

65%

MOURA, SILVA & FILHOS S.A.

O Grupo Moura Silva & Filhos S.A. move montanhas,também na
internacionalização...

--

514.705,00

FEDER

231.617,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

HELIROMA - PLÁSTICOS, S.A.

Expansão internacional de empresa fornecedora de inovadoras
soluções para água quente/fria e aquecimento

--

643.253,76

FEDER

289.464,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

PALEGESSOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PALETES E
Projeto de Internacionalização da PALEGESSOS
GESSOS S.A.

--

1.051.270,00

FEDER

473.071,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

65%

JMS - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, S.A. Projecto Internacionalização JMS 2020

--

354.478,42

FEDER

159.515,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

FABRISCAPE-FÁBRICA DE ESCAPES PARA
AUTOMÓVEIS, LDA

Fabriscape 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização, Inovação,
-Qualidade e Expansão

913.322,50

FEDER

410.995,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

CENTRAL LOBÃO - FERRAMENTAS ELÉCTRICAS S.A.

Desenvolvimento de um plano promoção de internacional para
reforço da presença da empresa no mercado externo valorizando a -oferta nacional.

627.987,50

FEDER

282.594,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/08

2017/12/31

Portugal

65%

B2BAG PORTUGAL, LDA

Internacionalização e certificação B2Bag

--

67.524,46

FEDER

30.386,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

65%

ESPAÇOPLÁS - INDÚSTRIA E COMERCIALIZAÇÃO DE
PLÁSTICOS, S.A.

IMPROVING

--

282.881,50

FEDER

127.296,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/04

2018/07/04

Portugal

65%

NIMCO PORTUGAL, LDA

Nimco Made 4 You Internacionalização

--

126.235,00

FEDER

56.805,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/07/31

Portugal

65%

DMS - DISPLAYS & MOBILITY SOLUTIONS, LIMITADA DMS+GLOBAL

--

266.540,63

FEDER

119.943,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/28

2018/09/27

Portugal

65%

ZARCO - FÁBRICA DE CALÇADO LDA

Reforço do posicionamento da Marca de luxo CARLOS SANTOS nos
-mercados internacionais

156.700,00

FEDER

70.515,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/30

2018/03/29

Portugal

65%

CRISPIM ABREU & CA LDA

GLOBAL TEXTIL

--

370.499,06

FEDER

166.724,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/30

2017/10/29

Portugal

65%

IDEPA - INDÚSTRIA DE PASSAMANARIAS LDA

Projeto de Internacionalização da IDEPA

--

160.144,00

FEDER

72.064,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

MOTA II SOLUÇÕES CERÂMICAS, S.A.

Diversificação de mercados e marketing Internacional da Mota II
Soluções Cerâmicas, S.A.

--

699.800,00

FEDER

314.910,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

65%

HRV - EQUIPAMENTOS DE PROCESSO S.A.

Estratégia de Internacionalização da HRV ? Equipamentos de
Processo, S.A. 2015-2107

--

334.886,09

FEDER

150.698,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2018/03/31

Portugal

65%

P & R - TÊXTEIS S.A.

Costumize Suite- Internacionalização

--

393.650,00

FEDER

177.142,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

65%

GUAY - TRADING INTERNACIONAL, S.A.

Internacionalização da Guay

--

120.650,00

FEDER

54.292,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

JORGE PINTO DE SÁ, LIMITADA

Implementação de um plano de prospeção e promoção
internacional, estendendo a acção da empresa a mercados e
segmentos de mercados com elevado potencial de crescimento e
com elevado valor acrescentado.

--

252.752,50

FEDER

113.738,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

ASMI II OFFSHORE INDUSTRIES, S.A.

Blue Ambition 2022 ? A New Era for the Offshore Industry

--

490.587,50

FEDER

220.764,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

SOCIEDADE TÊXTIL VITAL MARQUES RODRIGUES,
FILHOS, S.A.

VMR - SENSE_BED

--

586.550,00

FEDER

263.947,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

65%

SOCIEDADE AGRICOLA QUINTA DO CONDE S.A.

Consolidação Internacional

--

123.424,75

FEDER

55.541,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

PANICONGELADOS - MASSAS CONGELADAS S.A.

Internacionalizar para crescer

--

652.000,00

FEDER

293.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/21

2018/04/30

Portugal

65%

IPLAZ-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS DE AZEMEIS, S.A.

Diversificar mercados, Diversificar carteira de clientes - Apostando
em inovadoras ferramentas de marketing- Internacionalizar para
-Crescer

148.491,07

FEDER

66.820,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

FLAMINGO, INDÚSTRIA DE OURIVESARIA S.A.

Internacionalização Flamingo

--

264.500,00

FEDER

119.025,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

ALCINO FERREIRA DOS SANTOS & FILHOS LDA

Internacionalização-Dinamização e Consolidação de Mercados
Externos, através da realização de feiras internacionais, estudos de
-design e desenvolvimento de novos produtos, realização de
Catálogos e co

482.282,50

FEDER

217.027,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

PRISCA - ALIMENTAÇÃO, S.A.

INTERNACIONALIZAÇÃO PRISCA 2015-2017

--

395.221,41

FEDER

177.849,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/20

2018/03/19

Portugal

65%

SUCATAS PINTO - ANTERO AUGUSTO PEREIRA
PACHECO, S.A.

Sucatas Pinto Global

--

613.762,50

FEDER

276.193,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SELECTIVA MODA-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE
Portuguese Fashion News 2015-2017
SALÕES INTERNACIONAIS DE MODA

2.136.665,89

FEDER

1.816.166,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/25

2017/09/24

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

HEALTH CLUSTER PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO DO
PÓLO DE COMPETITIVIDADE DA SAÚDE

1.214.028,46

FEDER

1.031.924,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014333

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS
EMPRESARIOS

Portugal Fashion 2015 - 2017

O PORTUGAL FASHION é muito mais do que Moda, seja do têxtil, do vestuário, do
calçado, da joalharia ou dos acessórios: é sinónimo de cultura, de modernismo, de
inovação e criatividade, promovendo internacionalmente o que de melhor se faz em
Portugal.

9.417.313,31

FEDER

8.004.716,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/27

2017/09/26

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014415

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AICC - ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO
CAFÉ

PORTUGUESE COFFEE HUB

O PORTUGUESE COFFEE HUB será uma marca aglutinadora dos cafés transformados em
Portugal (Portuguese Coffee) que, através de uma plataforma web, comunicará,
universalmente, a essência do café português, nos mercados internacionais.

225.788,90

FEDER

191.920,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014443

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

APICER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DAS
INDÚSTRIAS DE CERÂMICA E DE CRISTALARIA

Ceramics Portugal Does It Better

O projeto tem por objetivo implementar ações de promoção da cerâmica portuguesa
em mercados internacionais, de forma fundamentada e validada pelos stakeholders,
através de uma campanha com a mensagem chave Ceramics Portugal Does It Better.

776.900,10

FEDER

660.365,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014451

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CCILC - CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO
COLOMBIANA

PROINTER +

O PROINTER + é um projeto de apoio às PME que pretendam exportar para a Colômbia,
Perú e Equador e visa a promoção da visibilidade de Portugal nesses mercados e a
disponibilização às empresas de conhecimento específico e relevante sobre os mesmos.

696.716,80

FEDER

592.209,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/11/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014511

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
CALÇADO,COMPONENTES E ARTIGOS DE PELE E
SEUS SUCEDANEOS

Portuguese Shoes 2015/2017 - Campanha de Imagem do Cluster
do Calçado

Portuguese Shoes 2015-17 é um conjunto articulado de ações de promoção da imagem
internacional do calçado português visando alavancar o trabalho comercial das
empresas do sector e favorecer o aumento do valor acrescentado das suas exportações.

1.727.228,77

FEDER

1.468.144,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/11/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014532

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO PARCERIA PORTUGUESA PARA A ÁGUA P3LP - Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa

O Projeto P3LP - Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa, através da
promoção de parcerias entre entidades gestoras e empresas, pretende robustecer a
projecção internacional do sector Português da Água nestes mercados estratégicos.

501.193,98

FEDER

426.014,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/15

2018/03/14

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014561

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANIET - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA
EXTRACTIVA E TRANSFORMADORA

O presente projeto ?GAP ? Ganhar a Aposta na Pedra Natural? visa reforçar
capacidades de Internacionalização das PME, aumentar a visibilidade internacional da
oferta nacional e promover maior valor acrescentado nas exportações.

412.805,11

FEDER

350.884,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/12/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014565

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

APEMETA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPRESAS
AMEX II - Ambiente e Exportação II
DE TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

A Apemeta com o projeto AMEX II - AMBIENTE E EXPORTAÇÃO vai desenvolver
actividades de reforço/suporte à Internacionalização do Setor das Tecnologias
Ambientais, dando continuidade à estratégia desenvolvida nos últimos 7 anos com
apoio do SIAC.

620.647,72

FEDER

527.550,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/29

2018/01/28

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

O Portuguese Fashion News 2015-2017 é um instrumento coletivo, desenvolvido tendo
o foco no aumento das exportações da Indústria da Moda, orientando-a para produtos
criativos, inovadores, tecnológicos e diferenciados, com maior valor acrescentado.

O projeto Medical Tourism in Portugal (MT PORTUGAL) é uma ação coletiva no domínio
MT PORTUGAL: Medical Tourism in Portugal - Health, Wellness and
da internacionalização centrada na promoção do país como destino de Turismo Médico,
Tourism in Portugal
visando aumentar significativamente a prestação de serviços médicos ao exterior.

GAP - Ganhar a Aposta na Pedra Natural

683
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POCI-02-0752-FEDER-014578

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

APTECE - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TURISMO
DE CULINÁRIA E ECONOMIA

Portugal - Figura de Proa

O Projeto Portugal Figura de Proa visa promover o turismo gastronómico com destaque
para a promoção do peixe na nossa gastronomia, com vista à diversificação da oferta
turística e do aumento do número de turistas.

894.795,35

FEDER

760.576,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014588

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

APR-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RESORTS

Living in Portugal 2016+

O Living in Portugal 2016+ visa implementar no âmbito de um processo colaborativo,
ações de inbound e outbound marketing, reforçando a notoriedade da oferta turística
nacional, e do turismo residencial em particular, em mercados internacionais.

568.541,16

FEDER

483.259,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/29

2018/03/29

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014677

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

AIMMAP - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS
METALÚRGICOS, METALOMECANICOS E AFINS DE
PORTUGAL

127.130,40

FEDER

108.060,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014739

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ACPMR - ASSOCIAÇÃO CLUSTER PORTUGAL
MINERAL RESOURCES

Metal Portugal - A AIMMAP pretende com este projeto reforçar e valorizar a imagem
Metal Portugal - Reforço da Imagem externa, informação e acesso
externa do setor, ao mesmo tempo que fornecerá informação inteligente e acesso a
a mercados internacionais
mercados internacionais às empresas portuguesas.
Continuação da Estratégia de Internacionalização da STONEPT, para uma uma
Internacionalização da Marca StonePT - 2.ª Edição
estratégia de marketing comum, associada forte imagem e de credibilidade que se
pretende que a Pedra Portuguesa venha a ter nos mercados internacionais.

780.472,44

FEDER

663.401,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/12/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014804

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL DO TEJO

Tejo Wine Region - Defined by a river. Refined by tradition

O projeto visa criar um maior conhecimento da Região do Tejo e dos seus Vinhos junto
dos vários especialistas do setor, Media, Lideres Opinião, Importadores e Distribuidores
e Público Geral nos diversos mercados definidos como estratégicos.

1.470.362,46

FEDER

1.249.808,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014813

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PUBLICAS - AICCOPN

Rede Internacional da Construção Portuguesa

Esta ação coletiva, promovida pela AICCOPN, visa promover e consolidar a presença das
empresas da Construção e Imobiliário nos mercados externos, através da sua
qualificação e do reforço das parcerias e das redes institucionais de suporte

416.735,13

FEDER

354.224,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/02

2018/02/01

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014831

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CEFAMOL-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA
DE MOLDES

Tool2Market

O Projeto Tool2Market visa reforçar e valorizar a orientação estratégica da Indústria de
Tooling para a diferenciação e diversificação de mercados, dinamizando o
conhecimento do mercado e contexto internacional e a promoção das suas
competências.

176.447,80

FEDER

149.980,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014839

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGROINDUSTRIAL DO CENTRO

AgriExport

O AgriExport é uma iniciativa de promoção internacional e de capacitação das PME?s
do setor agroindustrial, promovida pelo INOVCLUSTER e ANIMAFORUM com o objetivo
de promover o aumento das exportações e a visibilidade internacional de Portugal.

795.554,25

FEDER

676.221,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014875

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PORTUGAL FRESH - ASSOCIAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO DAS FRUTAS, LEGUMES E FLORES DE
PORTUGAL

Ações coletivas das Frutas Legumes e Flores - 2016 e 2017

Este projeto, promovido pela Portugal Fresh (www.portugalfresh.org), tem por objetivo
aumentar a visibilidade e o reconhecimento internacional dos produtos e das empresas
hortofrutícolas nacionais, promovendo assim o crescimento das exportações.

593.292,78

FEDER

504.298,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014931

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO DE OURIVESARIA E RELOJOARIA DE
PORTUGAL

JEWELLERY 2020: The Global Shift

O projeto apresentado, JEWELLERY 2020: THE GLOBAL SHIFT, tem como objetivo
estratégico reforçar a capacitação da ourivesaria portuguesa na sua internacionalização
e no acesso ao mercado global.

556.227,60

FEDER

472.793,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014933

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

Internacionalização do Ensino Superior Politécnico Português

Incrementar a internacionalização do Ensino Superior Politécnico como um todo e em
cada uma das Instituições, de forma a capitalizar as suas mais-valias e desenvolver
económica, social e culturalmente as regiões onde se encontrem inseridas.

609.129,82

FEDER

517.760,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/29

2018/04/29

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014935

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AEBB - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA BEIRA BAIXA Terras Altas de Portugal - Novos Horizontes

O projeto Terras Altas de Portugal - Novos Horizontes tem como objetivo promover a
nível internacional bens produzidos na região, através de um melhor conhecimento
sobre os mercados, contribuindo para a sustentabilidade e crescimento das empresas.

573.822,01

FEDER

487.748,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/09/30

2017/09/29

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014940

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UniversitiesPortugal.com

Estratégia comum de promoção internacional das universidades portuguesas,visando
reforçar a visibilidade das instituições e oferta formativa,aumentar o recrutamento de
estudantes e contribuir para aumentar as exportações de serviços em educação.

1.002.201,47

FEDER

851.871,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-014990

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ABIMOTA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
INDUSTRIAS DE DUAS RODAS, FERRAGENS,
MOBILIÁRIO E AFINS

Portugal Bike Value

O Projeto Portugal Bike Value, dentro dos objetivos do SIAC, visa a melhoria da
competitividade do país através da promoção internacional do Portugal Bike Value e a
captação de investimento na fileira da Mobilidade Suave.

513.224,25

FEDER

436.240,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015011

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

APCOR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CORTIÇA

Intercork III - Campanha Internacional da Cortiça

Promover a cortiça e os seus produtos nos principais mercados de destino, gerando
mais informação junto do trade e consumidores, criando as condições de reforço e
aumento das nossas exportações, são os grandes objectivos do Intercork III.

7.847.122,96

FEDER

6.670.054,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2018/07/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015024

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO,
ARADA E GRALHEIRA

Internacionalização da marca Montanhas Mágicas®

O projeto visa internacionalizar a marca/território Montanhas Mágicas®, bem como as
empresas que nele atuam, direta ou indiretamente ligadas ao setor turístico, com o
objetivo de dinamizar a economia desse território e de a tornar mais competitiva

390.592,32

FEDER

332.003,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015056

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ATP - ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO DE
PORTUGAL

Fashion From Portugal: World?s Choice Best Value

O projeto visa consolidar a posição das PME portuguesas, cuja atividade se insere na
Indústria Têxtil e Vestuário, em mercados externos, reforçar a penetração em mercados
emergentes e promover a imagem das empresas da ITV em âmbito internacional.

1.383.678,28

FEDER

1.176.126,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015080

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM

EXPORT INTELLIGENCE - Promoção da internacionalização da
Região de forma inteligente

O projeto tem como objetivo apoiar as empresas no acesso a novos mercados e no
aumento das suas exportações através da disponibilização de informação relevante e
estratégica, bem como da promoção internacional dos setores e produtos da Região.

865.432,08

FEDER

735.617,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015107

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
MARMORES GRANITOS E RAMOS AFINS
(ASSIMAGRA)

PRIMEIRA PEDRA

O projeto ?PRIMEIRA PEDRA? é o primeiro passo do setor das rochas ornamentais rumo
à incorporação de design para o reforço significativo da imagem internacional e do valor
da pedra portuguesa, colocando-a na faixa dos ?trendy materials?.

1.453.713,60

FEDER

1.235.656,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/12/29

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015123

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO

Internacionalizar em Português

723.619,68

FEDER

615.076,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015128

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ASSOCIAÇÃO DE HOTÉIS RURAIS DE PORTUGAL

HRP Global

971.964,00

FEDER

826.169,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015133

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E
SIMILARES DE PORTUGAL (AHRESP)

Programa de Valorização & Promoção Internacional da
Gastronomia Portuguesa e dos seus Produtos Endógenos

2.388.715,59

FEDER

2.030.408,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/02

2018/05/01

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015162

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO PARA O PÓLO DAS TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ELECTRÓNICA TICE.PT

+560ICT4Future

238.800,00

FEDER

202.980,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015171

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FUNDAÇÃO DO DESPORTO

INTERNACIONALIZAÇÃO DA REDE NACIONAL DE CAR DE
PORTUGAL

1.389.592,47

FEDER

1.181.153,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015224

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PRODUTECH - ASSOCIAÇÃO PARA AS TECNOLOGIAS
PRODUTECH INTERNACIONALIZAÇÃO 3.0 - FASE I
DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

O projeto visa o reforço da capacitação empresarial para a internacionalização atuando
sobre o acesso a novos mercados, processos colaborativos de partilha de conhecimento
e promoção internacional da oferta da fileira das tecnologias de produção.

393.923,52

FEDER

334.834,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015265

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E
MOBILIÁRIO DE PORTUGAL

Associative Design - The Best of Portugal

O Associative Design - The Best of Portugal é um projeto de promoção internacional da
qualidade, inovação e design do mobiliário, decoração e materiais de construção
decorativa portugueses nos segmentos de maior valor acrescentado.

1.999.363,44

FEDER

1.699.458,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015308

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENIT - CENTRO ASSOCIATIVO DE INTELIGÊNCIA
TÊXTIL

GlobalFashion.pt

Projeto de promoção internacional da Moda Portuguesa

2.263.854,00

FEDER

1.924.275,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015312

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

1.103.224,86

FEDER

937.741,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-015457

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-016976

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017017

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017040

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017055

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017057

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017063

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017074

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017075

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

Criar plataforma comercial de excelência que permita às empresas explorar
oportunidades de negócio assentes na cooperação interinstitucional e processos de
procurement e afirmá-las como parceiras privilegiadas nos mercados CPLP.
Este estudo pretende dinamizar o setor do turismo ? hotel rural ? através de uma
aposta forte na internacionalização com vista a desenvolver uma oferta inovadora e
consequentemente de valor acrescentado.
Desenvolvimento e operacionalização do Programa de Valorização & Promoção
Internacional da Gastronomia Portuguesa e dos Produtos Endógenos, com enfoque nos
cinco principais mercados emissores de turistas para Portugal.
O projeto +560ICT4Future tem como objetivo estratégico aumentar o reconhecimento
internacional do setor Tice português e potenciar a sua internacionalização nos
mercados da iniciativa ICT4Future (Espanha França Reino Unido, Irlanda, Suécia e
Polónia)
O projeto tem como objetivos promover a internacionalização da oferta e serviços da
rede CAR de Portugal, aumentar a notoriedade e o reconhecimento da sua marca e
capacitar a rede CAR de Portugal para o acesso a novos mercados externos.

65%

ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA DE PORTUGAL

Click to Portugal

Dotar as unidades de alojamento das Regiões de Convergência de uma plataforma que
assegure uma presença online efectiva que potencie as vendas das unidades nos
mercados externos e que suporte acções de promoção colectiva off e online das
mesmas.

65%

ILUMINAÇÕES - TEIXEIRA COUTO, LDA

Africa Emotion Lights

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/21

2017/01/20

Portugal

65%

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

Business on the way 2016-2017

--

5.406.507,52

FEDER

2.978.595,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

AAPI-ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO PARA
INTERNACIONALIZAÇÃO

Inovação na Internacionalização das PME

--

782.553,45

FEDER

427.873,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/01

2017/12/31

Portugal

65%

IRMÃOS ALMEIDA CABRAL II - AMBIENTE, S.A.

Consultoria para a elaboração de um projceto de
Internacionalização

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/10

2017/02/09

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
CALÇADO,COMPONENTES E ARTIGOS DE PELE E
SEUS SUCEDANEOS

Programa de Internacionalização do Cluster do Calçado - 2016 (2º
sem.) e 2017

--

19.229.119,42

FEDER

10.428.132,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-SUL
AFRICANA

EXPORTÁFRICA 2020 - Programa de Internacionalização para África
-do Sul

482.794,11

FEDER

266.743,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/31

2017/12/30

Portugal

65%

A.P.I.M.A.-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA
INDUSTRIA DE MOBILIARIO E AFINS

Interfurniture

--

7.910.355,84

FEDER

4.049.217,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/26

2017/12/31

Portugal

65%

AMOG - ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

AMOG GLOBAL

--

384.988,23

FEDER

212.706,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2017/12/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

Business Beyond Borders 2.0

--

987.043,31

FEDER

536.780,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

684

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0752-FEDER-017082

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017101

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017120

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017123

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017144

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017148

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017153

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017154

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-017239

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-018114

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-018144

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-018285

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-018299

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-018329

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-018965

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-018984

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019287

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019344

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019368

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019423

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019708

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019722

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019738

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019746

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019748

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019758

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019777

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019780

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019787

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019793

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019810

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019830

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019834

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019836

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019852

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019860

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019863

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019864

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019868

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019874

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019884

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019885

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

65%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
GUIMARÃES

65%

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

--

444.588,23

FEDER

245.635,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

AIPI - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS PORTUGUESES
Light Fashion 2016/2017
DE ILUMINAÇÃO

--

1.537.533,26

FEDER

785.742,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

65%

SELECTIVA MODA-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE
FROM PORTUGAL 2017
SALÕES INTERNACIONAIS DE MODA

--

12.422.824,75

FEDER

6.815.741,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/01

2017/12/31

Portugal

65%

INOVA-RIA: ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS PARA UMA
Smart Coast Portugal
REDE DE INOVAÇÃO EM AVEIRO

--

974.216,94

FEDER

538.254,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

65%

ABIMOTA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
INDUSTRIAS DE DUAS RODAS, FERRAGENS,
MOBILIÁRIO E AFINS

Portugal Bike Value Empresarial

--

517.473,41

FEDER

285.904,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

65%

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

Soul Wines - Vinhos com Alma

--

1.111.537,88

FEDER

614.124,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

AGAVI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
GASTRONOMIA E VINHOS, PRODUTOS REGIONAIS E PREMIUM PRODUCTS FOR EXCLUSIVE MARKETS
BIODIVERSIDADE

--

1.700.653,27

FEDER

926.600,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

65%

CENIT - CENTRO ASSOCIATIVO DE INTELIGÊNCIA
TÊXTIL

FashionUP.pt

--

3.145.260,47

FEDER

1.732.356,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/02/01

2017/12/31

Portugal

65%

CASA AGRICOLA TOJEIRAS DE CIMA-COMERCIO DE
PRODUTOS AGRICOLAS, LIMITADA

Preparação para a internacionalização da Casa Agricola Tojeiras de
-Cima

19.600,00

FEDER

14.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/01/28

2017/01/27

Portugal

65%

PEDAÇOS D'CASA - CONSTRUÇÃO CIVIL E
REABILITAÇÃO, LDA

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de
Marketing e Organizacional

--

402.947,50

FEDER

181.326,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

65%

PRYOG TECHNOLOGIES, LDA

Internacionalização da empresa e Inovação das técnicas e modelos
-de Marketing e Organizacional

218.125,00

FEDER

98.156,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

KENTRA TECHNOLOGIES, LDA

Aposta no Reforço da Internacionalização da empresa e Inovação
das técnicas e modelos de Marketing e Organizacional

--

377.222,50

FEDER

169.750,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

ITGEST - SOFTWARE E SISTEMAS INFORMÁTICOS,
LDA

Reforço da Internacionalização e aposta na Inovação de Marketing
-e Organizacional

430.205,00

FEDER

193.592,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO,
CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.

Internacionalização das soluções de plataformas eletrónicas de
contratação e transacionais na Internet da empresa VORTAL

--

636.797,50

FEDER

286.558,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

65%

CORKART - INDÚSTRIA DE CORTIÇAS, S.A.

Projeto de Internacionalização - CorkArt

--

641.476,88

FEDER

288.664,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/03/31

2018/03/30

Portugal

65%

VOZNET - COMÉRCIO DE MATERIAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL,
LDA

Internacionalização da VozNet via Procurement Internacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/14

2017/07/13

Portugal

65%

THINK TANK - MANAGEMENT AND MARKETING
EXPERTS, LDA

Reforço do processo de Internacionalização e aposta na Inovação
de Marketing e Organizacional

--

327.420,00

FEDER

147.339,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

ICEBEL - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL LDA

Icebel ? Empresa Global

--

265.020,00

FEDER

119.259,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/06

2018/04/05

Portugal

65%

IDEIAS DINÂMICAS SERVIÇOS, LDA

Aposta no Reforço da Internacionalização da empresa e Inovação
das técnicas e modelos de Marketing e Organizacional

--

435.025,00

FEDER

195.761,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

65%

SOCIEDADE DE PERFUMARIAS NALLY, LIMITADA

NGG - Nally Goes Global

--

396.722,54

FEDER

178.525,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/11

2018/07/10

Portugal

65%

POLISPORT PLASTICOS S.A.

Plano de Internacionalização da Polisport para o horizonte
temporal 2016-2018

--

1.074.009,58

FEDER

483.304,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/12

2018/04/11

Portugal

65%

ABILIO P. CARNEIRO & FILHOS, S.A.

Reforço do posicionamento da empresa nos mercados
internacionais, através da apresentação de uma nova marca e
linhas de produtos diferenciadas nas gamas de produtos já
existentes

--

171.450,00

FEDER

77.152,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/12

2018/04/11

Portugal

65%

ANTÓNIO ALMEIDA, CORTIÇAS, S.A.

AAC - Ambition to Grow 2020

--

258.200,00

FEDER

116.190,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/15

2018/04/14

Portugal

65%

ABER-EMBRAIAGENS E COMANDOS
HIDRAULICOS,ANTONIO BERNARDES LDA

Aber - Internacionalização 2016-2018

--

410.903,81

FEDER

184.906,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/15

2018/04/14

Portugal

65%

MOVIMAR - MÓVEIS DE COZINHA LDA

Reforço da presença da empresa no mercado internacional através
-da inovação em marketing e organizacional

261.909,16

FEDER

117.859,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/27

2018/04/30

Portugal

65%

MAXIMO INTERNACIONAL-IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO, S.A.

NOBRAND ROOTS

--

816.152,50

FEDER

367.268,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/16

2018/04/15

Portugal

65%

NCP - FABRICO DE PRODUTOS METÁLICOS S.A.

NCP - Global Action

--

247.388,26

FEDER

111.324,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/20

2018/07/19

Portugal

65%

FABRICA DE CALÇADO DURA, LDA

Internacionalização da marca própria EXCEED para mercados fora
da Europa, com produtos de alta qualidade

--

170.000,00

FEDER

76.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/21

2018/04/20

Portugal

65%

PORSEG - MADEIRAS, LDA

Projecto de consolidação nos mercados nacional e internacional
por via do aumento da capacidade instalada e introdução de
processo tecnológico inovador para o desenvolvimento de
carpintarias modulares

--

147.800,00

FEDER

66.510,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

65%

JOIA - CALÇADO, S.A.

Internacionalização da marca CLOUD

--

179.521,00

FEDER

80.784,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/25

2018/04/24

Portugal

65%

HCARESOL - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE
SAÚDE, LDA

HCARESOL Internacionalização - Nova empresa, eficiente,
competitiva e de âmbito internacional

--

356.028,71

FEDER

160.212,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/10

2018/05/09

Portugal

65%

ARPITEX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
Qualificação da Arpitex para a internacionalização
LDA

--

535.614,05

FEDER

241.026,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/27

2018/04/26

Portugal

65%

GRUPEL, GRUPOS ELECTROGÉNEOS, S.A.

Alargamento do processos de internacionalização alicerçado em
novos produtos inovadores e promoção internacional de marcas
próprias

--

781.291,25

FEDER

351.581,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/27

2018/04/26

Portugal

65%

MIRAZEITE, S.A.

Diversificação da Internacionalização da Mirazeite

--

312.460,00

FEDER

140.607,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

G.L. - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A.

GLEC - GL Exportar para crescer

--

729.426,88

FEDER

328.242,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/29

2018/04/28

Portugal

65%

ADICO-ADELINO DIAS COSTA-MOBILIÁRIO
METÁLICO LDA

INOV ADICO (Internacionalização) - Eficiência Operacional, Novos
Produtos e Novos Mercados

--

98.675,00

FEDER

44.403,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/26

2018/07/25

Portugal

65%

COMPTA - INFRA-ESTRUTURAS E SEGURANÇA, S.A.

Compta IS no Mercado Global

--

605.855,00

FEDER

272.634,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

TEMAHOME, S.A.

TemaHome - Reposicionamento da marca, lançamento de novos
produtos e entrada em novos segmentos

--

1.052.078,81

FEDER

473.435,46

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

PINHA-FABRICA DE AQUECIMENTO ELECTRICO LDA Solidificar para Internacionalizar

--

321.702,50

FEDER

144.766,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/03

2018/06/14

Portugal

65%

ANIBAL CARNEIRO BARBOSA LDA

Promoção Internacional da Animovel e Criação de Novas gamas de
-Produtos

571.140,62

FEDER

257.013,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/29

2018/04/28

Portugal

65%

R.P. INDUSTRIES, S.A.

Reforço da presença da RPI nos mercados internacionais

--

706.415,00

FEDER

317.886,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/02

2018/05/01

Portugal

65%

FALUA SOCIEDADE DE VINHOS S.A.

Reforço da capacidade de internacionalização da FALUA

--

676.157,50

FEDER

304.270,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/30

2018/04/29

Portugal

Guimarães Global
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0752-FEDER-019893

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019894

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019895

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019928

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019938

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019939

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019944

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019953

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019993

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-019996

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020009

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020013

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020015

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020016

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020041

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020049

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020090

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020114

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020119

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020122

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020142

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020162

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020194

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020202

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020207

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020211

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020220

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020227

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020279

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020288

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020295

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020299

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020300

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020309

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020318

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020319

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020333

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020340

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020343

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020369

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020378

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020384

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

VIEIRA & LOPES LDA

Reforço da atuação nos mercados internacionais

--

350.020,27

FEDER

157.509,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

SIRPLASTE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE
RECUPERADOS DE PLÁSTICO S.A.

Diversificação / Diferenciação Siplaste + capacidade + cores +
produtos complexos + qualidade + eficiência operacional e
energética - impacto ambiental (Internacionalização)

--

223.540,00

FEDER

100.593,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

65%

DESIGN E MORE, S.A.

Reforço do processo de internacionalização da Marca LEMON JELLY --

952.925,55

FEDER

428.816,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/04/30

2018/04/29

Portugal

65%

COSMOPAK - INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E
EMBALAGENS S.A.

Cosmopak - International II

--

431.595,00

FEDER

194.217,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/04

2018/05/03

Portugal

65%

EXTRUPLAS - RECICLAGEM, RECUPERAÇÃO E
FABRICO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LDA

Extruplás around the world

--

662.892,78

FEDER

298.301,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

INFOS-INFORMÁTICA E SERVIÇOS S.A.

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO INFOS 2016/2018

--

350.406,25

FEDER

157.682,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/10

2018/04/09

Portugal

65%

ARAUJO,IRMÃOS LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO A&I 2016/2018

--

147.555,00

FEDER

66.399,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/21

2018/05/20

Portugal

65%

CUBIMATÉRIA - POLIMENTOS, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Cubimatéria

--

125.910,00

FEDER

56.659,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

MACHADOS LDA

Reforço da penetração nos mercados externos

--

100.860,00

FEDER

45.387,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/06

2018/05/05

Portugal

216.743,90

FEDER

97.534,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/10

2018/06/09

Portugal

106.250,00

FEDER

47.812,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

65%

Export saddles - Abordagem ao mercados internacional, focada no
TABOR-ORGANIZAÇÃO CICLISTA DA BORRALHA LDA produto selim de couro, associado ao potencial de peça de
-qualidade, conforto, durabilidade e estilo revivalista.
Capacitação da empresa para a Internacionalização, induzido pela
inovação de produtos e processos, por via da valorização dos
ALAÇO - REVESTIMENTOS METÁLICOS S.A.
-fatores imateriais de competitividade, procurando obter uma
maior orientaç

65%

BRITO & MIRANDA S.A.

Internacionalização da empresa Brito & Miranda

--

180.894,90

FEDER

81.402,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/13

2019/05/12

Portugal

65%

BARATA GARCIA S.A.

Internacionalização da Barata Garcia

--

314.368,42

FEDER

141.465,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/21

2019/01/20

Portugal

65%

BAMER - SISTEMAS DE DIVISÓRIAS LDA

InterMark | Exploração de Mercados INTERnacionais Suportados
por Oferta e MARKeting

--

1.090.111,25

FEDER

490.550,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/06

2018/05/05

Portugal

65%

AQUATLANTIS-PRODUTOS PARA ANIMAIS
DOMÉSTICOS S.A.

AQUA GLOBAL

--

493.079,38

FEDER

221.885,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

65%

ASNUFIL - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, LDA

Criação de 2 novas Marcas, novo segmento de produto,
Internacionalização das empresas, novos mercados e reforço dos
-mercados existentes, TIC e Inovação Organizacional e Marketing e
realização pela pri

373.378,74

FEDER

168.020,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

MATHIAS II - EXPORT, UNIPESSOAL LDA

Aposta em fatores dinâmicos de competitividade
Internacionaliização

--

77.003,00

FEDER

34.651,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

CLAUDIFEL - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA

New worlds to our shoes

--

1.035.475,00

FEDER

465.963,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

65%

WALKEMORE, S.A.

Reforço da Internacionalização da Marca WOCK

--

349.648,66

FEDER

157.341,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/23

2018/05/22

Portugal

65%

COMFORUM - PROFILES LDA

Internacionalização Comforum / Novas Soluções de Perfis
Metálicos

--

91.071,50

FEDER

40.982,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/15

2019/02/14

Portugal

65%

ROCIM - AGROINDÚSTRIA, LDA

Plano de Internacionalização da Herdade do Rocim 2016/2017

--

77.325,02

FEDER

34.796,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/10

2018/05/09

Portugal

65%

TUPAI-FÁBRICA DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS S.A.

Promover os seus processos a jusante através da aposta no
marketing e na internacionalização

--

357.602,73

FEDER

160.921,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

65%

IRMÃOS RODRIGUES - CONFECÇÕES S.A.

Internacionalizar e Inovar com valor

--

428.256,23

FEDER

192.715,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/01

2018/07/16

Portugal

65%

EFAFLU - BOMBAS E VENTILADORES S.A.

EFAFLU - Internacionalização 2016-2018

--

697.617,00

FEDER

313.927,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

CERÂMIRUPE, CERÂMICAS, LDA

Internacionalização sustentada

--

266.294,30

FEDER

119.832,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/06

2018/09/05

Portugal

65%

COSMIBARÓMETRO, S.A.

Produtos Cosméticos Vendidos sob a Marcas Próprias totalmente
Concebidos, Desenvolvidos e Fabricados em Portugal com FORTE
componente de DESIGN e suporte de VENDA ON LINE

--

1.280.175,00

FEDER

488.277,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/30

Portugal

65%

SALSICHARIA LIMIANA LDA

LIMIANA Internacionalização

--

707.358,44

FEDER

318.311,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/18

2018/05/17

Portugal

65%

ICC-INDUSTRIAS E COMERCIO DE CALÇADO S.A.

Reforço da Internacionalização para mais de 40 mercados com
produtos atuais e novos nichos de mercado de calçado de
segurança

--

408.000,00

FEDER

183.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

VIANATECE-ARTESANATO TECELAGEM, LDA

Internacionalização VIANATECE ARTESANATO TECELAGEM,LDA

--

106.561,62

FEDER

47.952,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

65%

WINPROVIT - SOLUÇÕES INTELIGENTES. S.A.

Winprovit Global

--

557.150,00

FEDER

250.717,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

65%

NUTRE - INDUSTRIAS ALIMENTARES, S.A.

NUTRE - Internacionalização Saudável

--

927.950,00

FEDER

417.577,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

BEC - BRAGA, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO
LDA

Reforço da capacitação de internacionalização e de marketing para
consolidação, dinamização e diversificação de mercados
-internacionais.

610.453,79

FEDER

274.704,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/07

2018/07/06

Portugal

65%

AGÊNCIA DE VIAGENS SANDINENSE, LDA

Internacionalização da Agência de Viagens Sandinense DMC

--

119.430,00

FEDER

53.743,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/18

2018/07/17

Portugal

65%

RIFER - INDUSTRIA TEXTIL, S.A.

Internacionalização - RIFER

--

87.959,00

FEDER

39.581,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

65%

ATLANTA - COMPONENTES PARA CALÇADO LDA

Reforço do posicionamento da empresa nos mercados
internacionais, através da apresentação de produtos inovadores e
diferenciados

--

110.610,00

FEDER

49.774,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

65%

ANTARTIC MODULE YARD, S.A.

AMY - AMAL Module Yard, SA: Internacionalização.

--

590.205,00

FEDER

265.592,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/05

2019/01/04

Portugal

65%

AUTOFER-FABRICA DE ARTIGOS PARA AUTOMOVEIS
Projeto de Internacionalização da AUTOFER
E FERRAGENS LDA

--

36.710,00

FEDER

16.519,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

JAMARCOL-ACESSORIOS PARA MOTORIZADAS LDA

Projeto de Internacionalização da JAMARCOL

--

27.970,00

FEDER

12.586,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

FUNDIÇÃO DO ALTO DA LIXA S.A.

FAL - Consolidar e expandir a internacionalização para novos países
-e novos continentes.

106.439,00

FEDER

47.897,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

FERNANDA OLIVEIRA II - INDUSTRIA DE CALÇADO
S.A.

Dinamização e projeção da Marca GLADZ nos mercados
internacionais

198.585,00

FEDER

89.363,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/12

2018/05/11

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FAMETAL-FABRICA PORTUGUESA DE ESTRUTURAS
METALICAS S.A.

140.431,88

FEDER

63.194,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

J. MOREIRA DA SILVA & FILHOS S.A.

312.004,16

FEDER

140.401,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/18

2018/05/15

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

--

Valorização dos fatores imateriais de competitividade com vista ao
reforço da capacitação da FAMETAL para a internacionalização,
-promovendo o aumento da sua base e capacidade exportadora
através o des
: Internacionalização da empresa e consolidação de alguns
mercados externos com prespetiva de vendas 82% total do Volume -de negocios
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0752-FEDER-020387

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020395

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020437

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020438

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020455

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020500

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020519

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020526

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020535

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020538

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020549

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020574

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020587

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020588

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020610

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020628

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020651

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020665

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020684

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020685

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020711

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020724

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020728

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020743

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020749

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020761

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020780

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020789

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020799

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020801

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020808

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020815

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020816

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020831

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020837

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020856

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020876

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020885

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020890

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020909

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020910

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020941

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

RIBEIRO & MATOS - CONFECÇÃO LDA

Ribeiro & Matos... a Vestir o Mundo!

--

227.058,28

FEDER

102.176,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/08

2018/08/07

Portugal

65%

CARLOS ALBERTO & FILHOS, S.A.

International Dubral Premium

--

124.425,00

FEDER

55.991,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

EPOLI-ESPUMAS DE POLIETILENO S.A.

EPOLI2020

--

140.250,00

FEDER

63.112,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

COSTA & DIAS LDA

CODIL - Projeto de Internacionalização com exportações de
elevado valor acrescentado

--

200.145,88

FEDER

90.065,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/12

2018/05/11

Portugal

65%

PINGPOST - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
LDA

Internacionalização da Pingpost

--

516.963,69

FEDER

232.633,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

JOSÉ LUÍS & COMPANHIA LDA

Ferral - Projeto de Internacionalização

--

158.225,00

FEDER

71.201,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

I. S. I. - INDÚSTRIA DE SOLAS INJECTADAS LDA

Aposta na internacionalização no segmento de alta qualidade, com
-solas ultraleves com acabamentos decorativos inovadores

190.644,50

FEDER

85.790,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

65%

BRICK 4 YOU, LDA

Brick Global

--

505.405,00

FEDER

227.432,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/22

2018/09/30

Portugal

65%

ABILIO RODRIGUES PEIXOTO & FILHOS, S.A.

Casa Peixoto Internacional - Alargamento de Mercados

--

745.340,00

FEDER

335.403,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

65%

TÊXTIL ANTÓNIO FALCÃO, S.A.

TAF Internacionalizacao 2020

--

160.868,96

FEDER

72.391,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/24

2018/07/23

Portugal

65%

FIRMAGO - FUNDIÇÃO DE ALUMINIOS S.A.

Internacionalização dos produtos da FIRMAGO

--

150.264,00

FEDER

67.618,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

IRMÃOS SOUSA S.A.

Reforço da capacidade empresarial da IS3 para aumento da
Internacionalização

--

355.229,13

FEDER

159.853,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

GRESART - CERÂMICA INDUSTRIAL S.A.

GRESART - FOCUS NA INTERNACIONALIZAÇÃO

--

648.631,57

FEDER

291.884,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/04/30

Portugal

65%

GLOBAL WINES, S.A.

Projeto de Internacionalização da Global Wines para o biénio 2016-2018

375.818,06

FEDER

169.118,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

MANUEL MARQUES, HERDEIROS S.A.

HERDMAR- Internacionalização

--

84.530,00

FEDER

38.038,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/04/30

Portugal

65%

TABIQUE ENGENHARIA, LDA

Tabique - EUA, México e Cuba

--

240.700,00

FEDER

108.315,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/24

2019/03/23

Portugal

65%

LEADS4SALES, LDA

LEADS4SALES WORLDWIDE

--

353.440,00

FEDER

159.048,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

JOSÉ JÚLIO JORDÃO LDA

Internacionalização

--

617.160,00

FEDER

277.722,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/03/31

Portugal

65%

JOINTSTEEL PROCESS TECHNOLOGIES, S.A.

'Internacionaliza' - Internacionalização da empresa e aumento do
conhecimento dos mercados externos

--

151.344,00

FEDER

68.104,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

CINDICALFE - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LIMITADA

CONSOLIDAÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA PRÓPRIA
-FLEX&GO

248.177,50

FEDER

111.679,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

65%

AP3J - ENGENHARIA, LDA

Internacionalização de empresa de extração e transformação de
granito diferenciado

--

682.059,50

FEDER

306.926,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/20

2018/09/19

Portugal

65%

CLIMAR - INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO S.A.

Climar - Internacionalização

--

960.572,50

FEDER

432.257,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/22

2018/09/21

Portugal

65%

MADEICENTRO-ESTANCIA E SERRAÇÃO DE
MADEIRAS EXOTICAS LDA

Expansão internacional de empresa fabricante de revestimentos e
-pavimentos em madeira maciça e multicamada

152.419,00

FEDER

68.588,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

65%

PACHECO & MOREIRA LDA

ANTIKA - Novos mercados, segmentos e clientes

--

515.996,89

FEDER

232.198,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

LISMOLDE-INDUSTRIA DE MOLDES PARA MATERIAS Internacionalização de Moldes Metálicos Bimaterial e de Grandes
PLASTICAS LDA
Dimensões para a Indústria Automóvel

--

198.367,00

FEDER

89.265,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

JOALPE - INDÚSTRIA DE EXPOSITORES, S.A.

JOALPE GLOBAL

--

972.800,00

FEDER

437.760,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

COMPINCAR - COMPONENTES PARA A INDUSTRIA
DE CARPINTARIA LDA

Dinamização e Expansão de mercados externos, através do design
e desenvolvimento de produtos especificos para esses mercados,
-realização de catálogos, participação em Feiras internacionais,
visitas d

130.729,00

FEDER

58.828,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

TRAÇOS INSTANTÂNEOS LDA

Global 3D

--

587.129,38

FEDER

264.208,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

FITECOM - COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO
Incremento do volume de vendas internacionais
TEXTIL, S.A.

--

354.463,52

FEDER

159.508,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/03

2018/12/31

Portugal

65%

GBTX, LDA

GBTX INTERNATIONAL

--

345.573,42

FEDER

155.508,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/18

2018/07/17

Portugal

65%

POLY LANEMA , LDA

Poly Lanema :: Rumo à Internacionalização

--

384.781,44

FEDER

173.151,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

65%

FIORIMA, S.A.

Reforço da internacionalização da empresa, consolidação de atuais
mercados, entrada em novos mercados e captação de novos
-clientes

340.600,00

FEDER

153.270,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

65%

CASA AGRÍCOLA HMR, S.A.

HMR: Rumo a Novos Mercados

--

197.086,00

FEDER

88.688,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/03

2018/06/02

Portugal

65%

SMARTWATT - ENERGY SERVICES, S.A.

Exportar Inteligente

--

197.581,00

FEDER

88.911,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/15

2018/04/30

Portugal

65%

SIT - SEAMLESS INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, S.A.

Projecto de internacionalização Sonicarla

--

434.110,62

FEDER

195.349,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

65%

COTTONANSWER, S.A.

WORLD EXPANSION TROUGHT DISRUPTIVE DESIGN PRODUTS ?
INTERNAC

--

314.800,00

FEDER

141.660,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/21

2018/10/20

Portugal

65%

VOLCALIS - ISOLAMENTOS MINERAIS, S.A.

Actuação Competitiva em Mercados Internacionais

--

478.335,50

FEDER

215.250,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

METALURGICA PROGRESSO DE VALE DE CAMBRA
S.A.

Entrada qualificada em 9 mercados internacionais e 7 mercados
atuais, tendo por base novos produtos inovadores e uma política
de reconhecimento das suas 2 novas marcas próprias

--

406.329,07

FEDER

182.848,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

SYS-MATCH - CONSULTORES DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, LIMITADA

Promoção Internacional da Sysmatch

--

299.455,00

FEDER

134.754,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

FERNANDO ALMEIDA & FILHOS LDA

FAFSTONE - Promoção internacional da rocha ornamental
portuguesa

--

410.590,00

FEDER

184.765,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/26

2018/08/25

Portugal

65%

MATCH PROFILER - CONSULTADORIA E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LDA

Promoção Internacional da Match Profiler e do On Time Optimizer --

254.555,00

FEDER

114.549,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

INI - INDÚSTRIA DE INOXIDÁVEIS S.A.

INI +Inter

77.800,00

FEDER

35.010,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

--

687

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0752-FEDER-020945

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020961

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020969

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020976

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-020978

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021010

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021047

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021055

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021102

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021143

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021150

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021154

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021171

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021181

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021216

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021221

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021223

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021224

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021235

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021236

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021256

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021261

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021304

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021317

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021324

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021326

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021329

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021331

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021343

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021355

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021357

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021361

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021365

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021378

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021397

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021413

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021419

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021454

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021462

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021473

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021474

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021492

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

FABRICA DE CALÇADO EVERESTE LDA

Internacionalização da nova marca PERKS

--

492.030,00

FEDER

221.413,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/30

2019/01/29

Portugal

65%

FRIGOCON - INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO
S.A.

Globalização - Novas metas

--

687.600,00

FEDER

309.420,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/02

2018/06/01

Portugal

65%

LUSOVINI - VINHOS DE PORTUGAL, S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
oferta de vinhos de elevada qualidade, sustentados numa gama de
-novos produtos de marca própria, apostando em fatores dinâmicos
de competi

1.118.694,06

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/15

2018/11/14

Portugal

65%

FLOR DA MODA-CONFECÇÕES S.A.

Reforço da projeção da empresa e da marca ANA SOUSA no
mercado europeu

--

1.021.300,00

FEDER

459.585,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

RSTEEL - FÁBRICA DE TUBOS METÁLICOS, S.A.

Expansão nos Mercados Externos

--

277.733,11

FEDER

124.979,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

RECAUCHUTAGEM NORTENHA S.A.

Nortenha 360 º

--

244.087,50

FEDER

109.839,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

ARFAI - INDÚSTRIA DE FAIANÇAS LDA

Plano de Internacionalização da Arfai Ceramics Portugal

--

166.700,00

FEDER

75.015,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/02

2018/06/01

Portugal

65%

CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Reforço do posicionamento da CEI by Zipor nos mercados
LDA
internacionais

--

385.100,00

FEDER

173.295,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/13

2018/04/25

Portugal

65%

MANUEL SERRA S.A.

Consolidação e expansão da presença internacional da Manuel
Serra

--

630.200,00

FEDER

283.590,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

MIRALAGO, S.A.

Miralago Internacionalização

--

211.750,00

FEDER

95.287,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

LUSIPANT - CONFECÇÕES TEXTEIS (UNIPESSOAL)
LDA

Alargamento dos mercados e clientes-alvo internacionais

--

360.583,75

FEDER

162.262,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

65%

GLOBALTRONIC - ELECTRÓNICA E
TELECOMUNICAÇÕES S.A.

GlobaltronicEXP

--

506.749,00

FEDER

228.037,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

TRANSFOR - INDÚSTRIA, S.A.

INTERNATIONAL TO WIN

--

382.605,00

FEDER

172.172,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/20

2018/05/31

Portugal

65%

QUANTAL, S.A.

InterQuantal Internacionalização ? Novos produtos, Novos
Mercados ? superior especialização e maior valor acrescentado

--

248.958,50

FEDER

112.031,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

SERAFIM FERTUZINHOS, S.A.

Internacionalização das Tesouras Batil

--

485.900,00

FEDER

218.655,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

ADCLICK, S.A.

INTERNACIONALIZAÇÂO DA ADCLICK

--

213.561,49

FEDER

96.102,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

TRANSFOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.

INTERNATIONAL COME TRUE

--

378.105,00

FEDER

170.147,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

CBI 2 TAILORING, LDA

Internacionalização da Marca Alfaiataria Lusa da CBI 2 Tayloring

--

188.050,00

FEDER

84.622,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/30

Portugal

65%

KMS - MATERIAIS TÉCNICOS, LDA

Internacionalização da KMS

--

91.420,00

FEDER

41.139,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

GUIALMI - EMPRESA DE MÓVEIS METÁLICOS, S.A.

Internacionalização e Inovação

--

554.086,26

FEDER

249.338,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/14

2018/04/30

Portugal

65%

ANTÓNIO DE ALMEIDA LDA

Internacionalização da marca Sónia Patrício

--

83.550,00

FEDER

37.597,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/20

2018/05/19

Portugal

65%

FORTIFICADO, LDA

Internacionalização Fortificado

--

256.200,00

FEDER

115.290,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

65%

CNS SAÚDE, LDA

Internacionalização CNS e PARK&ME

--

149.444,58

FEDER

67.250,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

65%

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE
D.HENRIQUE - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR UPT - Projeto de internacionalização
CRL

--

382.054,98

FEDER

171.924,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/15

2019/02/14

Portugal

65%

IPESUL- FABRICO DE ARGAMASSAS, LDA

Expansão das capacidades de internacionalização

--

209.600,08

FEDER

94.320,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

GALMAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LDA

Galmax 2016-2018: Plano Estratégico de Qualificação, Capacitação
-e Internacionalização

189.135,50

FEDER

85.110,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

MARIO DA COSTA MARTINS & FILHO LDA

Internacionalização MCM

--

171.500,00

FEDER

77.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2017/09/30

Portugal

65%

OLÍMPIO MIRANDA LDA

OLMAC GLOBAL

--

222.300,00

FEDER

100.035,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/06

2019/02/05

Portugal

65%

CAPA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
METALOMECÂNICAS, S.A.

Plano de Internacionalização da CAPA

--

140.650,00

FEDER

63.292,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/13

2018/03/31

Portugal

65%

FTPGM - PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS, LDA A internacionalização dos produtos agrícolas e pecuárias

--

570.705,00

FEDER

256.817,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

J.A.M. FERNANDES & FILHOS, LDA.

INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA PRÓPRIA FRIENDLY FIRE PARA
-MERCADOS DE MAIOR VALOR ACRESCENTADO

193.473,00

FEDER

87.062,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

--

376.165,00

FEDER

169.274,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

--

937.950,00

FEDER

422.077,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/06/30

Portugal

65%

65%

Exporta+: Reforço da capacitação empresarial da JPM para a
JPM - AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, internacionalização com o objetivo de aumentar as exportações
S.A.
pela captação de novos clientes e a entrada em novos mercados
internacionais
ANTARTE - GLOBAL DESIGN - Projecto de Diversificação da
ROCHA & RAFAEL INTERIORES, S.A.
Presença da Antarte nos mercados globais com destaque para o
continente Africano

65%

A400 - PROJETISTAS E CONSULTORES DE
ENGENHARIA, LDA

A400 - Processo de Internacionalização - Implementação da
Metodologia BIM

--

536.855,00

FEDER

241.584,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

FRUTAS PATRÍCIA PILAR LDA

Frutas Patrícia Pilar - Projeto de Internacionalização

--

243.507,09

FEDER

109.578,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/17

2018/06/30

Portugal

65%

PINTO BRASIL - FÁBRICA DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, S.A.

Pinto Brasil - Estratégia de Internacionalização 2016-2018

--

493.889,22

FEDER

222.250,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

DGPW, S.A.

Diversificação dos mercados da CDH.

--

295.780,50

FEDER

133.101,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

65%

BRING LABS, UNIPESSOAL, LDA

Diversificação internacional geográfica e setorial da BRINGLABS
apoiada no conceito Mobile Money

--

445.649,45

FEDER

200.542,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

65%

GRASIL - CONFECÇÕES S.A.

Incemento nas vendas internacionais

--

59.100,00

FEDER

26.595,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

QUINTA DO PINTO - SOCIEDADE COMERCIAL E
AGRICOLA, S.A.

Inovação na Estratégia Internacional da Quinta do Pinto

--

346.722,31

FEDER

156.025,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

NORTÉCNICA - REPRESENTAÇÕES E TÉCNICA S.A.

Expansão de mercados de atuação da NORTÉCNICA

--

130.658,01

FEDER

58.796,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

SENSOREX - SENSING SOLUTIONS, S.A.

SensorExPort - Desenvolvimento da atividade internacional da
Sensorex

--

174.075,00

FEDER

78.333,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

688

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

POCI-02-0752-FEDER-021520

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021529

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021535

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021573

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021574

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021580

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021583

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021605

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021622

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021635

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021694

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021695

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021703

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021717

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021727

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021742

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021764

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021776

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-021813

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-022320

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-022433

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-022470

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-022554

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-023059

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-023081

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-023136

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-023177

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-023220

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-024244

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-024430

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-024453

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-024467

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-024484

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-024495

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-024542

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-024567

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

HELIOTEXTIL,ETIQUETAS E PASSAMANARIAS S.A.

Heliotextil - Reforço de presença internacional

POCI-02-0752-FEDER-024588

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PEÚGAS CARLOS MAIA LIMITADA

CM Socks - Conquering Markets

POCI-02-0752-FEDER-024686

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E
MOBILIÁRIO DE PORTUGAL

INTER WOOD&FURNITURE 2016-2018 - INTERNACIONALIZAÇÃO
SUSTENTADA DAS EMPRESAS DA FILEIRA DA MADEIRA E
MOBILIÁRIO

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

IVO-CUTELARIAS, LDA.

Internacionalização da IVO no horizonte temporal de 2016 a 2018

--

571.386,48

FEDER

257.123,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

SOCIEDADE IRMÃOS MIRANDA S.A.

Consolidação da internacionalização

--

200.897,81

FEDER

90.404,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

65%

BAPTISTA & IRMÃO S.A.

+QI | Qualificação e Internacionalização da BIL

--

143.415,75

FEDER

64.537,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

IRMADE-INDUSTRIAS DE REVESTIMENTO DE
MADEIRAS S.A.

Projeto: Abrir novas portas

--

183.614,07

FEDER

82.626,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

65%

GPTECH - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.

Projeto de Internacionalização da TENSATOR Technology Centre

--

907.794,19

FEDER

408.507,39

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

65%

ABILIO CARLOS PINTO FELGUEIRAS LDA

Carfel - Estratégia de Expansão Internacional

--

128.251,88

FEDER

57.713,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

65%

MARLUNO-CONFECÇÕES LDA

Dinamização das vendas no mercado internacional

--

75.195,00

FEDER

33.837,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

HEABOO, LDA

Edge Innovation Aveiro no mercado internacional

--

575.887,50

FEDER

259.149,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

65%

SILENCOR - INDÚSTRIAS METÁLICAS LDA

Internacionalização Silencor

--

177.950,00

FEDER

80.077,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

NEXXPRO - FÁBRICA DE CAPACETES, S.A.

Nexxpro Speed (Internacionalização) ? reforço do posicionamento
competitivo internacional

--

457.245,60

FEDER

205.760,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

ENGIMOV UNIVERSAL - S.A. (ZONA FRANCA DA
MADEIRA)

Engimov Universal - De Portugal para o Mundo

--

157.746,00

FEDER

70.985,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/24

2018/05/23

Portugal

65%

INFORLANDIA, S.A.

INFORLANDIA ? Internacionalização sustentada na inovação

--

287.252,58

FEDER

129.263,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

TRIMALHAS - KNIT INSPIRATION, S.A.

Trimalhas - International Knit Innovation

--

433.515,00

FEDER

195.081,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

CRANK - ACESSÓRIOS DE CICLISMO E AUTOMÓVEIS Implementação de um plano de prospeção e promoção
LDA
internacional para a diversificação de mercados.

--

132.859,69

FEDER

59.786,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

65%

NEWSTAMP - ESTAMPAGEM DE COMPONENTES
METÁLICOS LDA

Plano de Internacionalização da Newstamp

--

114.808,00

FEDER

51.663,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/07/18

2018/07/17

Portugal

65%

UNIVESTE-CONFECÇÕES LDA

Aumento das exportações nos mercados internacionais

--

90.706,16

FEDER

40.817,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

MUNDINTER-INTERCAMBIO MUNDIAL DE
COMERCIO S.A.

2020 HLINE by MUNDINTER

--

701.325,00

FEDER

315.596,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

DIETMED - PRODUTOS DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
S.A.

Reforço do Processo de Internacionalização

--

746.025,04

FEDER

335.711,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/06/01

2018/03/31

Portugal

65%

O FELIZ - METALOMECÂNICA , S.A.

Estratégia Comercial & Expansão internacional

--

462.773,90

FEDER

208.248,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/28

2019/02/27

Portugal

353.621,26

FEDER

159.129,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/08/15

2018/08/14

Portugal

367.647,50

FEDER

165.441,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/05

2018/09/04

Portugal

241.758,38

FEDER

108.791,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/08

2018/09/07

Portugal

372.863,13

FEDER

167.788,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/15

2018/09/14

Portugal

245.763,75

FEDER

110.593,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/17

2018/09/01

Portugal

217.051,18

FEDER

97.673,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/09/21

2018/09/20

Portugal

256.190,89

FEDER

217.762,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/13

2019/03/12

Portugal

214.683,38

FEDER

96.607,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

519.895,00

FEDER

233.952,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

390.515,50

FEDER

175.731,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

460.470,50

FEDER

207.211,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2019/07/21

Portugal

811.933,85

FEDER

365.370,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/20

2018/10/19

Portugal

834.856,00

FEDER

375.685,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/15

2019/02/14

Portugal

163.000,00

FEDER

73.350,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/30

2019/04/27

Portugal

478.470,00

FEDER

215.311,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

585.815,00

FEDER

263.616,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

387.134,50

FEDER

174.210,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/21

2018/10/20

Portugal

171.070,00

FEDER

76.981,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/20

2019/04/19

Portugal

9.719.316,63

FEDER

5.369.922,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/26

2018/12/24

Portugal

65%

Consolidar a presença internacional da A.BRITO através da criação de um sistema online
INTERBRITO - Projecto de consolidação da presença da A.BRITO nos que permita ao cliente fazer o registo de cada peça ao encomendar, tornando assim a
A. BRITO - MOBILIÁRIO S.A.
mercados globais
complexidade de um sistema descritivo em simples cliques visuais, e da presença activa
nos mercados internacionais.
O projeto de internacionalização da CH ACADEMY, consubstanciado nesta candidatura,
CH ACADEMY - GESTÃO DE CAPITAL HUMANO, LDA GOING GLOBAL
tem como principal objetivo desenvolver o negócio internacional enquanto alavanca do
crescimento global.
Desenvolvimento de um Plano de Ação para a Inrternacionalização da Recor, através da
realização de atividades comerciais de divulgação e promoção, participação em feiras
METALURGICA RECOR S.A.
Capacitação para o aumento da internacionalização da RECOR
internacionais, marketing internacional e digital, certificações especificas, promoção da
marca, e posicionamento na Web
O projeto de internacionalização da KWL, e descrito nesta candidatura, tem como
principal objetivo desenvolver o negócio internacional enquanto alavanca do
KWL - SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE, LDA
Qualidade Internacional
crescimento global.Qualidade, Diferenciação e Know-how, são vantagens competitivas
e a garantia do sucesso em novas geografias.
O projeto tem como objectivo o reforço das exportações, com o acesso a novos
DOCOFIL-SOCIEDADE TEXTIL, LDA
Exportar é crescer
mercados de exportação e novos clientes, do semento alto com maior valor
acrescentado dos produtos comprados.
A COPRAX S.A. prima pela qualidade dos seus produtos e serviços, sendo uma
COPRAX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO PLÁSTICO
referência no setor dos tubos e acessórios para o transporte de água quente e fria sob
Internacionalização da marca VISSEN
S.A.
pressão. Com a presente candidatura, pretende internacionalizar a marca VISSEN, para
comercializar os novos produtos que irá fabricar.
O Projeto desenvolve uma estratégia integrada de apoio às PME da sub-fileira do Kiwi
Português na promoção e valorização internacional dos Kiwis de Portugal, de modo a
APK - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE KIWICULTORES Kiwis de Portugal
conquistar novos mercados, aumentar o volume de exportações e a reforçar a
visibilidade internacional do Kiwi de origem nacional.
O crescimento sustentável da MBD como gestora de investimentos hoteleiros, foca um
MBD - GESTÃO DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS,
Estrátegia própria de Internacionalização, em beneficio da
alinhamento estratégico de internacionalização, compilado em aposta diversificada em
LDA
maximização da operação das unidades no Alentejo e Porto
mercados Asiáticos, Norte-Americanos e Europeus, firmando uma aposta ancorada às
unidades hoteleiras do grupo (Grândola e Gaia)
Pretende-se o lançamento da empresa para novos mercados de exportação (Tunísia,
SDV - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE VESTUÁRIO
Gana, Namíbia, Cabo Verde e Angola) e consolidar a sua presença nos atuais
Á conquista do mercado Africano
S.A.
(Marrocos;Argélia), recorrendo à economia digital, a ações de marketing internacional e
ações de prospeção e promoção da empresa nesses mercados.
O projeto ?EVAC +Internacional? tem como principal objetivo reforçar o
EVAC - EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E AR
EVAC +Internacional
posicionamento competitivo e diferenciado da EVAC ? Equipamento de Ventilação e Ar
CONDICIONADO S.A.
Condicionado, S.A. nos mercados internacionais.
A CJF Export é o parceiro ideal para projetos de construção, ao ser especializado na
negociação com fornecedores, contentorização e controlo de cargas até ao destino.
CJF EXPORT, LDA
CJF Export Internacionalização
Com o presente projeto, a empresa visa a internacionalização para os mercados da
Argélia, Namíbia, Dubai, Irão, Angola e Moçambique.
Anicolor investe na Inovação Produtiva, Qualificação e Internacionalização aumentando
a capacidade produtiva, a diversificação (produtos/mercados) e capacidades
ANICOLOR - ALUMINIOS LDA
Anicolor Exporta +
estratégicas, de gestão e conhecimento dos mercados externos. Aumentará a cadeia de
valor, a competitividade, a capacidade de criar riqueza
Expansão internacional de indústria nacional de embalagens e filmes estiráveis com
Diversificação de mercados com base em produtos inovadores e
base em novos produtos cujas características nos dão vantagem competitiva face aos
REMBALCOM, S.A.
mais competitivos no segmento internacional de embalagens
grandes players internacionais, produtos mais competitivos e maiores capacidades de
abastecimento de fileiras internacionais
Este projeto visa internacionalizar uma marca própria (RCM) de uma fabricante
Desenvolvimento, prospeção e promoção internacional da marca nacional de calçado, apostando no desenvolvimento e promoção de novas coleções
ROLANDO DA CUNHA MELO, S.A.
RCM
adaptadas aos mercados internacionais e na qualidade não só de produtos mas
também de processos e práticas organizacionais.
Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da SOPNEUS.Para tal irá
ANTONIO SILVA LDA
Sopneus Global
apostar em politicas de fidelização do cliente, na melhoria da qualificação dos processos
administrativos e no investimento na formação.

MOVECHO, S.A.

Internacionalização para mercados exclusivos

O plano de internacionalização passa pela captação de novos mercados e diversificação
da oferta de produtos, aliada a estratégia de marketing de mercado de produtos
exclusivos, de complexidade técnica relevante, de diferenciação assinalável c/
repercussão em novas formas de produtos disruptivos.
O projecto visa posicionar a Heliotextil, ao nível global, numa posição cimeira na área
dos transferes, através do reforço da sua presença internacional. Os mercados a
apostar no âmbito do projecto de internacionalização são a Alemanha, Espanha, França
e Reino Unido.
Peúgas Carlos Maia, Lda, criada em 1995, conta já com uma presença internacional
considerável (presente em 19 mercados distintos). Pretende com o presente projeto
conquistar dois novos mercados e estar presente pela primeira vez numa feira
internacional como expositor.
O projeto INTER WOOD&FURNITURE visa o desenvolvimento e reforço das capacidades
exportadoras das PME da fileira de madeira e mobiliário, conduzindo ao incremento do
número de empresas exportadoras, à diversificação dos mercados destino e promover a
visibilidade internacional das empresas.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0752-FEDER-024696

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-024697

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-024732

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-024742

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-024766

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Projeto de investimento no desenvolvimento de ações de conhecimento, presença e
prospeção de mercados internacionais, marketing e acções de promoção nos mercados
externos com o objetivo de aumentar o volume de exportações da empresa e garantir a
entrada sustentada em novos mercados internacionais.

232.262,50

FEDER

104.518,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

397.534,40

FEDER

337.904,24

220.205,00

FEDER

411.490,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

99.092,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

FEDER

185.170,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

454.569,96

FEDER

386.384,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2018/12/01

Portugal

132.807,88

FEDER

59.763,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/06

2019/08/03

Portugal

141.950,00

FEDER

63.877,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/21

2018/11/20

Portugal

242.046,87

FEDER

108.921,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

65%

LIMA AZEVEDO & GOMES, LIMITADA

Reforço da capacitação da empresa para a internacionalização
através do investimento em fatores de competitividade

65%

AMOG - ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

InTec - Internacionalização dos Serviços Intensivos em
Conhecimento de Alta Tecnologia

65%

MD PLASTICS - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PLÁSTICOS
MD Plastics - International Strategic Plan
LDA

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

LABORATÓRIOS FOTOGRÁFICOS DO MARCO LDA

LFM - MOMENTS TO INTERNACIONALIZE AND ETERNALIZE!

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

Global Contractors Channel

POCI-02-0752-FEDER-024774

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CAMPITUBOS - CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA

Campitubos rumo à Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-024779

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FABOR-FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA S.A. SI INTERNACIONALIZAÇÃO 2016/2018_FABOR

POCI-02-0752-FEDER-024783

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CONFECÇÕES LANÇA, LDA

Confecções Lança - Olhar o Mundo

POCI-02-0752-FEDER-024790

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INOVEPLÁSTIKA - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM
PLÁSTICOS S.A.

I9 LIGHTENING INTERNATIONAL NATURE

Reforço da capacidade da INOVEPLASTIKA para a internacionalização e qualificação dos
seus ativos através da valorização de fatores imateriais de competitividade (feiras,
marca, divulgação, e-commerce, etc) e com reflexo no aumento das exportações.

313.155,00

FEDER

140.919,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024816

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PROJECTISTAS E
CONSULTORES

Engenharia e arquitetura no mundo

O Engenharia e Arquitetura no Mundo é um projeto de apoio à internacionalização do
setor empresarial da consultoria de engenharia, arquitetura e ambiente, que visa
capacitar as PME para a exportação e aumentar a notoriedade do setor no exterior.

402.895,16

FEDER

342.460,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024826

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

COMPONIT, LDA

COMPexport - Fortalecimento e expansão de exportações de
compostos

288.824,75

FEDER

129.971,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2017/12/20

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024833

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ LDA

435.650,00

FEDER

196.042,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/10/27

2018/10/26

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024837

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ADEARCHIVPORTUGAL - SOLUÇÕES EM
ENGENHARIA DOCUMENTAL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

295.420,00

FEDER

132.939,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/03

2019/10/02

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024847

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FAPOR - FAIANÇAS DE PORTUGAL S.A.

219.600,00

FEDER

98.820,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024858

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AZURIBÉRICA - TEXTIL S.A.

150.000,00

FEDER

67.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024878

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ALPI PORTUGAL-NAVEGAÇÃO E TRANSITOS LDA

344.000,00

FEDER

154.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/02

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024880

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SILAMPOS - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE LOUÇA
METÁLICA CAMPOS S.A.

471.332,50

FEDER

212.099,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/02

2019/04/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024897

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE
RAÇAS AUTÓCTONES - FERA

Portuguese Beef

426.637,00

FEDER

362.641,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/02

2019/05/01

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024903

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ESTUFASMINHO S.A.

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 2017/2018 - ESTUFAS
MINHO

121.052,50

FEDER

54.473,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024904

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS COMERCIANTES DE
HOUSES OF PORTUGAL: Value and Style
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

474.462,84

FEDER

403.293,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024909

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
METALÚRGICAS E ELECTROMECÂNICAS

EXPORAFRICA - EXPLORING NEW AFRICAN MARKETS

413.205,01

FEDER

351.224,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024910

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TRANSMAIA - TRANSPORTES LDA

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 2017/2018 - TRANSMAIA

132.450,00

FEDER

59.602,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024914

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

COMPTA - BUSINESS SOLUTIONS, S.A.

Internacionalização da Actividade da Compta BS

721.905,00

FEDER

324.857,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024915

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CASHYT, S.A.

Reforço da capacidade empresarial da CASHYT com vista à
Internacionalização

179.202,50

FEDER

80.641,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024930

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AIPI - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS PORTUGUESES
AIPI/LUZZA WORLD TOUR
DE ILUMINAÇÃO

273.810,24

FEDER

232.738,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024932

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CAL MAIS - CÂMARA AGRÍCOLA LUSÓFONA ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA Task Force - Agronegócios CPLP
OFICIAL PORTUGUESA

394.356,68

FEDER

335.203,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024941

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CADILHE & SANTOS LDA

Internacionalização Cadilhe & Santos

274.507,82

FEDER

123.528,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/15

2019/01/14

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024944

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO

Portugal - An Outdoor Destination

480.278,46

FEDER

408.236,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/27

2019/04/26

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024964

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ISOLAGO - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.

ISOLexport - Fortalecimento e expansão de exportações de
compostos

401.976,87

FEDER

180.889,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/04/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024969

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

APLFD - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
LABORATÓRIOS DE FABRICAÇÃO DIGITAL

GINFAB - Global Innovation Networking FabLabs

Este projeto visa a internacionalização das empresas de Setores Intensivos em
Conhecimento e/ou Tecnologia e, ao mesmo tempo, fomentar e promover o potencial
dos FabLabs e do trabalho desenvolvido em Portugal nos mercados internacionais.

417.457,46

FEDER

354.838,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/15

2019/06/14

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024976

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

WHY Portugal

WHY Portugal é uma nova plataforma para a internacionalização e profissionalização do
sector da música em Portugal. No âmbito deste projeto serão realizadas missões
externas e missões inversas para a exportação da música portuguesa e indústrias
criativas com ela relacionadas.

132.240,00

FEDER

112.404,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-024980

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-024990

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

Este projeto pretende promover a internacionalização das PME Portuguesas de Serviços
Intensivos em Conhecimento de Alta Tecnologia, nomeadamente para os mercados da
Polónia, Hungria e República Checa.
A MD Plastics pretende apostar num processo de internacionalização de modo a
aumentar as suas exportações diretas, com a diversificação de mercados e de clientes,
promovendo produtos e soluções de automotive lighting.
A LFM centrada no sector da fotografia e album digitais, sob reconhecimento de lider de
mercado nacional da marca DREAMBOOKs,pretende com a disseminação nos mercados
internacionais ganhar quota de mercado,numero de clientes e abranger mais pontos
geográficos referencia em cada país que já trabalha
O projeto incide sobre a capacitação das PMEs para competir internacionalmente
operando em cooperação interempresarial sob uma abordagem intersectorial onde é
partilhada a ambição de exportar via Compradores Globais em 3 Canais: (i) Retalho
Alimentar; (ii) Canal Contract; (iii) Obras Públicas.
A Campitubos com a execução deste projeto, pretende reforçar a sua estratégia de
internacionalização, entrando em novos mercados e reforçando o mercado onde já
atua, possibilitando desta forma um aumento do volume de vendas internacionais.
O presete projeto permitirá que a FABOR intensifique a sua atividade internacional com
a diversificação dos mercados e da carteira de clientes, progredindo na cadeia de valor
para segmentos de maior valor acrescentado.
A empresa Confecções Lança, Lda apresenta a candidatura a este projecto com o intuito
de reforçar a sua presença internacional, adquirindo conhecimento dos mercados
denominados tradicionais, mas alargando a sua zona de actuação para localizações
geográficas fora do circuito normal.

Com o presente projeto, a Componit pretende explorar novos mercados e expandir a
sua presença internacional, através do aumento das exportações, recorrendo a um
conhecimento mais aprofundado dos mercados internacionais selecionados e a um
novo paradigma de organização interna.
O presente projecto pretende consolidar o crescimento da FERREIRA DE SÁ no mercado
de LUXO nos mercados internacionais, através de um conjunto de iniciativas
PROJECTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO
diferenciadas, conforme o tipo de segmento de mercado e sector de actividade ,
valorizando diversos factores imateriais de competitividade.
Capacitação produtiva, qualificação dos domínios imateriais de competitividade e
internacionalização de uma empresa que oferece serviços de Warehouse Management,
Projeto de Internacionalização - ADEARCHIVPORTUGAL
digitalização in loco, cloud computing e consultoria de integração e acompanhamento
para o mercado empresarial nacional e internacional.
Investimento transversal em fatores dinâmicos de internacionalização em torno do
Novos produtos exclusivos para o segmento premium (produtos de desenvolvimento de novos produtos em grés, novos produtos exclusivos para o
assinatura) e 2 novas marcas
segmento premium (produtos de assinatura) e 2 novas marcas para reforçar a presença
nos 9 mercado atuais e entrar em 2 novos mercado externos
O plano de internacionalização passa pela captação de novos mercados, oferta de
Internacionalização - Diferenciação private label com design
produto - casaco sport - diferenciado para segmento de nichode complexidade técnica
colaborativo e processo de I&D
relevante face à partilha colaborativa no design de grandes marcas internacionais de
Moda e aplicação de nova prática comercial.
O objetivo deste projeto consiste em reforçar a capacitação empresarial da ALPI
Portugal para a internacionalização, com vista a promover o aumento das exportações
Projeto de Internacionalização da ALPI Portugal
através da qualificação específica dos ativos em domínios relevantes para a estratégia
de inovação, internacionalização e modernização.
Marketing e Internacionalização focados no crescimento da
empresa e na máxima satisfação das necessidades dos seus
clientes

Projeto consiste numa aguerrida estratégia de internacionalização da SILAMPOS,marca
líder em Portugal,para reforço de quotas e/ou penetração em mercados-alvo através de
ações estruturadas que visam o aumento de volume de negócios por via de exportações
e aumento da notoriedade da marca globalmente.
Esta iniciativa refere-se à criação e consolidação nacional e internacional da marca
Portuguese Beef, com especial ênfase para a disseminação dos produtos agroaliemtares
de raças autoctones dos Associados da FERA, designadamente: Arouquesa, Barrosã,
Cachena, Maronesa, Minhota e Mirandesa.
Com o projeto a EM pretende intensificar a sua politica de inovação dos processos e dos
produtos, inovando também a estratégia de comercialização e marketing,
intensificando a presença ativa no mercado global.
O projeto visa aumentar a notoriedade internacional da Fileira da Construção e do
Imobiliário Portuguesa, através de campanhas coletivas e estratégicas de promoção da
imagem e da visibilidade da oferta de valor junto dos prescritores e da opinião pública
dos mercados externos.
ExporAfrica é um projeto de apoio à internacionalização das PME para países
alternativos e de grande atratividade para o setor metalúrgico e eletromecânico em
Africa (Argélia e Gana), promovendo o seu conhecimento e prospeção de
oportunidades, bem como facilitando os canais de acesso
O presente projeto enquadra-se na estratégia de inovação e qualificação da
TRANSMAIA, e tem como objetivo a intensificação da atividade internacionalização da
empresa e a presença ativa no mercado global.
Este projecto visa reforçar a reputação da CBS junto dos parceiros tecnológicos
contribuindo para a validação e promoção das suas competências e expertise e
aumentar a sua visibilidade e notoriedade como fornecedor de produtos
próprios,inovadores e disruptivos, junto dos mercados internacionais.
Tem por objetivo a capacitação da CASHYT para a internacionalização, com vista a
promoção da sua App e da sua plataforma no mercado global, através da aplicação de
modelos e de processos de qualificação para a Internacionalização, permitindo
potenciar o aumento da sua base e capacidade exportadora.
O Projeto AIPI/LUZZA WORLD TOUR, dentro dos objetivos do SIAC, visa a melhoria da
competitividade do país através da promoção e divulgação internacional do setor da
iluminação e a captação de investimento para a fileira da iluminação nacional.
Task Force Agronegócios CPLP tem por objetivo apoiar a internacionalização das PME
do setor do AgroNegócio através da identificação de oportunidade e constrangimentos
de acesso aos mercados CPLP, da capacitação das empresas sobre mercados e da
promoção da Oferta Nacional do setor nos países da CPLP.
O projecto de internacionalização da Cadilhe & Santos irá promover a empresa em
novos mercados externos, através de acções de prospecção e promoção intensiva nos
mercados alvo, nomeadamente nas plataformas online.
O projeto PORTUGAL ? AN OUTDOOR DESTINATION contribuirá para aumentar as
oportunidades comerciais para as empresas do setor da ANIMAÇÃO TURÍSTICA do
território constituído pelas 3 regiões - Norte, Centro e Alentejo, configurando-se este
num único território, isto é, o ?Hidden Portugal?.
Com a execução do presente projeto a Isolago prevê a sua entrada em novos mercados,
bem como consolidar a sua presença nos mercados internacionais nos quais já marca
presença.

65%

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL WHY PORTUGAL

65%

ANP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PRODUTORES DE
PROMOÇÃO DA PERA ROCHA NOS MERCADOS EXTERNOS
PERA ROCHA

Projeto de promoção global da pera rocha nos mercados externos contribuindo para a
inovação, valorização e diferenciação deste fruto português, incrementando:
exportações, competitividade e visibilidade internacional de Portugal, promovido pela
Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha, ANP.

430.902,00

FEDER

366.266,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/09

2019/02/08

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

O PME Connect visa criar inovadores processos abertos/colaborativos de
internacionalização através de Activation Labs e Pilot Internationalization Actions, com
novas metodologias, potenciando negócios entre as PME e grupos internacionalizados,
aproveitando o conhecimento/transversalidade da AIP-CCI.

480.807,39

FEDER

408.686,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

PME Connect

690

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Este projeto coloca em prática a estratégia internacional da Solien.
Em 2012, a empresa definiu uma estratégia de aposta na criação
de um departamento de IDI que se concretizou em seus produtos
inovad

Com este projeto a Solien internacionalizará os seus produtos inovadores, disruptivos e
tecnológicos para Alemanha, UK, França, EAU e Espanha. Prevê-se a participação em
feiras e ações de promoção/prospeção para aumentar a visibilidade e a seleção de
agentes para diminuir o time-to-market.
O Projeto HIGHSPOT consubstancia um pilar estratégico na afirmação internacional do
Cluster Engineering & Tooling. O plano de ação preconiza uma abordagem internacional
e inovadora, promovendo o reconhecimento da Marca Coletiva em mercados com
elevado potencial
O presente projeto visa reforçar a promoção da oferta nacional de produtos do sector
agroalimentar, nomeadamente Vinhos, Azeites e Frutos Secos nos mercados do Reino
Unido, Polónia e Croácia. Este projeto tem também uma componente de
disponibilização de informação essencial ao tecido empresarial.

POCI-02-0752-FEDER-024991

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SOLIEN - SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA
LDA

POCI-02-0752-FEDER-024997

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO POOL-NET - PORTUGUESE TOOLING &
HIGHSPOT- Engineering & Tooling International Promotion
PLASTICS NETWORK

POCI-02-0752-FEDER-025001

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AAPI-ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO PARA
INTERNACIONALIZAÇÃO

Portuguese Food - Information to Export

POCI-02-0752-FEDER-025006

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DE
PORTUGAL-A J A P

Promoção dos produtos agroalimentares portugueses dos setores
dos lacticinios, transformados de carne e azeite nos mercados
moçambicano e brasileiro.

POCI-02-0752-FEDER-025025

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
exPorT
LEIRIA

POCI-02-0752-FEDER-025035

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANTE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TURISMO
EQUESTRE

PETUR Programa Estratégico e Promocional do Turismo Equestre
Português

POCI-02-0752-FEDER-025037

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CEC - CONSELHO EMPRESARIAL DO CENTRO/CCIC CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO CENTRO

KNOW NOW 4 AEROSPACE

POCI-02-0752-FEDER-025046

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

HIDRACINCA - PORTUGAL, S.A.

Hidraexport - Internacionalização de tubos termoplásticos

POCI-02-0752-FEDER-025103

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AHC ESTOFOS, LDA

InterEstofos - Internacional

POCI-02-0752-FEDER-025118

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

JOÃO BATISTA PEREIRA COELHO & FILHOS LDA

FASHION SAILING FOOTWEAR

POCI-02-0752-FEDER-025127

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-025237

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-025246

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-025314

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-025344

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-025381

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

303.210,50

FEDER

136.444,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

483.665,39

FEDER

411.115,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/02

2019/05/01

Portugal

465.966,43

FEDER

396.071,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

388.069,06

FEDER

329.858,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

432.554,42

FEDER

367.671,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/15

2019/06/14

Portugal

312.533,08

FEDER

265.653,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

422.367,95

FEDER

359.012,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

432.205,94

FEDER

194.492,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2018/08/31

Portugal

608.730,00

FEDER

273.928,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

257.207,50

FEDER

115.743,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/04

2019/06/03

Portugal

O Feliz Painel ? Internacionalização

Em consonância com os seus objetivos de internacionalização, O Feliz Painel entende
ser necessário investir na sua atividade comercial e de marketing, de forma a promover
os seus produtos, com vista à conquista de um posicionamento nos mercados previstos,
em particular nos mercados internacionais.

420.155,00

FEDER

189.069,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/04

2019/07/03

Portugal

TRANSPORTES FIGUEIREDO & FIGUEIREDO LDA

Projecto de Internacionalização da TFF

Com a apresentação desta candidatura a TFF pretende reforçar as suas capacidades de
organização e gestão (continuando o seu crescimento), através do aumento da
produtividade, da flexibilidade e na presença activa no mercado global, através da
utilização de factores dinâmicos de competitividade.

190.495,88

FEDER

85.723,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/13

2018/12/12

Portugal

S.E.I.-R.C. - SISTEMAS ESPECIALIZADOS EM
ISOLAMENTOS, RESTAUROS E CONSTRUÇÃO, LDA

SEI-RC Mais Internacionalização

Projeto de intensificação e qualificação da presença internacional da SEI-RC, em novos
mercados e segmentos, a partir da diferenciação da oferta e da implementação de um
inovador plano de ações de prospeção, promoção e marketing internacional.

325.002,50

FEDER

146.251,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

65%

A.CLEMENTE LDA

Reforço da internacionalização da empresa, entrada em novos
mercados e captação de novos clientes.

117.502,50

FEDER

52.876,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANTÓNIO CORREIA ALVES & FILHO, S.A.

784.425,00

FEDER

352.991,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

GLOBALKILN - REFRACTORY COMPANY, S.A.

367.100,00

FEDER

165.195,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025406

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ELASTRON - REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LDA

768.450,00

FEDER

345.802,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025431

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

HARMONY EVOLUTION - LDA

1.041.353,75

FEDER

468.609,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/04

2019/06/03

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025432

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

IMODRILL LDA

214.925,00

FEDER

96.716,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025471

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INTER-VIDRO, LDA

593.230,00

FEDER

266.953,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/25

2019/09/24

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025497

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CARVEMA TEXTIL LDA

138.550,00

FEDER

62.347,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/30

2019/08/29

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025525

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIATOSTA - INDÚSTRIA ALIMENTAR S.A.

RUSK

611.150,00

FEDER

275.017,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025545

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PRIMUS VITÓRIA - AZULEJOS S.A.

Internacionalização Primus Vitória 2017-2018

134.592,50

FEDER

60.566,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025558

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

LUXULOCK, LDA

Luxulock International

644.530,00

FEDER

290.038,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/25

2019/09/24

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025585

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

EZPELETA PORTUGAL - MÓVEIS DE JARDIM
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização e Qualificação da EZPELETA para o Mercado
Global.

458.143,75

FEDER

206.164,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/02

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025592

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

CAMILO MARTINS FERREIRA & FILHOS LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO DA NOVA MARCA PRÓPRIA LAST SOLE

406.850,00

FEDER

183.082,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025630

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SERMEC II - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A. Expansão internacional da SERMEC II

Presente atualmente em mercados como Espanha e Marrocos, a SERMEC pretende
alargar a presença no mercado externo penetrando em novos mercados geográficos,
apostando em segmentos de maior valor acrescentado, como o do serviço de
reparação/recondicionamento e ensaio de elementos mecânicos.

204.699,99

FEDER

92.115,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/04

2018/11/03

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025638

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TRIA - SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, S.A. TRIA - Plano de Internacionalização

Investimento potenciador de uma superior notoriedade e presença internacional da
TRIA, nomeadamente por via da (i) participação em certames de referência, (ii)
prospeção de novos mercados, (iii) presença na web e (iv) aposta no marketing digital.

890.655,00

FEDER

400.794,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/28

2019/02/27

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025679

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SAFINA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALCATIFAS LDA Going abroad - SAFINA

272.170,00

FEDER

122.476,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/03

2019/03/02

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025690

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DOHM - OPERADOR LOGISTICO LDA

Internacionalização DOHM

274.550,00

FEDER

123.547,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025692

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SINUTA FCE - FERRAMENTAS DE CORTE E
ESTAMPAGEM, LDA

Sinuta FCE Internacionalização - Aposta em Tecnologias de
Conformação Inovadoras e no Mercado externo de valor
acrescentado

116.485,00

FEDER

52.418,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/26

2019/05/25

Portugal

POCI-02-0752-FEDER-025699

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

JOÃO PIRES, INTERNACIONAL TRANSPORTES, LDA

Projeto de Internacionalização da João Pires, Internacional
Transportes, Lda.

39.540,20

FEDER

17.793,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/15

2019/10/14

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

O FELIZ PAINEL, LDA

A AJAP pretende promover os produtos agroalimentares portugueses dos setores dos
lacticinios, transformados de carne e azeite, aumentando a notoriedade e
reconhecimento destes produtos nos mercados moçambicano e brasileiro, promovendo
a internacionalização e as vendas internacionais destes produtos.
Este projeto tem como principal objetivo e finalidade promover e divulgar os setores
agroalimentar e de transformados de plástico através do processo de
internacionalização tendo em vista mercados-alvo como a Polónia, Colômbia, Reino
Unido e França.
O PETUR - Programa Estratégico Turismo Equestre pretende dinamizar e projetar
internacionalmente o Turismo Equestre Português, envolvendo o meio económico,
adquirir conhecimentos e competências, e desenvolver plataformas promocionais e
ações âncora.
O projeto visa contribuir para a promoção das empresas nacionais do setor
aeroespacial, disseminar o setor e melhorar a visibilidade internacional das empresas e
dos centros de investigação, identificar as SWOT que enfrentam e realizar atividades de
comunicação e disseminação de informação relevante
A empresa pretende apostar na conquista de novos mercados internacionais onde ainda
não marca presença ou onde esta é ainda pouco relevante. Esta estratégia está
diretamente relacionada com a situação sócio-económica que se vive em Portugal,
perspetivando-se assim a estagnação no volume de vendas.
A AHC Estofos realazida produtos de mobiliário e serviços de estofagem para marcar de
elevado reconhecimento no mercado, sendo mesmo ela associada da marca
Interdesign, apenas com pouco mais de 1 ano de existencia já exporta 30% para o UK,
prevendo no pós-projeto um VNI de 67%, para novos mercados.
Reforço da capacidade da TOFEL para a internacionalização e maior qualificação dos
seus ativos através da valorização de fatores imateriais de competitividade (marca
própria BOAT DOCKS, coleções, prospeções de mercado, divulgação, website, feiras,
etc.) e com reflexo no aumento das suas exportações.

O projeto da A. CLEMENTE, LDA (TINTAS SILACA), tem como objetivo reforçar a
internacionalização, ainda insipiente, através de visitas a certames internacionais,
prospeção de mercados, elaboração de catálogos e contratação de 1 técnico altamente
qualificado para a área comercial/marketing.
A proposta da empresa ?António Correia Alves e Filhos S.A.? passa A proposta da empresa ?António Correia Alves e Filhos S.A.? passa por efetuar um
por efetuar um projeto de internacionalização em que a vertente projeto de internacionalização em que a vertente principal passa pela futura exportação
principal passa pela futura exportação de calçado para mercados de calçado para mercados globais. Importa ter em conta que a sua conceção tem uma
globai
componente tecnológica relevante.
A forte aposta da GLOBALKILN nos mercados internacionais leva à necessidade de se
Definição e implementação de um Plano de Internacionalização
adaptar e responder eficazmente às solicitações geradas por esses mesmos mercados,
para mercados de alto e muito alto valor acrescentado
nomeadamente ao nível do marketing internacional. É neste ponto que a
implementação deste projeto se torna crucial.
O projeto apresentado (Capacitação Internacional da ELASTRON PORTUGAL) prevê um
conjunto de investimentos (feiras, prospeção, loja on-line, catálogos, reforço equipas)
Capacitação Internacional da ELASTRON PORTUGAL
no sentido de aumentar consideravelmente o VN internacional da empresa e afirmar-se
como a maior empresa exportadora no seu segmento
Este projeto vem dar as condições necessárias à empresa para a sua entrada nos
mercados internacionais, quer seja através do investimento em marketing digital,
Harmony Evolution - Internacional
presença internacional com a participação em feiras e em viagens de
prospeção/promoção bem como a contratação de 2 rh afetos ao projeto.
Integrada no cluster Engineering and Tooling, a IMODRILL com o projeto aqui
Novas Dinâmicas Comerciais para Exportar Soluções de Moldes
candidatado, pretende iniciar e desenvolver o seu processo de exportação direta, com
Inovadoras para o Setor Automóvel
entrada em mercados com oportunidades de crescimento que decorrem das inovações
proporcionadas pelo setor automóvel.
A InterVidro realiza produtos de mobiliário e decoração em vidro, e servidos ono-toone, isto, possibilitada pela sua ligação forte ao grupo Interdesign, apenas com pouco
InterVidros - Internacional
mais de 1 ano de existencia já exporta 41% para o UK, prevendo no pós-projeto um VNI
de 71%, para novos mercados.
InterCarvEma

Projeto importante no plano estratégico da empresa, direcionado a áreas de
competitividade críticas com vista a expandir a presença internacional da CARVEMA.
Operação com timing estratégico pois acompanha lançamento de novo produto.
Este projeto visa internacionalizar a maior empresa nacional a produzir tostas,
alavancando a atividade para países com histórico no consumo destes produtos. Para
tal pretende visitar maiores feiras do setor e ealizar viagens de prospeção/promoção,
estabelecendo relações personalizadas.
No âmbito da sua estratégia de internacionalização, a Primus Vitória pretende realizar
um conjunto de investimentos que permitirão consolidar os mercados onde já atua,
bem como expandir o negócio para outros mercados, reforçando assim a capacidade de
competitividade a nível internacional.
A LuxuLock fabrica produtos de mobiliário em diversos metais, principalmente Inox.
Propõe-se realizar este projeto de internacionalização com o objetivo de atingir uma
posição consolidada nos mercados internacionais e alargar o seu âmbito de atuação
para mercados além dos territórios onde já atua.
Reforçar a internacionalização da EZPELETA num quadro de desenvolvimento e
melhoria competitiva em termos globais, com destaque para o lançamento de um novo
produto ? cadeira portuguesa de esplanada em polipropileno.
Promoção internacional da nova marca própria LAST SOLE, numa perspetiva de
diversificação e valorização da oferta, potenciando o aumento do Volume de Negócios e
as Exportações.

Reforçar a capacitação empresarial da SAFINA para a internacionalização, com vista a
aumentar a sua IE para pelo menos 65% do seu VN e a assim reduzir a excessiva
dependência ao mercado ibérico alcançando mercados com 1 alto poder de compra
e/ou com verdadeiras necessidades em produtos da SAFINA.
Reconhecimento da empresa e de todos os seus serviços e respetiva marca a nível
internacional, através de um contato mais direto e intenso com a procura internacional.
Internacionalização solidificada.
O projeto visa implementar ac?o?es de qualificação p/ a internacionalização,
promovendo a competitividade da empresa na abordagem a efetuar no mercado
internacional, com ferramentas inovadoras de corte e estampagem a frio em todas as
tecnologias de conformação de peças metálicas.
O projeto de Internacionalização da Empresa tem como objetivos principais reforçar a
marca, bem como promover os seus serviços com vista a conquistar novos clientes e
reforçar a sua presença junto dos clientes atuais, promovendo a qualidade do serviço
pela qual a Empresa deve ser reconhecida.
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PESSOAS E PROCESSOS, FORMAÇÃO E
CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO Internacionalização P&P 2017-2018
LDA

A P&P ao abrigo do presente projeto de internacionalização, pretende promover
internacionalmente (europa) um dos produtos tecnológicos que desenvolveu ? o
Izyspot, bem como os seus serviços de consultoria, desenvolvimento aplicacional,
Outsourcing e Outplacement.

65%

AVELEDA, S.A.

Aveleda Global 2016-2017

O projeto de internacionalização da Aveleda tem como objetivos o reforço da posição
da Empresa e da notoriedade das suas marcas em mercados internacionais e a
divulgação dos novos produtos associados às marcas Casal Garcia, Aveleda e Adega
Velha recentemente lançados e/ou a lançar no curto prazo.

65%

D'EL REY SERVICES - GESTÃO E PROMOÇÃO
TURÍSTICA, UNIPESSOAL LDA

Capacitação Empresarial para a internacionalização da Azimute
Versátil, através da valorização de fatores dinâmicos de
competitividade, com vista à promoção e distribuição dos seus
produtos/serviços

Aumentar a base e capacidade de captação de turistas estrangeiros nos mercados e
segmentos alvo definidos, pela aposta em fatores imateriais de competitividade, com o
objetivo de criar 1 posicionamento diferenciado do empreendimento turístico, com 1
oferta ímpar, localizado no resort Praia D'El Rey.

POCI-02-0752-FEDER-025713

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-025715

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-025724

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-025725

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TECFIL - TÉCNICA FABRICO DE FIOS, S.A.

GREENFIL - Export

POCI-02-0752-FEDER-025736

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ADEGA COOPERATIVA DE SÃO MAMEDE DA
VENTOSA CRL

Projeto de internacionalização da Adega Cooperativa de São
Mamede da Ventosa, C.R.L.

POCI-02-0752-FEDER-025758

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-025767

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-025829

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-025846

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-025847

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-025848

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-025872

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-025891

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-025959

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-025977

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-026014

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-026044

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-026110

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-026194

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-026199

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANIET - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA
EXTRACTIVA E TRANSFORMADORA

Pedra E+

POCI-02-0752-FEDER-026227

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGROINDUSTRIAL DO CENTRO

InovCluster - Internacionalização do Cluster Agro-Industrial 20162018

POCI-02-0752-FEDER-026265

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
International Business 2017-2018
LEIRIA

POCI-02-0752-FEDER-026267

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

Business on the Way 2017-2018

POCI-02-0752-FEDER-026278

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO DE OURIVESARIA E RELOJOARIA DE
PORTUGAL

560 Jewellery: Made (and Design) in Portugal

POCI-02-0752-FEDER-026344

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
MARMORES GRANITOS E RAMOS AFINS
(ASSIMAGRA)

INTERSTONE 2017 / 2018

POCI-02-0752-FEDER-026349

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

A.P.I.M.A.-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA
INDUSTRIA DE MOBILIARIO E AFINS

POCI-02-0752-FEDER-026350

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

STARTUP PORTUGAL - Associação Portuguesa para a Startup Portugal - Internacionalização do Ecossistema
Promoção do Empreendedorismo
Empreendedor Nacional

POCI-02-0752-FEDER-026351

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO

INOVMARKETII

POCI-02-0752-FEDER-026363

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
CALÇADO,COMPONENTES E ARTIGOS DE PELE E
SEUS SUCEDANEOS

Programa de Internacionalização do Cluster do Calçado - 2018

POCI-02-0752-FEDER-026376

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CEFAMOL-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA
DE MOLDES

Engineering & Tooling from Portuga 2017/2018

POCI-02-0752-FEDER-026383

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AIPI - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS PORTUGUESES
Portugal Lighting 2017/2018
DE ILUMINAÇÃO

POCI-02-0752-FEDER-026386

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

MUNDOS-ASSOCIAÇÃO PARA A
INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS
PORTUGUESAS EM MERCADOS FRANCÓFONOS

POCI-02-0752-FEDER-026392

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PORTUGAL FRESH - ASSOCIAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO DAS FRUTAS, LEGUMES E FLORES DE
PORTUGAL

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

Resumo | Summary

65%

Após uma evolução tecnológica ao nível da produção, a TECFIL necessita de qualificar
especificamente os seus ativos e aplicar novos modelos empresariais, para potenciar
atividades produtivas mais intensivas em conhecimento e criatividade e, aumentar a
sua base e capacidade exportadora.
Projeto de internacionalização da Adega Cooperativa de São Mamede da Ventosa, C.R.L:
incremento da competitividade e do volume de exportações, junto de atuais clientes e
novos, consolidando e diversificando os mercados externos, assente numa estratégia
inovadora: organizacional/marketing.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

189.540,00

FEDER

85.293,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

1.200.480,00

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/15

2018/01/14

Portugal

651.739,57

FEDER

293.282,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

404.600,00

FEDER

182.070,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

201.180,00

FEDER

90.531,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

205.045,00

FEDER

92.270,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

IRMARFER S.A.

Expand2Grow - Expand Irmarfer Action to grow all over the world

O Expand2Grow pretende, através de um plano de internacionalização com
investimentos devidamente estruturados ao nível do marketing e organizacional,
alargar a sua atuação a novos mercados internacionais, reforçar o seu posicionamento e
reconhecimento global e aumentar a base exportadora da empresa.

65%

ENANCER, ELECTRÓNICA S.A.

Internacionalização com diversificação de mercados, de produtos
de domótica (Smart Home) com aplicação ao nível de habitações,
edifícios e hotéis.

Projeto de intensificação da internacionalização da ENANCER, que assenta a sua
atividade na oferta de produtos e soluções na área da domótica (Smart Home), sendo
reconhecida pela sua marca de referência ONLY ? SMART HOME, para habitações,
edifícios e hotéis.

339.422,50

FEDER

152.740,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

65%

RST - CONSTRUTORA DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
Projeto de Internacionalização da RST
S.A.

O presente projeto visa o reforço da capacidade de internacionalização da RST.

760.077,50

FEDER

342.034,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

SANTOS - VIAGENS E TURISMO, LDA

O promotor pretende criar percursos turísticos rodoviarios em autocarro, autocarro
turisitco aberto e tuk tuk, na zona norte do país, sobretudo em Vila Real, Douro e Braga.

244.450,00

FEDER

110.002,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/05

2019/08/04

Portugal

65%

DSP - DISTRIBUIÇÃO SPORTSWEAR PROMOCIONAL, Implementação no mercado de Espanha - Internacionalização
S.A.
MUKUA

A DSP criou a marca de textil promocional, MUKUA, que goza actualmente de particular
sucesso em Portugal e em Angola. Este projecto tem o objectivo de expandir a marca,
fomentar o comercio internacional e incrementar a exportação aumentando assim as
receitas e criando novos postos de trabalho.

44.757,00

FEDER

20.140,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

283.840,00

FEDER

127.728,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

209.175,00

FEDER

94.128,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

215.602,50

FEDER

97.021,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

173.620,00

FEDER

78.129,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/30

2019/08/29

Portugal

356.232,50

FEDER

160.304,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

315.205,00

FEDER

141.842,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

57.225,00

FEDER

25.751,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/05

2019/08/04

Portugal

3.144.200,00

FEDER

1.729.162,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/10

2018/10/31

Portugal

3.050.662,58

FEDER

2.593.063,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

605.065,40

FEDER

334.297,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/11/29

2018/11/28

Portugal

1.427.136,31

FEDER

785.823,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/07

2018/11/30

Portugal

3.675.612,39

FEDER

2.005.291,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/16

2018/12/14

Portugal

4.274.854,50

FEDER

2.337.509,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

2.447.918,73

FEDER

1.331.301,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2016/12/17

2018/12/15

Portugal

3.834.591,16

FEDER

2.087.642,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

5.994.840,93

FEDER

3.076.423,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/27

2018/12/31

Portugal

846.948,80

FEDER

467.939,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

955.741,15

FEDER

528.046,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

15.333.294,11

FEDER

8.471.644,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

2.287.809,15

FEDER

1.226.265,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Capacitar as empresas de iluminação para reforçar a sua competitividade nos mercados
internacionais

1.282.029,26

FEDER

680.224,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Mundo's Exporta

Apoiar e orientar as empresas na implementação de estratégias de internacionalização
consistentes, articuladas e mais agressivas, geradoras de diferenciais de
competitividade e indutoras de ganhos em termos de uma maior orientação e
capacitação dos produtos/serviços fornecidos para mercados externos

1.333.608,63

FEDER

722.971,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Portugal Fresh 2017-2018

A Portugal Fresh pretende, com este projeto, fortalecer a presença dos seus associados
e das frutas, hortícolas e flores nacionais nos mercados externos, reforçando os laços
comerciais das empresas com os seus clientes. O projeto assenta maioritariamente na
presença em feiras internacionais.

1.141.559,52

FEDER

604.799,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

65%

Internacionalização da Santos VT

O atual porojeto vai inovar na abordagem dos mercados externos,
através do Design e desenvolvimento de novos produtos,
A RELEVO MINUCIOSO vai investir na internacionalização dos seus produtos dedicados
RELEVO MINUCIOSO UNIPESSOAL, LDA.
realização de catálogos, participação em feiras internacionais,
ao segmento de gama alta.
visitas de prospe
A SEPOL tem extrema necessidade de se internacionalizar em defesa da sua
sobrevivência enquanto empresa. A transição de gerações fez reflectir a administração
MANUEL DE SOUSA LOPES, S.A.
Internacionalizaçao Sepol
numa nova estratégia para a continuidade da empresa. Assim, surge este como
resposta a essa estratégia.
O projeto MATEXPORT 2020 visa o reforço do posicionamento e consolidação em
MATEXPORT 2020 - Reforço do posicionamento e consolidação em mercados externos da Matcerâmica, através da dinamização de um Plano para reforço
MATCERÂMICA - FABRICO DE LOUÇA S.A.
mercados externos
da presença junto dos retalhistas, permitindo implementar novos mercados e promover
a redução da dependência de grandes clientes.
A Cosmos é uma agência de viagens que opera nos segmentos de viagens de negócio,
incentivos corporativos, turismo desportivo de alta competição e lazer, essencialmente
COSMOS - VIAGENS E TURISMO S.A.
Internacionalização da Cosmos
em Portugal e Angola, e pretende reforçar a posição internacional nos vários mercados
em que já atua e entrar em alguns novos.
Reforço da estratégia de internacionalização da Divmac, assente em novas
DIVMAC - PROJECTOS, AUTOMATISMOS E
metodologias de ação promocional orientadas para a exportação de soluções
Divmac - Estratégia de Internacionalização 2017-2018
PERIFÉRICOS INDUSTRIAIS S.A.
tecnologicamente diferenciadoras, com o intuito de conquistar novos mercados e
reforçar a sua presença nas geografias em que já atua.
Projeto de internacionalização da FRUTI-TAIPINA, LDA., alcançar uma maior
competitividade e incremento do seu volume de exportações, junto de atuais clientes e
FRUTI-TAIPINA LDA
Projeto de internacionalização Fruti-Taipina, Lda.
novos, consolidando e diversificando os mercados externos, com base numa estratégia
inovadora: organizacional/ marketing.
Com este projeto de internacionalização, e dada a recente certificação AMSE, a Valinox
pretende abordar novos mercados onde pretende inserir-se no mercado petrolífero e
VALINOX - INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S.A.
Valinox ? Nova abordagem Internacional
reforçar as competências no mercado químico, de modo a aumentar a sua presença no
mercado internacional.
O Projeto Textiles Selection | home from Portugal, enquadra-se na tipologia de
Aviso N.º 21/SI/2016 - Sistema de Incentivos Internacionalização
ASSOCIAÇÃO HOME FROM PORTUGAL
Internacionalização PME com o objetivo de reforçar a capacitação empresarial e o
das PME- Projetos Conjuntos
reconhecimento internacional do sector de têxteis-lar.
O projeto pretende alavancar a internacionalização das empresas portuguesas e a
AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
captação/retenção de investimento para Portugal, através da promoção, prospeção e
EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE SIAC2020 - Plano de Promoção Externa - 2015-2017
acesso a novos mercados, e promoção integrada da oferta portuguesa com potencial de
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.
penetração.

Interfurniture

O projeto visa apoiar as empresas do setor da pedra natural no processo de
internacionalização, permitindo diversificar mercados e limitar riscos de expansão.
O InovCluster - Internacionalização do Cluster Agro-Industrial 2016-2018 é um projeto
conjunto setorial que visa potenciar o aumento da base e capacidade exportadora das
PME da fileira agroalimentar e incrementar a sua orientação exportadora para
mercados de oportunidade.
Com este projeto pretendemos apoiar as empresas nacionais no seu processo de
internacionalização para o mercado da Alemanha, EAU, EUA, Irão, Argélia, Argentina,
Canadá, Reino Unido, Colômbia, Guiné-Bissau, Polónia e Rússia.
O Proj Business On the Way, tem por objetivo o aumento da base e capacidade
exportadora e reconhecimento internacional das PME envolvidas, integra ações de
promoção internacional, quer de prospeção e presença em mercados externos, quer em
território nacional para dar a conhecer a oferta nacional.
560 Jewellery: Made (and Design) in Portugal destina-se a reforçar a capacitação
internacional das PME da ourivesaria de PortugalEste é o programa mais completo e
ambicioso de acesso ao internacional desenvolvido até à data.A intervenção prevê a
execução de 41 ações e 17 mercados.
O projeto pretende intervir junto dos mercados e das empresas do setor dos Recursos
Minerais com o objetivo de reforçar a competitividade internacional do setor.
A Presente candidatura Interfurniture tem como objetivo aumentar as exportações e o
reconhecimento das marcas/empresas portuguesas da fileira casa, através da
participação nos principais certames internacionais dedicados à Fileira, potenciando o
reconhecimento do Portuguese Furniture.
A Startup Portugal - Associação Para a Promoção do Empreendedorismo pretende
promover a internacionalização das startup nacionais, procurando reforçar a sua
capacidade exportadora, mas também contribuir para o reconhecimento internacional
do ecossistema empreendedor nacional.
Reforçar a competitiv. das PME para a internacio., diversificação de mercados, aumento
da base e capacidade exportadora,promover visibilidade internacional é objetivo do
projeto.Foram estabelecidas parcerias com ANEME e AIMMAP e AEPortugal visando
deste modo a criação de sinergias associativas
Esta intervenção permite enquadrar um conjunto integrado de iniciativas de
internacionalziação das empresas do cluster do calçado e moda. Partindo da
participação num vasto conjunto de feiras internacionais prevê-se também a realização
de actividades compementares do processo de internacionalização.
O Projeto Engineering & Tooling from Portugal visa apoiar a internacionalização e o
esforço promocional do Sector de Moldes e Ferramentas Especiais em mercados
estratégicos para a sua consolidação e desenvolvimento, bem como para o alargamento
da sua base exportadora para novos mercados e regiões.

692

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme
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Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name
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POCI-02-0752-FEDER-026396

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUES

INTERELECTRIC 2017|2018 - Programa de Internacionalização das
empresas

POCI-02-0752-FEDER-026464

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AIMMAP - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS
METALÚRGICOS, METALOMECANICOS E AFINS DE
PORTUGAL

Internacionalização do Metal - plano de acção global, no contexto
de uma visão integrada da indústria transformadora X

POCI-02-0752-FEDER-026477

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSOMEXICANA

Portugal Connect

POCI-02-0752-FEDER-026479

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CAL MAIS - CÂMARA AGRÍCOLA LUSÓFONA ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA Programa de Internacionalização do Agronegócio-CAL 2017/2018
OFICIAL PORTUGUESA

POCI-02-0752-FEDER-026490

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS
EMPRESARIOS

Next Step PF 17/18

POCI-02-0752-FEDER-026494

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
CURTUMES

INTERNATIONAL FOCUS LEATHER EXPORTS

POCI-02-0752-FEDER-026512

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AGÊNCIA REGIONAL DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DO
ALENTEJO - TURISMO DO ALENTEJO

Internacionalização do Alentejo - Plano Conjunto 2017-2018

POCI-02-0752-FEDER-026531

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AJEPC - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS
PORTUGAL-CHINA

Projecto Conjunto de Internacionalização das PME 17/18

POCI-02-0752-FEDER-026537

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS FCE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

POCI-02-0752-FEDER-026544

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-026551

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-026575

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-026580

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0752-FEDER-026600

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

Soul Wines 2

POCI-02-0752-FEDER-026605

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AETUR - ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS
TURÍSTICOS DO DOURO E TRÁS-OS-MONTES

Norte ? com um pé dentro?.

POCI-02-0752-FEDER-026606

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANETIE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
ELECTRÓNICA

GET GLOBAL 2.0

POCI-02-0752-FEDER-026608

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSOJAPONESA

POCI-02-0752-FEDER-026613

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-026617

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0752-FEDER-026697

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

POCI-02-0752-FEDER-035408

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR ARTÍSTICO DO Diagnostico à Cadeia Valor, e ao Processo Marketing Mix e Visita
PORTO CRL
ao Mercado Brasileiro para Inicio Internacionalização

POCI-02-0752-FEDER-036060

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PAPER PRIME, S.A.

Paper Prime - to the markets

POCI-02-0752-FEDER-036138

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PROBAIXA, S.A.

Apoio à Internacionalização e Exportação na PROBAIXA

POCI-02-0752-FEDER-036303

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ALFERPAC - PROJECTOS, ASSISTÊNCIA E OBRAS
PÚBLICAS, S.A.

ALFERPAC - VALE INTERNACIONALIZAÇÃO

POCI-02-0752-FEDER-036337

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AGROLEX II - RAÇÕES LDA

AGROLEX II RUMO À INTERNACIONALIZAÇÃO

POCI-02-0752-FEDER-036341

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

EDGAR & PRIETO LDA

EDGAR & PRIETO NO CAMINHO DA INTERNACIONALIZAÇÃO

POCI-02-0853-FEDER-000007

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA PÓVOA DE VARZIM

Póvoa Inovadora

POCI-02-0853-FEDER-000011

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ATP - ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO DE
PORTUGAL

GREEN TEXTILE CLUB

POCI-02-0853-FEDER-000012

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

POCI-02-0853-FEDER-000014

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000016

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000030

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000036

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

Resumo | Summary

INTERELECTRIC 2017|2018 - Apoiar a internacionalização de PME através de estratégias
internacionais, estruturadas em torno de políticas de competitividade sustentadas na
diversificação de mercados, na inovação, na qualificação e no desenvolvimento de
tecnologias, de materiais e de soluções.
Projeto que se destina ao aumento e consolidação das exportações do setor
metalúrgico e metalomecânico, através da participação coletiva em feiras no mercado
europeu, com uma forte aposta no marketing digital e abordagem a outros mercados
extra Europa Comunitária através de missões.
O projeto Portugal Connect, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria LusoMexicana, tem como objetivo reforçar o processo de internacionalização das empresas
portuguesas no mercado mexicano, principalmente nos setores tecnológicos e
agrialimentar/agroindústria.
O Programa de Internacionalização do Agronegócio-CAL 2017/2018 é um projeto de
apoio à internacionalização de PME da fileira do agronegócio, especialmente
vocacionado para a área da indústria agroalimentar numa lógica de fileira vertical e
horizontalmente sustentada, para os países da CPLP.
O projeto Next Step PF 17/18 apoia a internacionalização da atividade empresarial,
promovendo a exportação de bens e serviços transacionáveis, através da participação
em eventos de dimensão global em mercados prioritários e não tradicionais
criteriosamente identificados.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

945.329,29

FEDER

522.257,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

1.321.191,90

FEDER

711.523,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

339.422,45

FEDER

187.530,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2018/08/31

Portugal

1.127.889,67

FEDER

613.949,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

3.167.529,41

FEDER

1.750.060,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

1.467.211,13

FEDER

782.088,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

462.636,28

FEDER

254.514,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

1.114.949,67

FEDER

579.609,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

O CLUBE PORTUGAL EXPORTADOR é composto por um plano de promoção externa a
realizar em 2017 e 2018, incluída numa estratégia dirigida a uma grande área de
intervenção que agrega um conjunto de PME que partilham o mesmo perfil exportador
abrangendo feiras e missões em diversos mercados internacionais.

1.278.251,19

FEDER

706.233,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

65%

SELECTIVA MODA-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE
FROM PORTUGAL 2018
SALÕES INTERNACIONAIS DE MODA

O From Portugal 2018 apresenta um conjunto integrado de atividades para a promoção
da capacitação das empresas da ITV nacional para a internacionalização, no sentido do
aumento das exportações, nomeadamente através da participação em certames de
referência e ações de reforço da notiriedade nacional.

12.118.285,17

FEDER

6.695.352,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2018/12/31

Portugal

65%

ASSOFT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOFTWARE INTERSOFT III

INTERSOFT ? Projeto de Apoio à Internacionalização promovido pela ASSOFT com fim à
capacitação do setor tecnológico para a Internacionalização através do contacto com
mercados internacionais

548.235,29

FEDER

302.899,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/08/01

2018/07/31

Portugal

65%

AGAVI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
PREMIUM PRODUCTS FOR EXCLUSIVE MARKETS 2018 ? 2ND
GASTRONOMIA E VINHOS, PRODUTOS REGIONAIS E
EDITION
BIODIVERSIDADE

O projeto surge em continuidade do PREMIUM PRODUCTS FOR EXCLUSIVE MARKETS e
visa acelerar os processos de internacionalização das PME pertencentes aos setores da
Gastronomia, Produtos Regionais, Vinhos e Comércio de Portugal, através de um
conjunto de ações de presença e comunicação internacional.

860.166,41

FEDER

463.753,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

65%

NERGA-NUCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DA
GUARDA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

Com o RUN Oriente, pretende-se, reforçar a competitividade de 10 PME?s no domínio
da Internacionalização,potenciando a capacidade exportadora e reconhecimento
internacional, através da implementação de ações inovadoras de promoção e
marketing, presença, conhecimento e acesso ao mercado Nipónico.

240.964,46

FEDER

133.132,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2018/12/31

Portugal

1.220.117,64

FEDER

674.114,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

626.430,00

FEDER

341.015,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/04/01

2018/12/31

Portugal

572.000,00

FEDER

316.030,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/01

2018/12/31

Portugal

A Câmara de Comércio e Indústria Luso Japonesa, com o projeto Portugal@Nihon,
pretende capacitar conjuntamente as empresas para entrar ou consolidar a sua
presença no mercado japonês, reunindo recursos, criando redes de contatos e
reduzindo custos no processo de internacionalização das empresas.

204.710,62

FEDER

107.689,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/05/30

2018/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS DE FERREIRA Internacionalização de Empresas do Setor do Mobiliário

Internacionalização da Capital do Móvel 2017 - 2018

554.484,00

FEDER

303.129,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
METALÚRGICAS E ELECTROMECÂNICAS

O Projecto, visa reforçar a capacitação das empresas metalúrgicas e electromecânicas
para a internacionalização, o alargamento da sua base e capacidade exportadora,
através da consolidação de mercados, da prospeção de novos mercados emergentes e
alternativos e da participação em feiras estratégicas.

250.219,53

FEDER

138.246,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

14.700.170,89

FEDER

12.495.145,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

14.000,00

FEDER

10.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/12/13

2018/12/12

Portugal

13.425,00

FEDER

10.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/12/13

2018/12/12

Portugal

13.300,00

FEDER

9.975,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/12/13

2018/12/12

Portugal

13.100,00

FEDER

9.825,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/12/13

2018/12/12

Portugal

13.200,00

FEDER

9.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/12/13

2018/12/12

Portugal

13.150,00

FEDER

9.862,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

02-O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as
PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

2017/12/13

2018/12/12

Portugal

--

794.688,23

FEDER

439.065,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/15

2018/02/14

Portugal

--

264.468,96

FEDER

145.348,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
IQ+Empresas
LEIRIA

--

2.969.312,79

FEDER

1.638.365,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/15

2017/11/13

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
GUIMARÃES

Guimarães2020

--

1.723.579,41

FEDER

952.277,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2018/03/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E
MOBILIÁRIO DE PORTUGAL

ECOWOOD: competitividade pela gestão florestal sustentável

--

1.597.392,94

FEDER

882.559,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/05/30

Portugal

65%

INOVA-RIA: ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS PARA UMA
Projeto ACTOR 3 - Qualidade e Certificação para o setor TICE
REDE DE INOVAÇÃO EM AVEIRO

--

2.164.697,76

FEDER

1.192.143,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO DE INCUBAÇÃO DE
BASE TECNOLÓGICA DO MINHO

--

560.891,50

FEDER

304.808,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/09

2017/09/30

Portugal

Clube Portugal Exportador

RUN Oriente

Portugal@Nihon

Projecto Conjunto de Internacionalização de Empresas
Metalúrgicas Electromecânicas ? 2017/2018

Promoção Internacional Integrada do Destino Portugal

Qualificação e Reforço da Competitividade Empresarial na região
do Alto e Baixo Minho

O projeto INTERNATIONAL FOCUS LEATHER EXPORTS é um projeto exclusivamente
dedicado à Internacionalização com o objetivo de promover uma maior focalização e
concentração nos mercados mais fortes e especializados da Industria de Curtumes.
O projeto Internacionalização do Alentejo ? Plano Conjunto 2017 ? 2018 tem como
objetivo principal aumentar a competitividade das PME a operar no setor turístico,
reforçando a internacionalização do seu negócio, promovendo simultaneamente o
destino e a marca Alentejo nos mercados internacionais.
Este projeto conjunto prevê a realização de ações de promoção internacional com o
intuito aumentar o valor das exportações no volume de negócios das empresas e,
consequentemente, o volume de negócios total das empresas envolvidas sobretudo nos
mercados da China Continental, Macau e Hong Kong.

Este projeto pretende capacitar as PME da região Norte para a internacionalização,
mais especificamente as empresas produtoras e exportadoras de vinhos da região do
Douro e Porto, dotando-as dos conhecimentos e ferramentas necessárias para este
processo.
Realização de um conjunto de ações de prospeção e missões inversas dirigidas aos
mercados da Bélgica, Reino Unido, Brasil, Israel e Estados Unidos, por um conjunto de
15 empresas cujas atividades se desenvolvem na área do Turismo ou que com ele estão
initimamente relacionados.
O atual projeto de investimento pretende espoletar ou potenciar a capacidade
exportadora das PME do setor das TICE aderentes, procurando atribuir-lhes alcance
global através da abordagem a destinos internacionais estratégicos: Alemanha, Reino
Unido, Finlândia, Peru, México e Cuba.

O Turismo de Portugal, I.P. pretende desenvolver um projeto de promoção internacional
integrada de Portugal enquanto destino turístico, constituindo-se como o elemento
agregador de várias ações dinamizadas nos mercados-alvo externos no âmbito da
promoção turística.
O projeto consiste na Subcontratação de um diagnóstico de oportunidades de evolução
da empresa na cadeia de valor, melhoria marketing Mix e visitas a feiras internacionais
do setor Educacional para prospeção de Clientes/Alunos no mercado externo,
nomeadamente no Brasil.
A Paper Prime finalizou o investimento, um projeto de verticalização em papel tissue.
Embora vá fornecer em 70% empresas do grupo, vai ter de encontrar mercado externo
para a restante produção. Essa dinamização comercial requer assistência especializada
para se iniciar de forma profícua e certeira.
A Probaixa, SA pretende iniciar o seu processo de internacionalização, identificando
como possíveis os seguintes mercados Angola, Espanha, Canadá, China e Reino Unido. O
apoio a que se candidata visa o diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem
como a prospecção e visita aos mesmos.
A Alferpac, S.A. pretende iniciar o ser processo de internacionalização pelos seguintes
mercados: Espanha; França e Marrocos. Pretendemos diagnosticar oportunidades e
procurar novos clientes e parceiros, por isso nos candidatamos a este apoio.
A empresa Agrolex II pretende iniciar o seu processo de internacionalização, sinalizando
como possíveis o mercado Africano, dos quais destaca Marrocos, Argélia e Nigéria. O
apoio a que se candidata visa o diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem
como a prospeção e visita aos mesmos.
A Edgar & Prieto, Lda. pretende iniciar o seu processo de internacionalização,
identificando como mercados Espanha, França e Suiça. O apoio a que se candidata visa
o diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem como a prospeção de novos
clientes e parceiros.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-000041

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000045

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000048

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000054

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000056

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000059

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000063

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000065

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000070

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000082

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000084

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000088

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000121

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000123

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000125

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000127

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000128

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000131

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000132

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000175

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000194

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000199

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000224

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000226

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000276

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000299

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000308

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000311

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000313

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000314

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000318

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000319

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000334

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000338

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000341

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000348

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000358

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000371

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000372

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000398

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000412

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000417

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

65%

65%

65%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À INDÚSTRIA
METALOMECÂNICA
ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
MARMORES GRANITOS E RAMOS AFINS
(ASSIMAGRA)
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
CALÇADO,COMPONENTES E ARTIGOS DE PELE E
SEUS SUCEDANEOS

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Manufatura Aditiva para a Competitividade das PMEs no setor
metalúrgico e metalomecânico (MAC' PME)

--

242.098,50

FEDER

132.959,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

Stone.PT Project

--

585.104,05

FEDER

319.188,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/03/01

2016/12/31

Portugal

Valorização da Oferta do Cluster do Calçado 2015 (2º semestre) e
2016

--

1.490.116,79

FEDER

807.574,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/02/15

2016/12/31

Portugal

65%

NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM

RING - Ribatejo Inovação Na Gestão

--

488.823,52

FEDER

270.074,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

65%

NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO DISTRITO
DE BRAGANÇA

INOVA PME - Projeto de Melhoria Empresarial

--

762.541,17

FEDER

421.303,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/07/31

Portugal

65%

ACISVFXAV - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DOS
CONCELHOS DE VILA FRANCA DE XIRA E ARRUDA
DOS VINHOS

QUALIFICARRUDA

--

295.395,00

FEDER

161.869,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/03/01

2016/12/31

Portugal

65%

INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGROINDUSTRIAL DO CENTRO

AddInov - Programa de capacitação para as empresas nos domínios
-da inovação e da economia digital

690.332,94

FEDER

381.408,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/09/30

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

QI - Qualidade & Inovação

--

1.911.359,90

FEDER

1.038.631,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/08

2017/06/07

Portugal

65%

ANETIE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
ELECTRÓNICA

GET DIGITAL

--

1.699.950,00

FEDER

750.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA - COMÉRCIO,
TURISMO E SERVIÇOS

UpREST ? Competitividade e Inovação na Restauração

--

355.058,82

FEDER

196.170,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE ESPOSENDE

ACICE QUALIFICAÇÃO PME

--

521.187,00

FEDER

284.931,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/03/01

2017/09/30

Portugal

65%

ASSOFT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOFTWARE QGlobal

--

884.625,00

FEDER

488.206,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

NERGA-NUCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DA
GUARDA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

BQ&E - Qualificar para exportar

--

171.109,68

FEDER

94.426,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO

IQ PME

--

311.317,63

FEDER

172.002,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

65%

EPEDAL - INDÚSTRIA DE COMPONENTES METÁLICOS
Expansão da capacidade produtiva em novos processos / produtos -S.A.

3.653.603,00

FEDER

1.826.801,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/06

2016/06/20

Portugal

65%

CAMPOS & CAMPOS, LIMITADA

Verticalizar, Inovar, Internacionalizar e Crescer

--

8.672.553,26

FEDER

5.203.531,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/09

2017/04/08

Portugal

65%

TINKAVE - ACABAMENTOS PONTE DE SERVES LDA

Tinkave i9

--

3.238.206,11

FEDER

2.266.744,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/28

2017/04/27

Portugal

65%

FAMILITEX TECELAGEM LDA

Inovar, Crescer, Diversificar, Internacionalizar

--

3.976.576,00

FEDER

2.385.945,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/08

2017/04/07

Portugal

65%

IVLUI - TÊXTEIS S.A.

Ivlui(r) Competitividade

--

3.478.747,04

FEDER

2.435.122,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/22

2017/10/21

Portugal

65%

Inovar o processo de galvanização, Introduzir novos métodos de
EUROGALVA - GALVANIZAÇÃO E METALOMECÂNICA
tratamento de superfícies de metais, pintura industrial e lacagem,
S.A.
Iniciar a atividade de serralharia civil ligeira, promover a eficiênci

--

4.052.886,27

FEDER

2.026.443,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/20

2017/04/19

Portugal

65%

CALHEIROS EMBALAGENS S.A.

Calheiros 2017: Inovação Produtiva

--

5.819.614,00

FEDER

2.909.807,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/22

2017/04/21

Portugal

65%

OTOJAL-ESTAMPARIA TEXTIL LDA

FANTASTIC COLOURS

--

3.456.906,50

FEDER

2.074.143,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/23

2015/12/31

Portugal

65%

PAMPI-LAR - PAPÉIS DE PORTUGAL S.A.

Redimensionamento Pampilar

--

3.127.081,43

FEDER

2.188.957,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/30

2015/10/20

Portugal

65%

NOVADOLCI, S.A.

Instalação de nova unidade produtiva de ultracongelados ?
inovação e internacionalização

--

4.213.243,90

FEDER

2.527.946,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/06/30

Portugal

65%

LIFRESCA-SOCIEDADE DE PRODUTOS HIGIENICOS
S.A.

Avanço Cadeia Valor Segmento Farmaceutico

--

3.968.488,25

FEDER

2.381.092,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

T. S. F. - METALÚRGICA DE PRECISÃO LDA

Desenvolvimento de uma area de negocio nova de alto valor
acrescentado

--

3.049.760,00

FEDER

2.134.832,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

65%

ATT-ADVANCED TOOL TECHNOLOGY, LDA

ATT 2015 - Tecnologias Avançadas e Flexíveis para o Fabrico de
Moldes de Precisão não Convencionais

--

6.159.128,00

FEDER

3.695.476,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/14

2017/03/31

Portugal

65%

SONAFI-SOCIEDADE NACIONAL DE FUNDIÇÃO
INJECTADA S.A.

Inovação e Especialização Inteligente (IEI)

--

5.061.420,00

FEDER

2.530.710,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/02

2017/05/01

Portugal

65%

DRILLCON IBÉRIA, S.A.

A Inovação no setor da perfuração do subsolo

--

9.131.547,32

FEDER

6.848.660,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/15

2017/10/14

Portugal

65%

SOCEMITS - INNOVATIVE TOOLING SOLUTIONS, LDA Socem ITS - Creative Innovation

--

3.749.750,00

FEDER

2.249.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

65%

MOLDEGAMA - MOLDES TÉCNICOS, S.A.

--

3.057.384,53

FEDER

1.834.430,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/09/30

Portugal

65%

FORCEFER - ENGENHARIA METALOMECÂNICA, LDA FORCEFER - Soluções Estruturais Metálicas

--

4.105.880,70

FEDER

3.079.410,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

65%

LACOVALE - TECHNOLOGY AND INNOVATION, LDA

Capacitação do processo de produção da Lacovale

--

3.387.481,08

FEDER

2.371.236,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

65%

CARVITIN, TINTURARIA E ACABAMENTOS, LDA

Desenvolvimento de novos produtos e melhoria dos atuais e
aumento da capacidade produtiva.

--

3.470.762,70

FEDER

2.082.457,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

65%

PAINEL 2000 - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PÁINEIS,
Objectivo 37 milhões
S.A.

--

7.464.220,80

FEDER

3.732.110,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

4.900.000,00

FEDER

2.940.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

Excelência2015

65%

COBERMAT, S.A.

Criação de nova unidade produtiva, inovadora no fabrico de Painel
Sandwich em Poliuretano, focada na inovação tecnológica, na
-diferenciação e na produção de bens transacionáveis e
internacionalizáveis

65%

FUNDIFÁS - FUNDIÇÃO INJETADA, LDA

FUNDIFÁS ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA

--

7.769.194,41

FEDER

4.661.516,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

65%

PANICONGELADOS - MASSAS CONGELADAS S.A.

Introdução de Linhas de produção de pizzas, de pastel de nata e
crepes

--

12.526.430,23

FEDER

7.515.858,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2017/12/31

Portugal

65%

3G RESINS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Criação de oito novos produtos e um novo método de fabrico de
injeção a gás

--

3.552.206,82

FEDER

2.664.155,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/26

2017/09/30

Portugal

65%

MATIAS & ARAÚJO S.A.

CKUMTC -CUPRO KNIT, UNSIZE MATTRESS, TEXTILE COATING

--

5.695.122,00

FEDER

3.417.073,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/24

2017/05/23

Portugal

65%

A.T.B.-ACABAMENTOS TÊXTEIS DE BARCELOS LDA

ATB - Crescer com novos desafios

--

7.921.949,43

FEDER

4.753.169,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2018/04/25

Portugal

65%

UNITED BIOPOLYMERS, S.A.

BIOPLASTIC 2.0

--

4.372.397,83

FEDER

3.279.298,37

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/06/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-000447

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000451

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000470

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000481

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000482

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000496

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000497

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000527

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000531

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000540

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000545

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000547

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000555

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000562

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000591

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000593

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000594

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000597

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000617

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000622

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000652

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000673

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000681

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000693

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000706

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000726

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000729

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000735

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000744

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000754

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000769

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000792

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000794

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000828

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000842

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000850

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000859

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000893

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000895

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000908

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000943

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-000988

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001065

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

JOSÉ NEVES & CA LDA

Criação de uma nova unidade industrial, aposta na Industrialização
e no reposicionamento em cadeias de valor nacionais e
-internacionais de alto valor

4.235.817,16

FEDER

2.541.490,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

J.& J.TEIXEIRA S.A.

WOODEN- FOR YOUR HEALTH CARE

--

5.505.642,86

FEDER

3.303.385,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/29

2016/01/28

Portugal

65%

MINERCELL - INDUSTRIAL COMPOSITES, LDA

BIOBOARD (Produção de painéis técnicos de base mineral para
revestimentos)

--

7.593.141,01

FEDER

4.555.884,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

ELASTICTEK - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, LDA

Nova unidade fabril da Elastictek para produção de produtos para a
-indústria de dispositivos de higiene

12.558.000,00

FEDER

6.279.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2017/04/26

Portugal

65%

BRAMP-METAIS E POLIMEROS DE BRAGA LDA

BRAMPINOV - Inovação e Competitividade no Mercado Global

--

3.303.014,70

FEDER

2.312.110,29

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

65%

LWC METAL, S.A.

LWC Metal - Nova Unidade Industrial de Fabricação de Produtos
Metálicos Inovadores, Sustentáveis e de Elevado Valor
Acrescentado

--

7.961.667,32

FEDER

5.573.167,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

ADA FIOS, S.A.

Reforço da liderança da Gaze

--

3.790.062,09

FEDER

2.274.037,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

65%

BIOSURFIT S.A.

Nova unidade fabril e sede da biosurfit

--

6.363.814,67

FEDER

3.818.288,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/05

2017/10/31

Portugal

65%

DUVALLI, S.A.

INOVAR PARA CRESCER

--

4.127.518,10

FEDER

2.889.262,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2018/04/01

Portugal

65%

TINTOJAL - TINTURARIA E ACABAMENTOS LDA

SOFT SKILLS

--

1.798.577,35

FEDER

1.079.146,41

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/24

2017/04/23

Portugal

65%

NORAS PERFORMANCE - COMÉRCIO INVESTIGAÇÃO
Boia U-Safe
E DESENVOLVIMENTO, UNIPESSOAL LDA

--

6.466.691,77

FEDER

3.880.015,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/17

2017/12/31

Portugal

65%

SOCIEDADE METALURGICA MARINHENSE LDA

SOMEMA IPB

--

5.320.791,82

FEDER

2.660.395,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2016/12/31

Portugal

65%

NORPRINT, ARTES GRAFICAS S.A.

Inovar e crescer para consolidar

--

2.986.500,00

FEDER

1.493.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/09/13

Portugal

65%

PHAZPLAS - INDÚSTRIA DE PLÁSTICO, S.A.

Obejectivo: VN 8 milhões

--

12.756.755,75

FEDER

7.654.053,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

NUNEX - WORLDWIDE, S.A.

Fabrico de novos produtos - pensos higiénicos, tampões, toalhistas
-e fraldas ultrafinas

17.272.500,00

FEDER

8.636.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/28

2017/12/27

Portugal

65%

CAETANO COATINGS S.A.

Nova Linha de Pintura Líquida

--

6.838.461,53

FEDER

3.419.230,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2017/04/26

Portugal

65%

EXPORPLÁS - INDÚSTRIA DE EXPORTAÇÃO DE
PLÁSTICOS, S.A.

INOVGRASS

--

3.599.617,23

FEDER

1.799.808,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/05

2017/02/28

Portugal

65%

RAMALHOS S.A.

Aumento da capacidade produtiva e melhoria significativa dos
produtos da Ramalhos. S.A.

--

3.267.426,72

FEDER

1.633.713,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2017/04/26

Portugal

65%

TRIANGLE'S - CYCLING EQUIPMENTS, S.A.

PRODUÇÃO DE QUADROS EM ALUMINIO PARA BICICLETAS

--

14.071.921,36

FEDER

8.443.152,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

PAPER PRIME, S.A.

Paper Prime - Portugal Tissue Paper Mill

--

21.643.529,00

FEDER

15.150.470,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/20

2017/08/16

Portugal

65%

SUBLIME STAY LDA

Sublime Comporta Country Retreat & Spa - Hotel Apartamento

--

3.018.317,50

FEDER

2.263.738,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

LPS - LOGISTIC, PACKAGING SOLUTIONS, S.A.

LPS PACKAGING - incremento da capacidade produtiva, inovação
do processo e produto.

--

1.034.111,61

FEDER

731.178,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/30

2016/12/31

Portugal

65%

MOLDOESTE II - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LDA

Nova fábrica Moldoeste II

--

3.158.000,00

FEDER

1.579.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

65%

MANUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA & SILVA LDA

Lançamento de duas marcas de mobiliário inovador, para novos
mercados

--

2.957.540,23

FEDER

1.774.524,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/20

Portugal

65%

O FELIZ PAINEL, LDA

Produção de painel isotérmico ? inovação e internacionalização

--

7.560.100,00

FEDER

4.536.060,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

65%

MICROLIME - PRODUTOS DE CAL E DERIVADOS S.A.

Criação de nova fábrica de produção de cal e derivados em
Maxieira - Fátima

--

11.047.656,94

FEDER

5.523.828,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/04

2017/03/31

Portugal

65%

RCOOR - ECOLOGICAL SYSTEMS, LDA

Projeto de Inovação Nacional

--

4.516.860,79

FEDER

3.387.645,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/15

2017/11/14

Portugal

65%

PROCERAMICA - CERAMICA DE MESA, S.A.

Criação de uma nova fábrica de Grés, com implementação de
novas tecnologias e sistemas de produção

--

4.774.000,00

FEDER

3.580.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/12/31

Portugal

65%

DMM - DESENVOLVIMENTO, MAQUINAGEM E
MONTAGEM LDA

Fabricação de peças para automóveis mais sustentáveis e
respeitadores do ambiente

--

5.240.050,00

FEDER

2.620.025,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

65%

DIAS FERNANDES & ANDRADE LOPES, LDA

DFAL - Inovação, internacionalização e sofisticação de processos

--

4.750.958,25

FEDER

3.125.824,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

TINTEX - TEXTILES, S.A.

High Tech fabrics by Tintex

--

3.642.070,00

FEDER

2.185.242,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/30

2017/04/29

Portugal

65%

J.PRIOR - FÁBRICA DE PLÁSTICOS LDA

Prinov

--

3.303.107,33

FEDER

1.981.864,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2017/03/31

Portugal

65%

BIG MAQ - SERVIÇOS DE MAQUINAÇÃO DE
MOLDES, LDA

Diversificação de fabricação para grandes moldes da indústria
aeronáutica

--

4.959.160,00

FEDER

3.471.412,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/12/30

Portugal

65%

ECOIBERIA - RECICLADOS IBÉRICOS, S.A.

ECOIBERIA

--

3.787.212,32

FEDER

2.651.048,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/28

2017/10/30

Portugal

65%

TRIMALHAS - KNIT INSPIRATION, S.A.

Capacitação para a produção de novos tipos de malhas de alto
valor acrescentado

--

3.215.114,27

FEDER

1.607.557,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/27

2017/04/26

Portugal

65%

REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS
D'ALAGOA, S.A.

Lançamento de novos produtos e aumento de capacidade
produtiva da Mercatus

--

3.229.809,77

FEDER

1.614.904,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/04/25

2017/04/24

Portugal

65%

FERPAINEL S.A.

Alargamento da gama de produtos da FERPAINEL

--

6.146.114,00

FEDER

3.687.668,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/05/31

Portugal

65%

CAMPOS & CAMPOS, LIMITADA

Qualidade, SST, Responsabilidade Social, Investigação,
Desenvolvimento e Inovação, Internacionalização e Crescimento
Sustentado

--

114.180,00

FEDER

51.381,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/04

2017/05/03

Portugal

65%

SILSA - CONFECÇÕES S.A.

AI MIOPO - Alchemy Innovation

--

292.596,28

FEDER

131.668,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/04

2017/05/03

Portugal

65%

COMIFRIO - PRODUTOS PRÉ-COZINHADOS, S.A.

Comifrio - Internacionalização 2015-2019

--

142.659,90

FEDER

64.196,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/05

2017/04/30

Portugal

65%

ACATEL - ACABAMENTOS TÊXTEIS S.A.

Sustainability Colours

--

275.104,00

FEDER

123.796,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/11

2017/05/10

Portugal

65%

DALPER - CUTELARIA E PRODUTOS DE MESA S.A.

As Certifificações como promoção organizacional e gestionária
potenciando fortemente a imagem da empresa à escala global

--

84.130,00

FEDER

37.858,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/12

2017/11/11

Portugal

65%

MATIAS & ARAÚJO S.A.

CKUMTC -CUPRO KNIT, UNSIZE MATTRESS, TEXTILE COATING

--

175.600,00

FEDER

79.020,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-001079

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001098

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001158

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001204

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001241

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001365

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001403

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001476

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001597

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001609

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001637

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001647

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001679

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001737

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001772

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001805

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001822

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001824

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001840

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001866

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001893

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001915

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001922

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001943

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001945

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-001946

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002030

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002040

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002045

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002077

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002128

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002159

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002196

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002243

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002257

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002292

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002298

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002316

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002318

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002346

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002374

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002391

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

OTOJAL-ESTAMPARIA TEXTIL LDA

FANTASTIC COLOURS

--

651.281,01

FEDER

293.076,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/19

2017/05/18

Portugal

65%

OLITREM-INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, S.A.

Reforço das competências no domínio dos fatores dinâmicos de
competitividade para consolidação da sua presença ativa no
mercado global

--

263.544,80

FEDER

118.595,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

ERNESTO MORGADO, S.A.

Da Excelência na Execução à Excelência Na Gestão & Biosegurança --

80.867,08

FEDER

36.390,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/18

2018/05/17

Portugal

65%

INACEINOX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
INOXIDÁVEIS S.A.

Inaceinox Qualificação 2015-2017

--

34.948,00

FEDER

15.726,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/20

2017/05/19

Portugal

65%

SEBASTIÃO & MARTINS, S.A.

Carton Clean

--

461.562,35

FEDER

207.703,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/20

2017/05/19

Portugal

65%

EMBALCER - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
EMBALAGEM LDA

Marca, processos de logistica, qualidade e informação e
sustentabilidade ambiental

--

116.177,00

FEDER

52.279,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

FUTURETE-INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CAFÉ LDA

Reestruturação total da empresa ao nivel organizacional e de
gestão e aposta na inovação de Marketing

--

353.620,58

FEDER

159.129,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/12/31

Portugal

65%

TINTEX - TEXTILES, S.A.

High Tech fabrics by Tintex -Qualificação

--

280.920,00

FEDER

126.414,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

65%

CARVEMA TEXTIL LDA

Carvema 2018

--

190.845,50

FEDER

85.880,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/02

2017/06/01

Portugal

65%

TRIANGLE'S - CYCLING EQUIPMENTS, S.A.

Potenciar e desenvolver a qualificação da Triangle?s

--

186.011,46

FEDER

83.705,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

FABRICA DE TECIDOS DE VILARINHO LDA

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO FTV 2015/2017

--

92.755,63

FEDER

41.740,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

MINERCELL - INDUSTRIAL COMPOSITES, LDA

Potenciar e desenvolver a qualificação da Minercell

--

279.959,86

FEDER

125.981,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/29

2018/04/30

Portugal

65%

IMACENTRO - CLÍNICA DE IMAGIOLOGIA MÉDICA
DO CENTRO, S.A.

Qualificação da Imacentro através da adequação do modelo de
negócio à economia digital e da inovação organizacional

--

776.413,92

FEDER

349.386,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/23

2017/05/22

Portugal

65%

DELLENT CONSULTING, LDA

Digital Talents: Qualificar para Internacionalizar

--

52.837,11

FEDER

23.776,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/17

2017/11/16

Portugal

65%

J.& J.TEIXEIRA S.A.

WCT ? Wooden Concept and Trends

--

552.900,00

FEDER

248.805,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

VALÉRIUS - TEXTEIS, S.A.

FASHION PALETTE

--

701.186,80

FEDER

315.534,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

MENINADESIGN LDA

Projecto de reestruturação interna para redução de custos e
prestação de serviços mais eficientes, e de consolidação da
presença internacional via uma abordagem inovadora ao modelo
de contacto, promoç

--

520.300,00

FEDER

234.135,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

SINOVIR-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CALÇADOS
RODRIGUES LDA

Inovação organizacional e engenharia de produto

--

78.615,00

FEDER

35.376,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/29

2017/05/31

Portugal

65%

FOLLOW INSPIRATION, S.A.

Qualificação Follow Inspiration

--

69.705,90

FEDER

31.367,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/01

2018/01/31

Portugal

65%

CLARIAUSE - TINTURARIA E ACABAMENTOS DE FIOS
3D YARN DESIGN
S.A.

--

224.760,00

FEDER

101.142,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

DAMEL-CONFECÇÃO DE VESTUARIO LDA

Organização interna dos processos para o incremento da
competitividade

--

97.565,38

FEDER

43.904,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/27

2017/05/26

Portugal

65%

MASSISTANCE, LDA

QUALIFICA_MASSISTANCE

--

135.102,52

FEDER

60.796,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

OITO EM PONTO, S.A.

OITOEMPONTO TRANSVERSE

--

105.746,50

FEDER

47.585,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2018/03/03

Portugal

65%

TEXGOIOS - INDUSTRIA DE CONFECÇÕES TÊXTEIS
S.A.

GIW - Golf Inovation Wear

--

262.040,15

FEDER

117.918,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

SPT - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, S.A.

SPT - Qualificação

--

71.129,50

FEDER

32.008,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/22

2017/12/21

Portugal

65%

MISTOLIN PROFISSIONAL, S.A.

KICKOFF@MPRO_QUALIFICA

--

130.643,75

FEDER

58.789,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

MENDES GONÇALVES, S.A.

QUALIFICA@MG

--

681.206,25

FEDER

306.542,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

SISINT - SUPERVISÃO, CONSERVAÇÃO,
MANUTENÇÃO E GESTÃO DE REDES DE ENERGIA
LDA

SISINT QUALIFICAÇÃO

--

246.342,39

FEDER

110.854,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/28

2017/05/31

Portugal

65%

MISTOLIN, S.A.

MISTOLIN@QUALIFICA

--

124.984,38

FEDER

56.242,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

CONFECÇÕES FERNANDES & MIRANDA LDA

Coleções CASUAL WEAR

--

222.974,17

FEDER

100.338,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/03

2017/06/02

Portugal

65%

VILARTEX-EMPRESA DE MALHAS VILARINHO LDA

Vilartex Qualificação 2015-2017

--

131.724,63

FEDER

59.276,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/25

2017/04/30

Portugal

65%

FIRMO - PAPÉIS E PAPELARIAS, S.A.

Melhorar as competências Internas

--

54.694,00

FEDER

24.612,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/22

2017/04/19

Portugal

65%

JOSE MOREIRA FERNANDES & FILHOS, S.A.

Reforço das capacidades de organização e gestão, das redes de
distribuição e de colocação dos serviços, incrementando o uso das
-TIC, promovendo a sua competitividade e capacidade de resposta
ao mercad

146.102,89

FEDER

65.746,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

HELIFLEX TUBOS E MANGUEIRAS, S.A.

Qualificação Heliflex - Diferenciação através da Inovação de
Processos

--

128.089,37

FEDER

57.640,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

65%

TEXTIL - ANDRÉ AMARAL LDA

ECO MUSTIKE

--

306.565,00

FEDER

137.954,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

EAA - ESCOLA DE AVIAÇÃO AEROCONDOR S.A.

Qualificação G Air Training Centre Ponte de Sor

--

446.547,72

FEDER

200.946,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

TUPAI-FÁBRICA DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS S.A.

Promover a eficiência operacional com recurso às novas
tecnologias, informatizando toda a sua estrutura organizacional.
Minimizar o impacto ambiental que a sua atividade gera.

--

228.914,75

FEDER

103.011,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

65%

TEKEVER ASDS, LDA

KRoTEK - Kaizen Runs on TEKEVER

--

241.356,45

FEDER

108.610,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/07/01

Portugal

65%

NIMCO PORTUGAL, LDA

NIMCO - Qualificação

--

147.120,00

FEDER

66.204,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

65%

DISTRIM 2 - INDÚSTRIA, INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO LDA

DISTRIM2 Q+

--

481.016,96

FEDER

216.457,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

ALUMINIOS MANUEL G.VIEIRA & FILHOS LDA

Qualificar para aproximar ao mercado global

--

127.627,80

FEDER

57.432,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

65%

ÉRIUS - TÊXTEIS, S.A.

ERIUS SECRETS

--

314.294,00

FEDER

141.432,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-002446

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002475

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002485

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002504

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002539

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002540

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002545

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002559

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002568

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002575

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002609

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002611

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002648

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002671

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002715

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002721

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002737

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002739

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002741

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002750

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002773

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002987

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-002991

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-003080

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-003090

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-003131

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-003249

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-003349

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-003526

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-003592

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-003660

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-003684

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-003801

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-003815

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-003898

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004001

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004019

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004034

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004050

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004122

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004151

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004194

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004215

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

MDTFORM, LDA

Criação de empresa com incorporação de departamentos
Comercial/marketing, certificação da qualidade e desenvolvimento -de processos de gestão

147.505,65

FEDER

66.377,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.

Construgomes qualificada e internacionalizada

--

203.102,51

FEDER

91.396,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

ARCEN ENGENHARIA S.A.

Reforço da capacidade e desenvolvimento da inovação

--

512.374,65

FEDER

230.568,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

MECWIDE SINES, S.A.

SET.WIDE - Implementação de Sistema de Gestão Pela Qualidade
Total

--

156.000,00

FEDER

70.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

SANITOP - MATERIAL SANITARIO LDA

SANITOP - Rumo a 2020

--

389.576,94

FEDER

175.309,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/30

2017/09/29

Portugal

65%

REPNUNMAR - LOGÍSTICA E TRÂNSITOS LDA

RepQualifica

--

638.034,00

FEDER

287.115,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

DRT RAPID - PROTÓTIPOS E MOLDES LDA

Capacitação para a melhoria das capacidades de desenvolvimento
-de novos produtos e aumento da qualidade do produto

501.734,41

FEDER

225.780,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

TMF MÁQUINAS, LDA

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO TMF 2015/2017

--

56.619,56

FEDER

25.478,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

MP TOOL - ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES,
MPTOOL Q+
LDA

--

594.142,89

FEDER

267.364,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/24

2017/09/30

Portugal

65%

CARNES MEIRELES DO MINHO, S.A.

Reforço das capacidades de gestão e de marketing da Carnes
Meireles

--

650.847,99

FEDER

292.881,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

65%

VALINOX - INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S.A.

Qualify Valinox

--

186.576,55

FEDER

83.959,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

TRANSMAIA - TRANSPORTES LDA

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO TRANSMAIA 2015/2017

--

322.539,60

FEDER

145.142,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

65%

SOCIEDADE IRMÃOS MIRANDA S.A.

Criação de Marca com Garantia de Fiabilidade de Desempenho

--

514.248,95

FEDER

231.412,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

65%

MAÇARICO S.A.

Capacitação para a potenciação das exportações da Maçarico

--

336.000,00

FEDER

151.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/23

2017/11/22

Portugal

65%

UX INTERACTIVE, LDA

Ux Interactive - Qualificação

--

192.000,00

FEDER

86.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

BERNARDO DA COSTA - COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LDA

Qualificação e Orientação para os Mercados Externos

--

192.612,71

FEDER

86.675,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/11

2017/11/10

Portugal

65%

VIZELPAS - COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS,
LIMITADA

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA VIZELPAS [2015-2017]

--

272.008,13

FEDER

122.403,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/27

2017/05/31

Portugal

65%

TENSAI INDÚSTRIA, S.A.

TENSAIDI ? consolidação do posicionamento internacional através
-do aumento da qualificação empresarial em domínios imateriais

505.846,46

FEDER

227.630,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

LABIALFARMA-LABORATÓRIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E NUTRACÊUTICOS, S.A.

Qualificação e Inovação do processo

--

154.915,78

FEDER

69.712,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

65%

FIMEL-INDUSTRIA DE METALURGIA E
ELECTRICIDADE S.A.

Qualificação Fimel

--

66.150,00

FEDER

29.767,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/05/25

2018/05/24

Portugal

65%

BLUECLINICAL - INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE, LDA

Qualificação da Blueclinical e reforço de competências críticas para
-o sucesso internacional

69.475,01

FEDER

31.263,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

LUÍS NUNES DA SILVA II, LDA

Comunicação e presença na web

--

19.650,00

FEDER

14.737,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

65%

LUIS NUNES DA SILVA LDA

Comunicação e presença na web

--

19.650,00

FEDER

14.737,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

65%

CERÂMICA DO LIZ S.A.

Adequação do SGQ à ISO 9001:2015 e implementação do Sistema
de Gestão Ambiental ISO 14001:2015

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

65%

PRATA & BORGES LDA

Criação de Marca Própria

--

19.300,00

FEDER

14.475,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

65%

SOMALIA-SOCIEDADE DE MALHAS LDA

Reforço da Competitividade

--

19.460,00

FEDER

14.595,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

65%

LETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMITADA

Inovação pela Segurança

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

65%

NEUTROPLAST - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS S.A.

Implementação da ISO 13485:2003

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/21

2015/12/29

Portugal

65%

ORNIMUNDO - COMÉRCIO DE ANIMAIS E PLANTAS,
Ornimundo Digital
S.A.

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

65%

ADELINO DUARTE DA MOTA S.A.

Implementação TPM e redesenho dos processos da manutenção
industrial

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/05

2017/03/04

Portugal

65%

EIB-EMPRESA INDUSTRIAL DE BORRACHA S.A.

Competitividade com Garantia de Qualidade

--

14.490,00

FEDER

10.867,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

65%

TRANSNÓS - TRANSPORTES LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

65%

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

Portugal Sou Eu II

--

4.481.400,12

FEDER

3.809.190,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/06/06

2017/12/31

Portugal

65%

CLIPER CERÂMICA, S.A.

Implementação de ferramentas de melhoria da produtividade
através da reformulação do Sistema de Gestão (ISO 9001:2015) e
do desenvolvimento de um Sistema de Avaliação do Desempenho

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

65%

KNOW FOOD - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA

Kwow Food - Planeamento estratégico e desenvolvimento de novos
-métodos orgaizacionais e produtivos

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

65%

CS - COELHO DA SILVA, S. A.

Desenvolvimento e implementação de um modelo integrado de
auditorias SI & Certificação do Produto (Placas Planas para
Cobertura)

--

18.900,00

FEDER

14.175,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

65%

CERDOMUS - INDUSTRIAS CERÂMICAS S.A.

Reorganização produtiva dos postos de trabalho (Lean 5S)

--

12.200,00

FEDER

9.150,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

65%

BARRANCARNES, TRANSFORMAÇÃO ARTESANAL
S.A.

Consultadoria para implementação do sistema BRC (referencial
British Retail Consortium - Sistema Integrado de Segurança
Alimentar)

--

11.016,00

FEDER

8.262,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

65%

FLAMA - FÁBRICA DE LOUÇAS E
ELECTRODOMÉSTICOS S.A.

Reforço do Sistema de Gestão - Implementação de Sistema de
Gestão Ambiental

--

18.600,00

FEDER

13.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

65%

Estudo para a definição de requisitos técnicos e de informação
FLOSEL - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS
para o desenvolvimento de uma aplicação web based de suporte à -LDA
atividade da empresa

19.980,00

FEDER

14.985,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/21

2016/09/09

Portugal

65%

MANUEL MARQUES, HERDEIROS S.A.

Reforço da Qualidade - Implementação de Sistema de Gestão
Ambiental e Gestão de subtancias químicas

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/12/14

Portugal

65%

ADRIANO FELGUEIRAS - SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÕES LDA

Qualidade - consultoria relativa à utilização de normas e serviços
de ensaios e certificação

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

65%

EUROFUMEIRO - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE
TRANSFORMAÇÃO TRADICIONAL DE CARNES LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade na
Eurofumeiro ? Sociedade Industrial de Transformação de Carnes,
Lda.

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/19

2016/08/18

Portugal
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-004303

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004310

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004334

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004363

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004380

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004398

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004400

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004423

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004433

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004434

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004436

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004442

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004447

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004450

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004459

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004460

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004478

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004494

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004503

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004510

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004522

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004531

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004587

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004589

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004618

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004626

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004630

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004633

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004635

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004636

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004637

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004639

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004658

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004713

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004742

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004755

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004760

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004792

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004851

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004862

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004899

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004983

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-004991

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

LIDERGRAF - ARTES GRÁFICAS S.A.

Valorização de Resíduo: Análise tecnológica e de mercado da
produçao de cogumelos e de substrato.

--

19.250,00

FEDER

14.437,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

65%

BRADCO - FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
MARROQUINARIA S.A.

Certifcação em Responsabilidade Social da BRADCO

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/21

2016/08/20

Portugal

65%

HERCULANOS-SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS S.A.

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/25

2016/09/24

Portugal

65%

FUNDIVEN - FUNDIÇÃO VENEZUELA S.A.

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade orientado
para o setor automóvel - norma ISO/TS 16949:2009

--

15.360,00

FEDER

11.520,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

65%

F.FONSECA S.A.

F FONSECA DIGITAL

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

65%

BOOM BAP WEAR - FRANCE, LDA - EM LIQUIDAÇÃO

Boom Bap Wear France, Lda. Eco ? Inovação Implementação de
Boas Práticas Ambientais

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

65%

CORES DOCES - SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE
DOÇARIA, LIMITADA

Cores Doces - Implementação de um Sistema de Gestão de
Qualidade

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/26

2016/08/25

Portugal

65%

FRIGOCON - INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO
S.A.

Melhoria da organização de gestão de ambiente e segurança

--

17.250,00

FEDER

12.937,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

65%

DGPW, S.A.

Conquista DHorizontes (CDH) - Implementação de um Sistema de
Gestão de Qualidade

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

65%

360 - STEEL MATERIALS, LDA

360 Steel Materials - Implementação do Sistema de Gestão da
Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

65%

AGROMAIS-ENTREPOSTO COMERCIAL AGRÍCOLA,
C.R.L.

Implementação da Norma ISO22000

--

19.850,00

FEDER

14.887,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/13

2016/08/12

Portugal

65%

R3NATURA, LDA

R3 Natura Eco Inovação Implementação de Boas Práticas
Ambientais

--

17.500,00

FEDER

13.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

65%

N. V. E. - ENGENHARIAS, S.A.

NVE ENGENHARIAS, S.A. - Plano de Expansão Geográfico a nível
nacional

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

65%

HERMOTOR-COMERCIO DE AUTOMOVEIS S.A.

Implementação de um sistema de gestao da qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

65%

FRANCISCO DA SILVA BORGES & CA LDA

Francisco da Silva Borges Lda Implementação do Sistema de Gestão
-de Qualidade

11.800,00

FEDER

8.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/28

2016/08/27

Portugal

65%

TAFE - TRATAMENTO DO ALUMÍNIO E FERRO S.A.

TAFE - Tratamento de Alumínio e Ferro, S. A. ? Eco InovaçãoImplementação de Boas Práticas Ambientais

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

65%

CAETANO & CAETANO LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade na Caetano
-& Caetano, Lda.

14.800,00

FEDER

11.100,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

65%

INDUSTRIAL LABORUM IBÉRICA, S.A.

Acompanhamento ongoing de Projetos e Gestão Atividades

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

65%

GABRITEX-CONFECÇÕES TEXTEIS LDA

Inovação Organizacional e Gestão na Gabritex Confeções Têxteis,
Lda.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

65%

FERESPE - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO, LIMITADA

Reforço do Sistema de Qualidade - Implementação de Sistema de
Gestão Ambiental

--

14.000,00

FEDER

10.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

65%

CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES S.A.

Implementação de Metodologias de Inovação Organizacional e de
Gestão na Cândido José Rodrigues, SA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

65%

ESMALTINA AUTO-CICLOS S.A.

Estudo de conformidade do Produto

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

65%

ALMEIDA & NEVES LDA

Inovar pela Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/14

2016/08/13

Portugal

65%

ALMEIDA & NEVES LDA

Qualidade e Certificação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/13

2016/07/12

Portugal

65%

ESPAÇO MECÂNICO-COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
Desenvolvimento de Plano Estratégico para a Espaço Mecânico
EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM, S.A.

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

65%

INDULAC - INDÚSTRIAS LÁCTEAS S.A.

Implementação sistema qualidade total

--

12.800,00

FEDER

9.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

65%

EMPRESA DE TRANSPORTES COURENSE LDA

Implementação do sistema de qualidade pelo referencial ISO 9001 --

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

65%

AUTO VIAÇÃO MELGAÇO LDA

Implementação do sitema de qualidade pelo referencial ISO 9001

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

65%

SALVADOR ALVES PEREIRA & FILHOS, LDA.

Implementação do Sistema de qualidade pelo referencial ISO 9001 --

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

65%

CARTONAGEM EXPRESSO LIMITADA

Consultoria para a Definição da Arquitectura e Especificações
Informáticas de Apoio à Gestão

--

19.650,00

FEDER

14.737,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

65%

MANUEL LOPES & LOPES, S.A.

MANUEL LOPES & LOPES, S.A. - Balanced Score Card

--

19.940,00

FEDER

14.955,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

65%

POLO - PRODUTOS ÓPTICOS S.A.

Aproximação da empresa aos clientes e fornecedores usando as
TIC

--

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

65%

Privado

Implementação da Norma ISO 9001

--

19.750,00

FEDER

14.812,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/14

2016/08/13

Portugal

65%

TRIMNW, MOULDED PARTS AND MONWOVENS LDA VALE INOVAÇÃO VERTENTE QUALIDADE NA TRIMNW

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/13

2016/08/12

Portugal

65%

MARJOS SERVICES - CONSULTORIA E SERVIÇOS
TÉCNICOS, LDA

Desenvolvimento de website e desenho e desenvolvimento de
catálogo digital

--

19.600,00

FEDER

14.700,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

65%

CONTROLAR - ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E
SISTEMAS LDA

Implementação de um Sistema De Gestão Ambiental na Controlar
de acordo segundo a NP EN ISO 14001:2012

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

65%

NINHO DA CARRIÇA - AVICULTURA LDA

Gestão e Marca

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/15

2016/08/14

Portugal

65%

AMOB - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, S.A.

Consultoria no âmbito da Engenharia e Gestão Industrial para
reorganização da cadeia produtiva instalada na AMOB S.A., com
vista ao aumento da sua eficiência produtiva.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

65%

GRÁFICA MAIADOURO, S.A.

Criação de marca, design, desenvolvimento de website e catálogo
digital

--

19.750,00

FEDER

14.812,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/14

2016/10/13

Portugal

65%

METALCENTRO-CONSTRUÇÕES METALOMECANICAS
Ferramentas de Orçamentação e Gestão
LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

65%

RECICOM, LDA

Pensar o futuro

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

65%

H-TUBO, LDA

Criação de marca e site

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

65%

COMTEMP - COMPANHIA DOS TEMPEROS LDA

VALE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO - COMTEMP

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/15

2016/08/14

Portugal

698

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-005011

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005029

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005034

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005035

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005040

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005066

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005124

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005138

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005162

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005184

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005201

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005209

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005217

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005218

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005240

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005273

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005291

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005315

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005318

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005365

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005419

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005487

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005515

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005545

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005570

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005573

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005579

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005591

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005638

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005675

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005687

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005778

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005803

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005805

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005829

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005841

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005852

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-005996

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006006

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006029

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006030

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006040

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006092

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO S.A.

HYDRO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/08

2016/09/07

Portugal

65%

TECNOLAME, LDA

Carpintaria certificada

--

19.850,00

FEDER

14.887,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

65%

CURTUMES IBERIA S.A.

Inox3less

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

65%

EUROESTE-S.A.

Inovação Euroeste

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/13

2016/08/12

Portugal

65%

TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.

Implementação do sistema de gestão da qualidade na Tecnorém

--

19.900,00

FEDER

14.925,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

65%

SUINVEST, S.A.

Suinvest ? Rigor e competência

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

65%

CALHEIROS EMBALAGENS S.A.

Sistema de Controlo de Gestão e Pricing

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

65%

UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS LDA

Implementação de ferramentas de engenharia da qualidade de
otimização da gestão da oficina

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/12/14

Portugal

65%

PEDRO PORTUGUESA-FABRICA DE CALÇAS LDA

Inovação e Reorganização de Processos Organizacionais

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

65%

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.NICOLAU LDA

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

65%

4X4-COMÉRCIO DE PRODUTOS ELECTRÓNICOS E
EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LDA

Plataforma de gestão de atividade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/15

2016/08/14

Portugal

65%

CIVILRIA, S.A.

CIVILVRIA RUMO À PRODUTIVIDADE

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

65%

MCL - MÓVEIS DE COZINHA E COMPONENTES
DECORATIVOS S.A.

Portas Corta-fogo ? Marcação CE

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

65%

ISMAEL ANTUNES DE SOUSA LDA

ISMA na Economia Digital

--

19.675,00

FEDER

14.756,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/09/07

Portugal

65%

GUIMASETE - SISTEMAS ELECTRÓNICOS E
TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Plataforma de gestão de atividade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/15

2016/08/14

Portugal

65%

INDUCOL - INDÚSTRIA DE PELETERIA CRUZ COSTA,
S.A.

INDUCOL LEATHER

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

65%

TRANSAIRE - TRANSPORTES DE MERCADORIAS LDA Nova aposta: versão da norma ISO 9001:2015

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

65%

DATAMEX / EXPERT, LDA

MARKETING 360º

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

65%

REDEGÁS-PROJECTO E INSTALAÇÕES DE GÁS, S.A.

Melhoria da Produtividade e Inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

65%

JOFEBAR, S.A.

Caracterização de janelas a condições extremas

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

65%

ECOEDIFICA, AMBIENTE E CONSTRUÇÕES, S.A.

Implementação de Portal com Àrea Reservada

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

65%

A.SILVA,GODINHO & CA LDA

Serviços de inovação para introdução de novos métodos de
trabalho e redução dos desperdícios (Ferramentas Lean Production -& ensaios de exactidão)

19.960,00

FEDER

14.970,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

65%

CODELPOR - COMERCIANTES DE
ELECTRODOMÉSTICOS PORTUGUESES S.A.

Implementação de processos e sistemas de gestão integrados
rumo ao crescimento da empresa no mercado

--

19.800,00

FEDER

14.850,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

65%

JOSE MARQUES AGOSTINHO,FILHOS & CA LDA

Consultoria para o desenvolvimento de um Portal Business-toBusiness.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

65%

INDUTAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PELES S.A.

INDULEATHER

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/03

2016/09/02

Portugal

65%

MARTINS & FILHOS, S.A.

Martins & Filhos S.A. - Implementação de Boas Práticas Ambientais --

13.120,00

FEDER

9.840,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

65%

R.V.O. - RECICLAGEM - VALORIZAÇÃO OUTEIRENSE
LDA

Desenvolvimento e Implementação de ferramenta de Controle de
Gestão

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/11/29

Portugal

65%

METANORFER - METALIZAÇÃO DE FERRO, LDA

Reforço das capacidades de gestão da qualidade, ambiente e
segurança

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/13

2016/08/12

Portugal

65%

LOURITEX-SOCIEDADE AGRO-CONSTRUTORA DE
ALFAIAS AGRICOLAS DO CARVALHEIRO LDA

Louritex 2015 - Otimização de Recursos e Melhoria Contínua para
Competir

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/30

2016/06/29

Portugal

65%

Nova Ferramenta de Gestão Ambiental - Implementação de um
POLIPOLI - POLIESTERES REFORÇADOS INDUSTRIAIS
Sistema de Avaliação do Desempenho Ambiental segundo a Norma -S.A.
ISO 14031

10.000,00

FEDER

7.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

65%

IBEROELEVA - TÉCNICAS DE ELEVAÇÃO S.A.

Consultoria relativa à implementação e definição de um Sistema de
-Gestão da Qualidade, baseado na ISO 9001:2015.

8.010,00

FEDER

6.007,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

65%

SOLADRILHO - SOCIEDADE CERÂMICA DE
LADRILHOS S.A.

Implementação da abordagem por processos ao sistema de
controlo da produção (SCP pavimento e revestimento)

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

65%

DERMA - LEATHER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
PELES, S.A.

DERMALEATHER ? Peles com Mais Valor

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

65%

J.MOREIRA, S.A.

Implementação de boas Praticas de Organização Gestão e TIC

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

65%

TECNIMOPLAS-INDUSTRIA TECNICA DE MOLDES
LDA

O sistema de IDI como motor de Inovação e melhoria dos
Processos.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

65%

DIOGENES & SANTOS LDA

GESTÃO DE STOCKS E MELHORIA PRODUTIVIDADE DIOSAN

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

65%

SKELT - METALOMECÂNICA S.A.

Consultoria na área de desenvolvimento de processos de fabrico
para materiais metálicos, nomeadamente forjamento.

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

65%

TEMPLAZUL - ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA DO
CENTRO, S.A.

Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade e Ambiente

--

18.500,00

FEDER

13.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

65%

TRANSFOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.

TRANSFOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. - VALE INOVAÇÃO

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

65%

MARINHAVE - SOCIEDADE AGRO-AVÍCOLA S.A.

Inovação Organizacional Empresarial e aumentar a competitividade
-na economia digital

14.932,00

FEDER

11.199,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/24

2017/05/23

Portugal

65%

MOTA PASTAS CERÂMICAS S.A.

Mota Pastas Digit@l

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

65%

VALSABOR, S.A.

Implementão de sistema de Gestão e Elaboração de Plano de
Negócios extratégico

--

19.975,00

FEDER

14.981,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

65%

GRAVOTEXTIL-SOCIEDADE DE ACABAMENTOS
TEXTEIS S.A.

Gravotêxtil - Inovação na gestão

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-006124

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006241

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006254

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006480

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006548

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006606

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006768

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006780

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006852

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-006858

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007102

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007115

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007122

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007135

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007153

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007186

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007211

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007214

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007218

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007262

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007270

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007371

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007384

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007398

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007404

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007407

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007444

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007482

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007494

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007524

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007596

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007620

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007764

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007828

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007830

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007840

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007844

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007845

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007876

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007901

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007938

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007971

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

A. FERREIRA & FILHOS, S.A.

Desenvolvimento de harware e software de controlo de dipositivos
-texteis (DHSCDT)

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/08

2017/01/07

Portugal

65%

NORFERSTEEL - CONSTRUÇÕES E
METALOMECÂNICA, S.A.

NORFER Rumo à Produtividade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/29

2016/10/28

Portugal

65%

ABILIO P. CARNEIRO & FILHOS, S.A.

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

17.575,00

FEDER

13.181,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/27

2018/01/26

Portugal

65%

LISMOLDE-INDUSTRIA DE MOLDES PARA MATERIAS
Lismolde - Vale Inovação
PLASTICAS LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

65%

FIRMAGO - FUNDIÇÃO DE ALUMINIOS S.A.

Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental na FIRMAGO
-de acordo com a ISO 14001

16.800,00

FEDER

12.600,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

65%

VELASHARK, S.A.

Implementação de princípios Lean nas compras planeamento da
produção

--

17.000,00

FEDER

12.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/27

2018/01/26

Portugal

65%

PROMECEL-INDUSTRIA DE COMPONENTES
MECÂNICOS E ELÉCTRICOS LDA

Implementação de um Sistema de Gestão Integrado ? Integração
da Gestão Ambiental de acordo com a ISO 14001

--

15.080,00

FEDER

11.310,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

65%

DIONISIO MARQUES AGOSTINHO LDA

Implementação do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

65%

ANTONIO DA COSTA CARVALHO & CA LDA

Reorganização dos Processos Comerciais, Logísticos e
Administrativos e Implementação de Boas Práticas de Organização -Gestão e TIC

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/28

2016/10/27

Portugal

65%

TRANSFOR - INDÚSTRIA, S.A.

Transfor Indústria S.A. - Vale Inovação

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

65%

VIEIRA DE CASTRO PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Produção de novas categorias de bolachas e drageados com perfil
inovador

--

4.344.571,72

FEDER

2.172.285,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/17

2016/04/30

Portugal

65%

CELOPLÁS - PLÁSTICOS PARA A INDÚSTRIA S.A.

Gestão e prevenção dos riscos associados ao uso de substâncias
quimicas

--

11.770,00

FEDER

8.827,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

65%

SILVA E SOUSA & IRMAOS, LDA

Implementação de Metodologias de Planeamento de produção
baseado em ferramentas Lean

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/27

2018/01/26

Portugal

65%

GREENMED, LDA

Melhor organização, melhor informação de apoio à decisão e
melhor relação com o cliente. A gestão da informação baseada nas -TIC e a gestão com os parceiros na economia digital.

266.565,70

FEDER

119.954,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2018/03/19

Portugal

65%

CASAL & CARREIRA - BIOMASSA, S.A.

Criação de nova unidade produtiva de valorização de biomassa
residual

--

7.653.179,00

FEDER

4.591.907,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

65%

CARLDORA - COFRAGENS, ANDAIMES E
ESCORAMENTOS S.A.

Gestão, Ambiente e Segurança

--

153.139,23

FEDER

68.912,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/24

2018/01/20

Portugal

65%

MOLDETIPO II - ENGINEERING MOULDS AND
PROTOTYPES (PORTUGAL), LDA

Conceção de Plano Estratégivo

--

14.750,00

FEDER

11.062,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/05

2017/01/04

Portugal

65%

FESTIVO COMEÇO, S.A.

Reorganização dos Processos Comerciais, Logísticos e
Administrativos

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/02

2017/01/01

Portugal

65%

METALOCAR - METALOMECÂNICA, S.A.

METALOCAR - Lean na produção

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/30

2016/10/29

Portugal

65%

ANTÓNIO CORREIA ALVES & FILHO, S.A.

Serviços de consultoria de inovação no âmbito da Gestão da
Produção e Planeamento

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

65%

ALUMINIOS CESAR S.A.

Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental na Alumínios
-Cesar, S.A. de acordo com a ISO 14001

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

65%

ETMA - EMPRESA TÉCNICA DE METALURGIA S.A.

Desenvolvimento e implementação de ferramentas e metodologias
de apoio à gestão com vista a melhoria da competitividade da
-empresa através do reforço nas competências de organização
industrial

18.100,00

FEDER

13.575,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/31

2016/10/30

Portugal

65%

ARAUJO,IRMÃOS LDA

Inovação e Reorganização de Processos Organizacionais

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/29

2016/10/28

Portugal

65%

AQUECIVENTIL - EQUIPAMENTOS TÉRMICOS
INTEGRADOS, LIMITADA

AQUECIVENTIL e o Lean

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

65%

ADEGA COOPERATIVA REGIONAL DE MONÇÃO COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Branding da Adega de Monção

--

19.450,00

FEDER

14.587,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/28

2016/10/27

Portugal

65%

HR INDÚSTRIA, S.A.

Marcação CE produtos Alta Visibilidade

--

13.750,00

FEDER

10.312,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/30

2016/10/29

Portugal

65%

CASTELBEL - ARTIGOS DE BELEZA, S.A.

10.500,00

FEDER

7.875,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

65%

METALOCARDOSO - CONSTRUÇÕES METÁLICAS E
GALVANIZAÇÃO S.A.

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

65%

ABREU & ABREU LDA

Implementação de Ferramentas Estatísticas de Apoio à Gestão

--

16.000,00

FEDER

12.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

65%

DIAS,MARTINS & LOPES LDA

Consultoria para a implementação do Sistema de qualidade e
segurança dos alimentos: norma NP EN ISO 22000:2005

--

11.750,00

FEDER

8.812,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

65%

FÁBRICA DE TECIDOS DO CARVALHO LDA

Reforço da capacitação empresarial da FTC - Novo processo de
produção de produtos de tinto em fio e Novo Centro Logístico

--

3.603.524,00

FEDER

1.801.762,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/07/30

2017/07/29

Portugal

65%

DS SMITH PACKAGING PORTUGAL, S.A.

Projeto Mais Eficiência

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

65%

KLAVENESS FOOTWEAR, S.A.

Implementação de metodologia para controlo de custos
Operacionais

--

19.300,00

FEDER

14.475,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

65%

EXPORLUX-ILUMINAÇÃO, S.A.

Reforço da capacidade competitiva da EXPORLUX, da sua
flexibilidade e da sua capacidade de resposta ao mercado global

--

169.064,77

FEDER

76.079,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

EXPOTIME-S.A.

Qualificação da EXPOTIME

--

39.850,00

FEDER

17.932,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

65%

SOCIEDADE ARTÍSTICA, MANUFACTURAS QUÍMICAS Desenvolvimento e implementação de um modelo sistémico e
E METÁLICAS, LDA
integrado de Planeamento e Controlo do Negócio

--

18.000,00

FEDER

13.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

65%

VERCOOPE-UNIÃO DAS ADEGAS COOPERATIVAS DA
Vercoope - Conceção e design de marca
REGIÃO DOS VINHOS VERDES UCRL

--

19.450,00

FEDER

14.587,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

65%

Conquista de uma presença ativa no mercado global tendo como
ARMAZENS DE MERCEARIA E AVICOLA MARVANEJO base a promoção e venda de produtos alimentares de qualidade e
-LDA
de origem nacional, sustentada numa gama de produtos de marca
própria intern

95.836,02

FEDER

43.126,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/03

2017/08/02

Portugal

65%

VAPESOL - FÁBRICA DE COMPONENTES PARA
CALÇADO, LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade (Norma ISO
9001)

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

65%

VERYFEX, S.A.

Desenvolvimento e Implementação da Plataforma Online

--

13.970,00

FEDER

10.477,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

65%

SIMSEG - COMPONENTES PARA MOTORES LDA

Desenvolvimento de ferros fundidos para a produção de
segmentos para pistões, com maquinabilidade melhorada

--

19.820,00

FEDER

14.865,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

65%

Análise detalhada da forma como a empresa ?Sixtextil-Indústria de
SIXTÊXTIL - INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, Vestuário Unipessoal, Lda? poderá obter ganhos de eficiência ao
-LIMITADA
nível da gestão, abordando quais as principais áreas de satisfação
des

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

: Implementação de um Sistema de Gestão Integrado ? Integração
do referencial NP 4457 - Gestão da Investigação, Desenvolvimento -e Inovação (IDI)
Identificação / implementação de medidas de gestão e
minimização dos impactes ambientais decorrentes da atividade da -METALOCARDOSO

700

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-007981

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-007988

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008015

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008045

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008134

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008137

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008257

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008259

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008270

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008288

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008290

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008303

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008309

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008329

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008340

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008388

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008399

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008469

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008491

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008600

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008604

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008612

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008624

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008691

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008717

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008734

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008776

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008779

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008808

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008809

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008857

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008859

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-008920

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-009002

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-009043

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-009057

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-009075

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-009621

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-011209

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-011731

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-011822

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-011862

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-011864

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

TÊXTIL ANTÓNIO FALCÃO, S.A.

TAF na Economia Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/30

2016/10/29

Portugal

65%

CUNHA SOARES & FILHOS S.A.

Serviço de consultoria de apoio para a implementação de um
Sistema de Gestão Ambiental

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

65%

TIMEPEOPLE - TRABALHO TEMPORÁRIO E GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS, LDA

Visando o futuro com a economia digital

--

19.000,00

FEDER

14.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/25

2017/10/24

Portugal

65%

DECIO SOARES, UNIPESSOAL LDA (ZONA FRANCA DA Implementação e Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade -MDEIRA)
NP EN ISO 9001

5.820,00

FEDER

4.365,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/09

2016/12/08

Portugal

65%

TERRAS DE FELGUEIRAS - CAVES FELGUEIRAS CRL

Terras de Felgueiras na Web

--

19.450,00

FEDER

14.587,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

65%

FERREIRA & GARCEZ-INDUSTRIA DE CONFECÇÕES
LDA

Inovação Organizacional e Gestão

--

19.350,00

FEDER

14.512,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

65%

SOMANI - SOCIEDADE TÊXTIL S.A.

Aposta na competitividade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/31

2016/10/30

Portugal

65%

MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA, S.A.

Maxiglobal ? na Era Digital

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/29

2016/10/28

Portugal

65%

PAINEL 2000 - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PÁINEIS, Implementação de Metodologias de Inovação Organizacional e de
S.A.
Gestão na Painel 2000

--

15.000,00

FEDER

11.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

65%

M.L.BOLSAS - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
ARTIGOS DE VIAGEM E GUARDA-CHUVAS, S.A.

Aquisição de serviços de consultoria na área da economia digital

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

65%

JULIO DA SILVA SAMPAIO & CA, S.A.

Inovação e Qualificação: Reorganização de Processos Logístico,
Comercial e Administrativo

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

65%

FELICIANO SOARES - GRANITOS DE PONTE DE LIMA
Inovação para a concretização de produtos diferenciadores
LDA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/28

2016/10/27

Portugal

65%

CRAFPOR - INDUSTRIA DE CALÇADO, LDA

Gestão Crafpor

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

65%

ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.

Implementação de Metodologias de Inovação Organizacional e de
Gestão na Alumínios Ibérica

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

65%

ANIBAL DE OLIVEIRA CRISTINA LDA

Gestão e prevenção dos riscos associados ao uso de substâncias
químicas e implementação de medidas de gestão ambiental

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

65%

AMBAR - PASSION, S.A.

AB_WB - AMBAR WEB

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

65%

PERFILNORTE, S.A.

Implementação de um Sistema de Gestão de IDI na Perfilnorte S.A. --

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

65%

TN - TRANSPORTES M. SIMÕES NOGUEIRA, S.A.

Implementação do sistema de controlo de tráfego

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

65%

GEPACK - EMPRESA TRANSFORMADORA DE
PLÁSTICOS S.A.

GEPACK SA - Inovação Organizacional

--

128.944,00

FEDER

58.024,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/05

2018/02/04

Portugal

65%

SOPREFA - COMPONENTES INDUSTRIAIS, S.A.

Implementação de sistema de gestão da qualidade

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

65%

METALGUARDA - INDÚSTRIA METALÚRGICA LDA

Apoio na Implementação de Norma Específica para o Sector
Metalomecânico

--

17.792,00

FEDER

13.344,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/02

2016/12/14

Portugal

65%

EUROCHOCOLATE - SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES
LDA

Eurochocolate-SegAl

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

65%

MOLDOPLASTICO S.A.

Inovação para melhoria e eficiência dos processos, com o objetivo
-do aumento da produtividade e competitividade.

19.775,00

FEDER

14.831,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

65%

FABRICA DE CALÇADO EVERESTE LDA

Registo internacional da marca PERKS 1942

--

14.055,00

FEDER

10.541,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

65%

LG - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LDA.

Gestão da manutenção

--

12.000,00

FEDER

9.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/10

2016/12/09

Portugal

65%

CICLO-FAPRIL - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A.

Diversificar e optimizar a produção da empresa para conquistar
novos segmentos de mercado de maior valor acrescentado.

--

3.944.414,98

FEDER

2.761.090,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/07

2017/12/31

Portugal

65%

CAMPITUBOS - CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

--

19.500,00

FEDER

14.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

65%

J.A.M. FERNANDES & FILHOS, LDA.

Gestão de Manutenção

--

13.500,00

FEDER

10.125,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

65%

MARIO MIRANDA DE ALMEIDA S.A.

ROLLING FORECAST_ORIMA

--

20.000,00

FEDER

15.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

65%

ALFERPAC - PROJECTOS, ASSISTÊNCIA E OBRAS
PÚBLICAS, S.A.

Reestruturação total da empresa ao nivel organizacional e de
gestão, recorrendo ás NTIC's e Qualidade

--

350.604,34

FEDER

157.771,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/13

2017/07/31

Portugal

65%

BEBIDIS - DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, S.A.

Projecto de consultoria para desenvolvimento da equipa comercial --

12.120,00

FEDER

9.090,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/09

2016/11/08

Portugal

65%

H.S.A.R.A.H TRADING, UNIPESSOAL LDA

Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental segundo a NP
-EN ISO 14001.

19.825,00

FEDER

14.868,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/30

2016/10/29

Portugal

65%

SIVAL-GESSOS ESPECIAIS LDA

Melhoria da Competitividade

--

171.697,14

FEDER

77.263,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

65%

CALÇADO EUROVILDE-DE PEREIRA & IRMÃOS, LDA

Reforço das capacidades de organização e gestão, para passar a
competir em produtos de gama alta

--

139.648,00

FEDER

62.841,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/15

2018/08/14

Portugal

65%

JUNCOR - ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS
S.A.

ECO-JUNCOR soluções amigas do ambiente

--

160.761,45

FEDER

72.342,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/14

2017/08/13

Portugal

65%

INDÚSTRIAS METÁLICAS VENEPORTE S.A.

VENEPORTE - Reforço da qualificação técnica, produtiva e
promocional da empresa

--

412.448,56

FEDER

185.601,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/15

2017/08/14

Portugal

65%

CASTELBEL - ARTIGOS DE BELEZA, S.A.

Qualificar para reforçar a presença internacional da empresa e a
notoriedade das marcas próprias

--

170.242,13

FEDER

76.608,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

GECO-GABINETE TECNICO E CONTROLO DE MOLDES
GecoCompete - Produção competitiva para o mercado global
EM FABRICAÇÃO LDA

--

6.061.052,00

FEDER

3.636.631,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/08/25

2017/08/24

Portugal

65%

GRESTEL - PRODUTOS CERÂMICOS S.A.

GRESTEL 2020 (Internacionalização) ? Expansão, eficiência
operacional, marcas próprias e ecoeficiência

--

365.835,10

FEDER

164.625,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

65%

J. R. RIBEIRO, MOLDES LDA

NOVOS INOVADORES PROCESSOS PRODUTIVOS DE,
MAQUINAÇÃO, ELETROEROSÃO E DE PROJETO, AUMENTO DA
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, DA COMPETITIVIDADE E
INCREMENTO DE VENDAS PARA MERCADOS INTERNACIONAIS.

--

3.231.703,50

FEDER

1.939.022,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/03

2017/08/31

Portugal

65%

SINFLEX-INDUSTRIA DE MOLAS TECNICAS LDA

Novo reforço da capacidade orientada para a exportação

--

6.932.601,95

FEDER

3.466.300,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/07

2017/07/31

Portugal

65%

PRODOUT - GESTÃO DE PRODUÇÃO EM
OUTSOURCING, LDA

Projeto de arquitetura aplicacional com a utilização das tecnologias
-de informação e comunicação

158.700,00

FEDER

71.415,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2017/09/18

Portugal

65%

TEC PELLETS - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE Desenvolvimento da produção e crescimento da capacidade
PELLETS, LDA
produtiva

30.749.000,00

FEDER

6.149.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/31

2017/12/30

Portugal

--
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-011887

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-011914

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-011919

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-011984

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-012051

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-012107

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-012346

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-012558

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-012663

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-012737

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-012787

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-012793

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-012805

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-012822

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-012864

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-012891

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013019

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013051

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013057

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013090

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013094

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013170

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013274

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013294

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013306

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013319

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013355

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013445

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013453

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013557

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013560

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013574

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013652

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013664

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013668

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013683

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013706

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013734

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013788

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013805

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013813

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013845

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

GRACIOUSCIRCLE - ENERGY LDA

Charcoal - Mira

--

8.766.251,00

FEDER

5.259.750,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

MOLDOESTE-INDUSTRIA DE MOLDES, S.A.

Novas tecnologias para conceção de moldes e ferramentas para
peças de grande rigor dimensional

--

3.937.000,00

FEDER

1.968.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/08

2017/09/07

Portugal

65%

FERREIRA MARQUES & IRMAO S.A.

Projeto Qualificação para a Internacionalização Topázio

--

63.984,66

FEDER

28.793,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/08

2017/09/07

Portugal

65%

TRANSNÓS - TRANSPORTES LDA

Reforço da competitividade da TRANSNÓS

--

71.429,00

FEDER

32.143,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/10

2017/09/09

Portugal

65%

A. SILVA MATOS, ENERGIA S.A.

TowerPlus - Windpower for the Future

--

4.311.935,57

FEDER

3.018.354,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2017/12/31

Portugal

65%

GRANATUR - SOCIEDADE EUROPEIA DE
TRANSFORMAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS,
UNIPESSOAL, LDA

Inovação Organizacional, Ambiente, TIC e Registo de Marca

--

80.079,42

FEDER

36.035,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/13

2018/04/12

Portugal

65%

CERÂMIRUPE, CERÂMICAS, LDA

Crescimento e Desenvolvimento com Qualificação

--

121.380,38

FEDER

54.621,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/07/31

Portugal

65%

MECWIDE, S.A.

MEC.WISE - Implementação de Sistema de Gestão Pela Qualidade
Total

--

129.452,50

FEDER

58.253,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

PROHS - EQUIPAMENTO HOSPITALAR E SERVIÇOS
ASSOCIADOS S.A.

PROHS Qualifica

--

194.929,21

FEDER

87.718,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/28

2017/09/30

Portugal

65%

CIPADE-INDUSTRIA E INVESTIGAÇÃO DE PRODUTOS
PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA CIPADE [2015-2017]
ADESIVOS S.A.

--

291.415,32

FEDER

131.136,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

UNICOR 2 - PRODUTOS DE CORTIÇA LDA

Dinamizar a competitividade da empresa através da qualificação e
-internacionalização

258.725,68

FEDER

116.426,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/28

2017/10/27

Portugal

65%

COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS
Eco Quality Leather
S.A.

--

152.478,48

FEDER

68.615,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

FSM-INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES S.A.

--

111.747,81

FEDER

50.286,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/25

2017/12/30

Portugal

65%

ARKO SERVICES, UNIPESSOAL LDA - EM LIQUIDAÇÃO Arko Services 2020

--

335.256,26

FEDER

150.865,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

65%

INDUSTRIAL LABORUM IBÉRICA, S.A.

Qualificação da ILI

--

90.414,83

FEDER

40.686,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

65%

FOZMOLDES LDA

FozCompete - Produção competitiva para o mercado global

--

3.380.856,00

FEDER

2.366.599,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/20

2017/09/19

Portugal

65%

SOTRATEL - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO
S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Investimento em novo modelo de inovação organizacional e de
marketing

--

235.956,76

FEDER

106.180,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

I. F. T. - COMÉRCIO INTERNACIONAL ALIMENTAR,
S.A.

Qualificar para reforçar presença em mercados externos

--

231.015,50

FEDER

103.956,97

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2018/01/30

Portugal

65%

PREGGO, LDA

PROJECTO DE CRIAÇÃO DE UM NOVO ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL EQUIPADO E ESPECIALIZADO EM PRODUÇÃO FLEXÍVEL
-DE DIFERENTES SOLUÇÕES E COM DIFERENTES MATERIAIS E DE
ACABAMENTOS DE ELEVADO VALOR ACRESCENTADO

194.620,35

FEDER

87.579,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

ANTÓNIO MEIRELES S.A.

Contínua aposta na Qualidade, na Investigação e Desenvolvimento
-e na Certificação dos Produtos

321.384,39

FEDER

144.622,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/18

2017/09/17

Portugal

65%

CICOMOL, S.A.

INOVDOOR - Curv-out and Integrated-al

--

143.460,00

FEDER

64.557,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

F.D.G. - FIAÇÃO DA GRAÇA S.A.

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO FIAÇÃO DA GRAÇA 2015/2017

--

107.942,90

FEDER

48.574,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

65%

VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE
PROJECTOS S.A.

VHM2018

--

250.413,86

FEDER

112.686,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

MAUTOMOTIVE PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

Mautomotive - Estratégia de qualificação 2015-2017

--

203.406,25

FEDER

91.532,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/20

2017/09/19

Portugal

65%

ELECTROCELOS - SISTEMAS AUTOMATIZADOS E
COMUNICAÇÕES DE BARCELOS S.A.

Jaguar, Lince & Lion

--

75.035,00

FEDER

33.765,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

A TÊXTIL DE SERZEDELO S.A.

Qualificação da Têxtil Serzedelo

--

147.172,50

FEDER

66.227,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

65%

COPEFI COMPONENTS FOR AUTOMOTIVE, S.A.

Aumento da eficiência prestando um melhor serviço ao cliente

--

261.989,69

FEDER

117.895,36

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2018/03/20

Portugal

65%

CODI - COMÉRCIO DESIGN INDUSTRIAL LDA

CODI - Especialistas em 3D

--

132.575,00

FEDER

59.658,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/21

2017/12/20

Portugal

65%

ASIAL-INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA

ASIAL - PROJETO DE QUALIFICAÇÃO

--

284.867,39

FEDER

128.190,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

PLM PLURAL, S.A.

Qualificação da PLM

--

243.378,01

FEDER

109.520,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/21

2017/12/31

Portugal

65%

COSTA CORREIA & CA LDA

Projecto de qualificação da Costa Correia C.ª, Lda

--

57.085,00

FEDER

25.688,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/08

2018/01/04

Portugal

65%

ÁGUA DO FASTIO - COMÉRCIO E
ENGARRAFAMENTO DE ÁGUAS MINERAIS S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
oferta de água mineral natural de marca própria registada - FASTIO
-e CAMPILHO, apostando em fatores dinâmicos de competitividade
e em mode

462.798,18

FEDER

208.259,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

65%

COBELBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.

Inovação Organizacional assente nas TIC e WEB (Cloud), registo de
-marca e inovação de Marketing

175.012,00

FEDER

78.755,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/15

2018/04/14

Portugal

65%

SCHMIDT LIGHT METAL, FUNDIÇÃO INJECTADA LDA COMPET2015

--

688.811,50

FEDER

309.965,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2016/12/31

Portugal

65%

SILVINO LINDO - IBÉRICA, S.A.

Qualificação da empresa ao nível de certificações, comunicação e
laboratório para potenciar a internacionalização

--

208.587,03

FEDER

93.864,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

65%

TAMET, ELECTRÓNICA E COMUNICAÇÕES, S.A.

Qualificação da atividade da empresa

--

542.023,44

FEDER

243.910,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

TDN - TRANSPORTES, S.A.

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO TDN 2015/2017

--

253.500,00

FEDER

114.075,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

FÁBRICA DE TINTAS 2000 S.A.

Qualificação das Tintas2000

--

471.017,89

FEDER

211.958,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

DVM GLOBAL, S.A.

A qualificação da DVM Global

--

109.067,50

FEDER

49.080,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/06

2017/10/05

Portugal

65%

NST APPAREL (EUROPE) LDA

Qualificação da NST

--

237.684,49

FEDER

106.958,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

FERROLMARINHA - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
INDUSTRIAIS LDA

Ferrolmarinha: Mais Qualificação

--

131.163,40

FEDER

59.023,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

65%

FABRISCAPE-FÁBRICA DE ESCAPES PARA
AUTOMÓVEIS, LDA

Fabriscape 2015-2017: Plano Estratégico de Valorização, Inovação,
-Qualidade e Expansão

947.075,00

FEDER

426.183,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-013853

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013867

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013920

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013932

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013944

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013971

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-013975

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014000

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014072

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014095

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014112

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014119

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014230

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014251

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014259

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014316

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014364

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014411

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014471

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014478

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014533

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014547

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014573

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014577

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014580

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014584

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014593

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014604

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014612

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014614

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014663

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014685

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014703

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014708

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014716

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014718

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014738

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014755

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014758

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014791

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014923

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014957

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

AUTO RIBEIRO LDA

Qualificação e Melhoria da Área de Engenharia e Conceção do
Produto da Auto Ribeiro

--

83.571,01

FEDER

37.606,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/24

2017/09/23

Portugal

65%

IDEPA - INDÚSTRIA DE PASSAMANARIAS LDA

Projeto de qualificação da IDEPA

--

316.776,00

FEDER

142.549,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

DECSIS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

Certificação DC DECSIS em Tecnologias Críticas

--

1.369.019,20

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

TINTOJAL - TINTURARIA E ACABAMENTOS LDA

SOFT SKILLS

--

501.198,50

FEDER

225.539,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

TECOFIX - TÉCNICA DE EQUIPAMENTO E FIXAÇÃO
S.A.

Implememtação das TIC'S ao nivel da gestão e do Marketing

--

156.035,00

FEDER

70.215,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

65%

IPLAZ-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS DE AZEMEIS, S.A.

Inovar nos Domínios imateriais de Qualidade para a
Competitividade

--

146.253,07

FEDER

65.813,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

JCFUSION LDA

Qualificar a JCFUSION para o desenvolvimento e lançamento de
novas linhas produtos

--

120.444,73

FEDER

54.200,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/29

2018/03/29

Portugal

65%

QUADRANTE - ENGENHARIA E CONSULTORIA, S.A.

Reforço das capacidades de organização e gestão da QUADRANTE

--

623.170,00

FEDER

280.426,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

65%

LIDERGRAF - ARTES GRÁFICAS S.A.

Qualificar para Promover a Eficiência e a Competitividade

--

322.463,20

FEDER

145.108,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/30

2018/05/28

Portugal

65%

LEARNING INTERNATIONAL SCHOOL - COLÉGIO
NOVO DA MAIA, S.A.

SEE - Sustentação da Excelência na Educação

--

44.000,00

FEDER

19.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

65%

IVO-CUTELARIAS, LDA.

Qualificação 2015/2017

--

161.613,39

FEDER

72.726,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

65%

FLAMINGO, INDÚSTRIA DE OURIVESARIA S.A.

Flamingo: Qualificação 2015-2017

--

427.880,00

FEDER

192.546,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

4.797.000,00

FEDER

3.357.900,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

10.138.181,25

FEDER

7.096.726,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/20

2017/12/31

Portugal

Criação de Complexo Industrial focado na inovação tecnológica, na
diferenciação e na produção de bens transacionáveis e
-internacionalizáveis, inserida na cadeia de valor do sector e
geradora de maior
Criação unidade produtiva em Municipio de baixa densidade com
vocação predominante para os mercados externos e grande valor -acrescentado.

65%

INTERAÇO - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S.A.

65%

SABGAL - INDUSTRIA DE ALIMENTOS, S.A.

65%

FUNDIVEN - FUNDIÇÃO VENEZUELA S.A.

Nova linha de produção altamente tecnologica

--

5.592.427,00

FEDER

3.355.456,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

OFORSEP LDA

Oforsep Unidade Produtiva

--

3.055.000,00

FEDER

1.833.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

65%

VOX - ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL GRÁFICA S.A.

Inovar VOX

--

5.383.500,00

FEDER

2.691.750,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/15

2017/10/14

Portugal

65%

TAL SIMPLICIDADE! INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA

Objectivo: Segunda Rotativa

--

13.404.940,00

FEDER

8.042.964,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

65%

FARMI - REPARAÇÕES LDA

INOVPROD

--

3.268.600,00

FEDER

2.288.020,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

VERTENTE IRREVERENTE LDA

Criação de uma nova empresa de Estamparia Digital Têxtil

--

4.627.995,12

FEDER

2.776.797,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2017/06/30

Portugal

65%

OPPA A BRASILEIRA - EMPRENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LDA

Hotel A Brasileira - Porto

--

6.801.037,45

FEDER

3.400.518,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

65%

FARIA & COELHO LDA

Evolution 4Dyed Yarn

--

4.809.879,66

FEDER

2.885.927,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/07/31

Portugal

65%

CAXMILAN, LDA

Criação de fiação e tinturaria de fios técnicos

--

8.239.872,00

FEDER

4.943.923,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/31

2017/12/30

Portugal

65%

SUAVECEL - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE
PAPEL S.A.

Inovação Produtiva Suavecel

--

24.940.000,00

FEDER

12.470.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

THINK BIG - INDÚSTRIA GRÁFICA E SOLUÇÕES
DIGITAIS, LDA

Objectivo: 3 milhões (Wide Format)

--

4.811.860,00

FEDER

3.368.302,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

65%

MTEX - SOLUTIONS , S.A.

MTEX GLOBAL

--

4.134.845,00

FEDER

2.894.391,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

65%

IBEROPASTA, LDA

Construção e Implantação de uma nova unidade industrial para a
fabricação de massas alimentares, com a implementação de uma
nova unidade industrial tecnologicamente evoluída, que permitirá
a fabricaçã

--

3.611.670,47

FEDER

2.167.002,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

65%

TRAÇOS RIGOROSOS, S.A.

ECO STEEL TRENDS

--

15.876.389,25

FEDER

9.525.833,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

65%

ZÉNITE DESPERTAR - S.A.

Cama Matriosca

--

24.868.275,00

FEDER

17.407.792,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/09/28

Portugal

65%

INAREL-INDUSTRIA DE LAVA LOUÇAS INOX E
ARTESANATO S.A.

Tecnologias produtivas para produção de lava louças e curvas para
-tubos de inox

4.223.831,12

FEDER

2.534.298,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

LUCEMPLAST, LDA

LUCEMPLAST-?SMART?POLYMERS

--

4.727.889,98

FEDER

3.309.522,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/31

2017/12/30

Portugal

65%

FENABEL-INDUSTRIA DE MOBILIARIO LDA

Investimentos em novos equipamentos que vão inovar o processo
produtivo da empresa e vão permitir o alargar da base de produtos
-da empresa, permitindo um aumento da capacidade produtiva
instalada.

2.499.492,30

FEDER

1.249.746,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

65%

AM - ALFREDO MARQUES, S.A.

AM the Solution

--

2.995.236,00

FEDER

1.797.141,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

ATLANTITOPÁZIO - LDA

Inovação fundamental do processo produtivo, da gestão
organizacional e do marketing

--

3.114.000,00

FEDER

1.557.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/14

2017/10/13

Portugal

65%

ADRIFER - RECICLAGEM DE METAIS LDA

ADRUrbanMining

--

2.937.101,00

FEDER

2.055.970,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/09

2017/11/08

Portugal

65%

MULTIBORRACHA - ACESSÓRIOS DE BORRACHA E
PLÁSTICOS LDA

Novos produtos

--

5.605.023,00

FEDER

3.923.516,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2018/01/10

Portugal

65%

MODUPAINEL - SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS, LDA

MODUPAINEL - Produzir inovando, Construir flexível

--

4.601.267,40

FEDER

3.220.887,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/04

2018/01/14

Portugal

65%

SOMIRAV - SOCIEDADE DE REPARAÇÃO
MONTAGEM E ALUGUER DE MÁQUINAS, S.A.

Investimento em tecnologia de ponta

--

3.625.668,00

FEDER

2.537.967,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

PROMICMARIANOS - ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
LDA

ESSENCE INN MARIANOS **** ? Ampliação e requalificação de um
empreendimento turístico com elevação da classificação para hotel
-de 4 estrelas, de maior capacidade e com novos serviços, temático
e inclu

3.446.251,08

FEDER

2.412.375,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2017/06/29

Portugal

65%

DIGIDELTA INTERNACIONAL - IMPORT EXPORT, S.A. Inovação na área do coating adesivo.

--

1.783.900,00

FEDER

1.070.340,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/05/03

Portugal

65%

WINNER RETURN, LDA

Criação de Atividade Industrial de Alto Valor ? Produção e
Internacionalização de Varão Compósito entrançado - NGR

--

16.019.423,00

FEDER

8.009.711,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

65%

FEELVIANA - HOTELARIA, LDA

Feelviana Ecohotel

--

4.955.608,16

FEDER

3.468.925,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/30

2017/03/28

Portugal

703

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-014959

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-014981

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-015049

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-015055

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-015057

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-015076

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-015140

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-015147

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-015157

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-015192

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-015232

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-015241

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-015290

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-015304

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-016103

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-016121

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-016127

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Nova fábrica e novo processo de fabrico na Fernando Ferro &
Irmão

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

FERNANDO FERRO & IRMÃO S.A.

--

3.940.000,00

FEDER

2.364.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

INTERMOLDE-MOLDES VIDREIROS INTERNACIONAIS iProcessApp - Abordagem Processo Integral na produção de moldes
-LDA
para vidro

3.142.000,00

FEDER

2.199.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

S.I.E. - SOCIEDADE INTERNACIONAL DE
EMBALAGENS, S.A.

i9 PlasticTech

--

4.507.003,00

FEDER

3.154.902,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

DRAGUS INT, LDA

Draga Hidráulica Inovadora

--

11.968.975,08

FEDER

7.181.385,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

65%

FERTIGAL, LDA

Unidade de produção, embalamento e armazenamento de
fertilizantes sólidos e liquidos no Alentejo

--

5.636.411,00

FEDER

3.381.846,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/12/30

2017/04/01

Portugal

65%

SOLANCIS - SOCIEDADE EXPLORADORA DE
PEDREIRAS S.A.

Manufacturing the Future by Solancis

--

6.639.148,26

FEDER

3.983.488,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

FINIECO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS, S.A.

BB - Better Bags

--

5.227.297,00

FEDER

2.613.648,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

65%

SATINSKIN TÊXTEIS S.A.

Single Pass Technology

--

6.327.351,00

FEDER

3.796.410,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

65%

FORTISSUE - PRODUÇÃO DE PAPEL, S.A.

Introdução de armazém automático Fortissue

--

18.271.900,00

FEDER

9.135.950,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

65%

OPORTO BOEIRA GARDEN HOTEL, LDA

Criação do OPORTO BOEIRA GARDEN HOTEL - 5**

--

18.639.429,49

FEDER

11.183.657,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/03/02

Portugal

65%

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DA FÍSICA,
UNIPESSOAL, LDA

Criação do NOAH Hostel Surf Camp

--

3.422.605,00

FEDER

2.053.563,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

65%

ASMI II OFFSHORE INDUSTRIES, S.A.

Blue Innovation 2022 - A New Era for the Offshore Industry

--

24.829.190,80

FEDER

14.897.514,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

65%

GREATLABOUR - LDA

Hotel Aqua Flaviae - Premium Chaves

--

3.278.274,10

FEDER

2.294.791,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

JUST STAY HOTELS, S.A.

Consolidação da rede hoteleira da JUST STAY

--

909.395,84

FEDER

650.812,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
CALÇADO,COMPONENTES E ARTIGOS DE PELE E
SEUS SUCEDANEOS

Advanced Intelligence for the Footwear Cluster 2015-2017

2.056.341,76

FEDER

1.747.890,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

APICER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DAS
INDÚSTRIAS DE CERÂMICA E DE CRISTALARIA

CER++ (Cerâmica+Produtiva+Eficiente)

416.657,72

FEDER

354.159,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

e.UTIL

767.656,30

FEDER

652.507,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016129

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ÉTICA EMPRESARIAL PME SUSTENTÁVEL

318.246,50

FEDER

270.509,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/15

2018/09/14

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016131

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

O projeto visa qualificar as PME para a eficiência na utilização de recursos de
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS COMERCIANTES DE
Capacitar para o investimento e promover a inovação no marketing financiamento da atividade e promoção do investimento, utilização de indicadores de
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
gestão, modelos de previsão e estimular processos de inovação no marketing.

528.884,04

FEDER

449.551,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016133

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

APEMETA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPRESAS
AMBIPOR ? AMBIENTE EM PORTUGAL II
DE TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

O AMBIPOR visa a qualificação das estratégias das PME, vantagens competitivas,
aumento da produtividade e eficiência de bens e serviços de valor acrescentado,
transacionáveis e internacionalizáveis, através de redes de comunicação e
conhecimento.

366.219,48

FEDER

311.286,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/03

2018/10/02

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016138

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ATP - ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO DE
PORTUGAL

Desafio da Excelência

O projeto visa incrementar competências empresariais da ITV tendo em vista contribuir
para a qualificação de estratégias, aumentar a produtividade, impulsionar a inovação e
cooperação potenciando a competitividade das empresas no mercado global.

534.172,32

FEDER

454.046,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016159

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

+Agro- Qualificação organizacional, energética e de segurança e
saúde no trabalho da indústria agroalimentar ( MaisAgro)

O +Agro é um projeto de qualificação de PME?s do setor agroalimentar, para a adoção
de estratégias inovadoras com recurso às TIC, visando o aumento da produtividade e
eficiência ao nível da prevenção de riscos, consumo energético e gestão da produção

1.018.013,35

FEDER

865.311,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016163

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM

Bio-Ware- Programa de Sensibilização para a Bioeconomia

O Projeto BIO-WARE compreende ações de sensibilização e informação que contribuam
para a concretização de projetos de Bioeconomia que possam ser desenvolvidos no seio
das fileiras estratégicas da Região.

301.764,92

FEDER

256.500,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016183

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CAPITAL DE RISCO E
Capital para Crescimento
DE DESENVOLVIMENTO (APCRI)

A APCRI, estrutura representativa do capital de risco em Portugal, tem por missão
satisfazer os interesses comuns das entidades que realizem investimentos de capital de
risco e com esse objetivo irá realizar ações de promoção e qualificação do setor.

663.482,51

FEDER

563.960,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016190

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ITECONS - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA A
CONSTRUÇÃO, ENERGIA, AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE

Plataforma acCEpt CE marking

Este projeto visa a conceção e operacionalização de uma Plataforma que apoie os
fabricantes do sector da construção no processo de marcação CE dos seus produtos e,
consequentemente, potencie a colocação de produtos inovadores no mercado europeu.

217.740,00

FEDER

185.079,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016192

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

NERGA-NUCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DA
GUARDA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

4INOVA.PT

Este projeto visa estimular e apoiar as PME do territórios alvo no desenvolvimento de
atividades inovadoras, com vista ao desenvolvimento de novos bens e serviços e ao
aumento da produtividade, que capacitem as PME na progressão na cadeia de valor

609.061,04

FEDER

517.701,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016194

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO

671.227,38

FEDER

570.543,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016199

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PRODUTECH - ASSOCIAÇÃO PARA AS TECNOLOGIAS PRODUTECH QUALIFICAÇÃO - CAPACITAÇÃO, COOPERAÇÃO E
DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA

269.316,00

FEDER

228.918,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016201

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOFT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOFTWARE

456.052,53

FEDER

387.644,65

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/04/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016209

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO PLATAFORMA PARA A CONSTRUÇÃO
SUSTENTÁVEL

SIG HABITAT - Sistema de Informação e Gestão do Cluster Habitat

146.181,27

FEDER

124.254,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016212

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANIET - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA
EXTRACTIVA E TRANSFORMADORA

Ecoeficiência e Competitividade

203.053,86

FEDER

172.595,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016214

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE
(APQ)

E&I-PME: Rumo à excelência e inovação empresarial

166.017,00

FEDER

141.114,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/12

2018/09/11

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016216

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANETIE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
ELECTRÓNICA

TEC-Value

A ANETIE pretende promover o desenvolvimento do setor das TICE, disseminando
informação relevante, anemizando a assimetria de informação existente no setor e
estreitando os laços entre os Sistemas de Educação e Inovação e os players do setor.

227.848,26

FEDER

193.671,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016230

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AP2H2 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
PROMOÇÃO DO HIDROGÉNIO

H2SE - Hidrogénio de Sustentabilidade Energética

H2SE ? Hidrogénio e Sustentabilidade Energética pretende responder à necessidade de
promoção da investigação, inovação e utilização do Hidrogénio como fonte alternativa
de energia limpa, aplicada à mobilidade, à indústria e aos bens de consumo.

269.363,26

FEDER

228.958,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/17

2018/10/16

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016245

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDIÇÃO

Qualificação e Renovação: A Fundição Portuguesa na UE

A APF propõe dinamizar ações de carater qualificado e inovador, de forma a que as PME
compreendam novos paradigmas, assim como, aumentem a sua eficiência e
produtividade, com objetivo de melhorarem as suas estratégias de negócio.

204.599,95

FEDER

173.909,96

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016250

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SELECTIVA MODA-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE
Qualificar para Internacionalizar
SALÕES INTERNACIONAIS DE MODA

O ?Qualificar para Internacionalizar? é um instrumento coletivo, desenvolvido com foco
na qualificação e competências das PME da Indústria da Moda, orientando-as para o
mercado global, via ações que visam a sua preparação para a internacionalização.

127.370,00

FEDER

108.264,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/30

2017/12/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016251

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
MARMORES GRANITOS E RAMOS AFINS
(ASSIMAGRA)

Este projeto pretende criar e disponibilizar um modelo de cooperação que possa ser
utilizado e partilhado pelas empresas e que promovendo uma atuação conjunta e
agregada qualifique as suas estratégias de negócio e melhore a sua competitividade.

546.185,61

FEDER

464.257,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Qualify SME's

Valorização das empresas no domínio da protecção intelectual e
acesso a dinâmicas internacionais

Linked By Stone

O presente projeto inclui um conjunto articulado de iniciativas de qualificação das PME
do Cluster Português da Calçado e Moda focadas na produção e difusão de intelligence
de suporte ao processo de decisão empresarial.
O projeto tem por objetivo reforçar as competências das PME da cerâmica e cristalaria
nas áreas da inovação, competitividade e internacionalização, dotando-as de
ferramentas e informação suscetíveis de alavancar o seu posicionamento no mercado
global
e.UTIL é um projeto inovador com o objetivo de promover a aquisição agregada de
utilidades (energia, seguros, tecnologias de informação e consumíveis) pelas PME,
contribuindo para um novo método na prática dos negócios.
Visa capacitar as PME sediadas a Centro e Norte para dar resposta aos desafios
decorrentes da Diretiva 2014/95/UE enquanto fornecedoras/parceiras de Grandes
Empresas, potenciando a economia verde e uma utilização mais eficiente dos recursos
naturais.

Reforçar a capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de processos,
bens e serviços diferenciados, por via da qualificação e informação, de modo a que
atuem de forma sustentável, afirmando-se dinâmica e competitivamente nos
mercados.
Projeto de qualificação das estratégias empresariais da fileira das tecnologias de
produção, visando a sua capacitação para os fatores críticos de competitividade,
nomeadamente ao nível da inovação, cooperação e informação e inteligência
estratégica.
Promoção, Defesa, Divulgação da Legalidade, da Qualidade e da Integridade do
software em Portugal e a Gestão Coletiva de direito de autor e dos direitos conexos em
relação aos produtos de software criados e produzidos pela indústria.
O SIG HABITAT é uma plataforma que visa atuar como promotor da competitividade da
fileira do HABITAT, como indutor de cooperação, de oportunidades de business
matchmaking com o SCT e centralizando informação sobre a sustentabilidade na
construção.
O presente projeto Ecoeficiência e Competitividade visa reforçar capacidades de
Inovação organizativa das PME's, aumentar a qualificação da oferta nacional para
promover maior valor acrescentado na produção.
O projeto E&I:PME pretende estimular a inovação, o aumento do desempenho e a
excelência empresarial, dotando as empresas de instrumentos e know-how que
reforçem e potenciem a competitividade e a gestão da inovação e qualidade rumo à
excelência

704

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

POCI-02-0853-FEDER-016253

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CENIT - CENTRO ASSOCIATIVO DE INTELIGÊNCIA
TÊXTIL

InFashion.pt 2016/2017

POCI-02-0853-FEDER-016254

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ABIMOTA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
INDUSTRIAS DE DUAS RODAS, FERRAGENS,
MOBILIÁRIO E AFINS

Abimota ONS - Mobilidade Suave e Ferragens

POCI-02-0853-FEDER-016260

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS DE PAPEL
Eco Inovação no Setor do Papel e Cartão
E CARTÃO

POCI-02-0853-FEDER-016261

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E
SIMILARES DE PORTUGAL (AHRESP)

quALity - Programa de Valorização e Qualificação do Alojamento
Local

POCI-02-0853-FEDER-016266

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

C.V.R. - CENTRO PARA A VALORIZAÇÃO DE
RESÍDUOS

POCI-02-0853-FEDER-016274

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-016275

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-016279

Resumo | Summary

Projeto que visa a conceção, produção e disseminação de conteúdos informativos para
as empresas da ITV nacional, no sentido de uma maior aposta por parte destas nos
fatores críticos de competitividade, como a inovação, o design e a criatividade.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2.342.631,82

FEDER

1.991.237,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

220.096,50

FEDER

187.082,03

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

336.550,14

FEDER

286.067,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

Qualificação e Valorização dos estabelecimentos de Alojamento Local nas Regiões de
Convergência, Norte, Centro e Alentejo, através de um programa integrado de análise
da procura e da oferta existente, e dotação de ferramentas de apoio ao negócio.

550.683,63

FEDER

468.081,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

Value - Portugal

O presente projeto prende-se com a captação e divulgação ampla de informação
relevante para a qualificação das estratégias de negócio das PME atuantes no Setor dos
Resíduos nacional, visando potenciar o seu crescimento sustentado e competitivo.

198.804,22

FEDER

168.983,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
METALÚRGICAS E ELECTROMECÂNICAS

Inforcompete

O INFORCOMPETE visa criar e melhorar um conjunto de instrumentos e ferramentas
informativas de suporte ao incremento das competências empresariais e
competitividade das empresas metalúrgicas e Electromecânicas a nível Nacional e
Internacional.

397.831,20

FEDER

338.156,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS
EMPRESARIOS

Step by Step

Reforçar a Qualificação de Empreendedores, empresas e Start Up pela sua Qualificação,
através de instrumentos de apoio para a melhoria da sua orientação para o mercado,
facilitando o acesso a financiamento e permitindo o aumento das suas exportações.

304.365,60

FEDER

258.710,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

COTEC PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
PARA A INOVAÇÃO

Capacitação para a Inovação

O projeto visa incrementar a Inovação nas PME capacitando-as para a adoção de
práticas de gestão de inovação, bem como para outros fatores críticos para a Inovação.

538.371,60

FEDER

457.615,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016284

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO DE HOTÉIS RURAIS DE PORTUGAL

H-Quality - Projeto de Qualificação dos Hoteis Rurais de Portugal

Pretende a AHRP desenvolver medidas que permitam a obtenção de um modelo de
certificação específico para os Hotéis Rurais elevando os seus níveis de serviço para
padrões mais exigentes de qualidade e corresponder perante as expectativas do
mercado.

298.410,00

FEDER

253.648,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-016290

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E
MOBILIÁRIO DE PORTUGAL

INOV WOOD&FURNITURE ? PRODUTIVIDADE, VIGILÂNCIA
TECNOLÓGICA E INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

O ?INOV WOOD&FURNITURE? visa a inovação e eficiência produtiva, suportado num
sistema de vigilância tecnológica e inteligência competitiva setorial estimulando a
transferência e apropriação de conhecimento em PME de setor da madeira e mobiliário.

112.800,00

FEDER

95.880,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017009

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
Target High Value
LEIRIA

--

637.822,50

FEDER

350.541,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/24

2018/05/23

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017050

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS
EMPRESARIOS

--

702.641,17

FEDER

388.209,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017102

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

APECATE - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
EMPRESAS DE CONGRESSOS, ANIMAÇÃO TURÍSTICA Implementação do selo de qualidade sectorial APECATE
E EVENTOS

--

121.470,59

FEDER

67.112,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/01/15

2018/01/14

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017109

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA
BAIRRADA

AGROALIMENTAR 2016 / 18 - QUALIFICAÇÃO PARA A
INTERNACIONALIZAÇÃO

--

226.764,69

FEDER

125.287,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017113

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

AMOG - ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

WAW - Waste Around the Wine

--

650.101,37

FEDER

347.499,73

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017131

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE
(APQ)

Excelência em Ação

--

373.489,55

FEDER

206.352,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017139

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

NEQ - NERVIR Entreprise Qualification

--

1.586.835,60

FEDER

863.517,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017145

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS DE FERREIRA iQual@PME - Inovar. Qualificar. Competir

--

1.271.445,00

FEDER

688.903,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017147

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DA SERRA DA ESTRELA

Tradição Competitiva

--

991.058,82

FEDER

547.560,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017152

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO PORTO

Qualificação e Organização PME's

--

921.363,20

FEDER

505.696,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/02

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017155

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

PP - People and Performance

--

2.750.842,12

FEDER

1.463.191,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/02/28

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017164

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

CESAE-CENTRO DE SERVIÇOS E APOIO ÁS EMPRESAS

+INDUSTRIA 2020 - Reforço da competitividade das empresas,
através de um crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo

--

1.542.571,96

FEDER

852.271,01

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017259

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

SOTECNISOL, S.A.

Sotecnisol 2020

--

30.350,00

FEDER

13.657,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017318

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

IMTEC - INDÚSTRIA MOLDES TÉCNICOS LDA

CREATIVE INNOVATION to MARKET 2020 - CIM 2020

--

2.742.501,73

FEDER

1.371.250,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017363

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

PRIFER - INDUSTRIA DE MOLDES , LDA

Inovação Produtiva Prifer

--

9.920.092,40

FEDER

5.952.055,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/05

2018/02/04

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017409

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

DANIPACK - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.

DANIPACK

--

19.775.000,00

FEDER

11.865.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/02/22

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017463

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

DOMINGOS DE SOUSA & FILHOS S.A.

Transformação do processo global de produção orientado para a
sustentabilidade empresarial

--

4.192.701,00

FEDER

2.515.620,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/01

2017/07/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017499

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

OPORTO PLAYER - INVESTIMENTOS, LDA

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AQUAFALLS NATURE HOTEL &
-SPA - 5**

3.471.291,67

FEDER

2.603.468,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/10

2017/02/28

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017556

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

MESACER CERAMICS, LDA

Mesacer Ceramics: Nova fábrica de Dinnerware e Tableware

--

14.718.237,18

FEDER

8.830.942,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-017727

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

WS - WOOD AND STEEL , LDA

WASC ? Wood and Steel Concept

--

4.885.709,90

FEDER

3.419.996,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/04

2017/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-018146

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

CLEVERFIL, LDA

Inovando a Fiação, Acompanhando as Tendências com Produtos
Diferenciadores

--

4.177.456,32

FEDER

2.506.473,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/30

2018/05/29

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-018186

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

TECPONTE - TECNOLOGIA EM ELEVAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Desenvolvimento e fabrico de equipamentos de elevação e
movimentação portuários: Guindastes e Pórticos Especiais

--

3.067.165,00

FEDER

2.147.015,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/15

2018/09/14

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-018196

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

DELL'ERBA ROCHAS ORNAMENTAIS, UNIPESSOAL
LDA

Capacidades avançadas de extração e acabamento | Armazém
Logístico Digital | Ferramentas de Diferenciação e Comercialização -da Pedra Portuguesa

2.087.326,00

FEDER

1.514.158,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-018228

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

MOLDEGAMA INJECTION LDA

Moldegama Injection 2016: A Technological Push Towards the New
-Light-Weight and Sustainable Car of the Future

6.555.275,14

FEDER

3.933.165,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-018229

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

FERBERTO - ESTRUTURAS METÁLICAS , S.A.

Conceção e fabrico de soluções eco-inovadoras Light Steel Framing --

3.074.875,00

FEDER

2.152.412,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-018298

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

BALESTRAND - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA

Implementação de uma nova unidade industrial tecnologicamente
evoluída para a fabricação e lançamento no mercado global de
-novos e inovadores produtos farmacêuticos, nomeadamente:
Antimicrobianos e ci

2.573.514,86

FEDER

1.544.108,92

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-018313

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ACR EUROPA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO INDUSTRIAL E
DOMÉSTICO, LDA

Inov_Produts

--

11.459.005,49

FEDER

5.729.502,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-018321

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

NEW SOLUTION - NOVAS SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO,
Labelling Inovation
S.A.

--

3.446.300,00

FEDER

1.723.150,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-018334

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

CIOR-SOCIEDADE DE SUCATAS DO NORTE LDA

Inovação Produtiva na Cior - Sociedade de Sucatas do Norte

--

3.189.134,00

FEDER

1.913.480,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/04/01

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-018336

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

EPALFER - SERRALHARIA DE MOLDES, CUNHOS E
CORTANTES LDA

EPALFER NEW

--

4.702.000,00

FEDER

3.291.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal
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Improve It

O Projeto ONS - Mobilidade Suave e Ferragens tem como principal objetivo o aumento
da competitividade das empresas dos setores identificados através dos referenciais
normativos CEN / ISO.
O projeto proposto visa promover a eco-eficiência como ferramenta de gestão que
introduz vantagens ambientais, competitivas e económicas nas organizações e que
promove o desenvolvimento sustentável através da utilização mais eficiente dos
recursos.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-018341

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018343

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018357

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018365

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018367

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018391

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018419

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018426

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018456

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018475

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018483

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018529

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018551

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018554

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018560

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018583

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018585

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018628

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018633

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018654

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018680

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018708

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018765

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018766

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018771

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018776

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018782

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018824

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018861

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018870

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018902

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018916

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018928

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018929

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018977

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-018979

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019020

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019024

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019130

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019133

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019136

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019141

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

VILA POEMA - SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO E
GESTÃO HOTELEIRA UNIPESSOAL LDA

VILLA TEJO ? Nature and SPA Hotel****

--

3.048.726,65

FEDER

2.286.544,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

65%

DOMÍNIO IMAGINÁRIO LDA

Aldeia Flutuante do Alqueva

--

3.142.039,00

FEDER

2.199.427,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

J.MARTINS & DIAS LDA

JMD HPPANELS

--

2.967.797,00

FEDER

2.077.457,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/04/29

Portugal

65%

LISMOLDE-INDUSTRIA DE MOLDES PARA MATERIAS Conceção e fabrico de moldes metálicos bimaterial e de grandes
PLASTICAS LDA
dimensões para a indústria automóvel

--

4.488.500,00

FEDER

2.693.100,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

65%

POLY LANEMA , LDA

Poly Lanema-Separar para conquistar - Upscalling innovating

--

4.775.293,74

FEDER

2.865.176,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/03/30

2018/02/28

Portugal

65%

LITOGRAFIA COIMBRA S.A.

Offset UV

--

3.088.000,00

FEDER

1.852.800,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

INFORMOLDES, LDA

Viabilização da produção de moldes tecnicamente avançados,
direcionados à indústria automóvel e desenvolvidos com base em
atividades integradas de desenho, projeto, engenharia, fabrico e
prototipagem.

--

3.095.675,00

FEDER

1.857.405,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

65%

L.E.F., S.A.

NOVA UNIDADE INDUSTRIAL

--

16.450.606,56

FEDER

9.870.363,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/30

Portugal

65%

PALCO DOS DESEJOS, LDA

A Cegonha Hotel Apartamento & Spa

--

5.686.517,50

FEDER

3.980.562,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

BLACKMILE II, UNIPESSOAL LDA

Criação de unidade de produção de goma de guar em pó

--

6.710.636,90

FEDER

4.026.382,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/08

Portugal

65%

GRANIBASTO - GRANITOS DE BASTO, S.A.

Inovação na Extração e Transformação de Granitos e Mármores

--

4.744.674,59

FEDER

3.558.505,94

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/18

2018/07/17

Portugal

65%

PDL-PARQUE DOS DINOSSAUROS DA LOURINHÃ,
UNIPESSOAL LDA

Parque dos Dinossauros da Lourinhã

--

3.499.952,14

FEDER

2.099.971,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2017/12/31

Portugal

65%

FALUAL- CONSTRUÇÕES METALOMECÂNICAS, S.A.

Aumento da capacidade produtiva com a introdução de 2 novaas
areas de negocio

--

6.109.967,00

FEDER

3.665.980,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

65%

LMP - LIQUID METAL PRODUCER, LDA

LMPinnovation - Capacitação da unidade produtiva e tecnológica
da LMP

--

3.240.651,83

FEDER

2.268.456,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/29

2018/04/28

Portugal

65%

FJ BIKES EUROPE, UNIPESSOAL, LDA

Produção de bicicletas de gama média-alta e bicicletas elétricas

--

6.269.677,73

FEDER

3.761.806,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO,
CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.

Fatores Dinâmicos de Competitividade - Qualificação da VORTAL

--

188.167,50

FEDER

84.675,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

65%

ETFOR - EMPRESA TÊXTIL S.A.

CWW - CASUAL AND WORK WEAR

--

2.104.968,09

FEDER

1.262.980,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/25

2018/07/24

Portugal

65%

GLOWOOD - INDÚSTRIA, S.A.

GLOWOOD 2.0 - IMPULSO DA ATIVIDADE PRODUTIVA

--

3.813.338,00

FEDER

2.860.003,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

65%

METALPEDRO - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS LDA

Projeto de inovação produtiva, com diversificação de produto e
mercados e internacionalização

--

3.001.852,71

FEDER

2.251.389,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/26

2018/04/25

Portugal

65%

MAGNIFICATWINE - HOTELARIA & SERVIÇOS, LDA

Criação do Magnificat Wine Spa Hotel

--

4.997.625,00

FEDER

3.748.218,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

65%

INFINITY DROP, UNIPESSOAL LDA

Domínio do Sistema Produtivo, Crescimento e Inovação

--

3.639.910,00

FEDER

2.547.937,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/04

2018/07/03

Portugal

65%

SOLINTELLYSYS LDA

Solintellysys - New Industrial

--

4.788.131,23

FEDER

3.351.691,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

VIDRARIA MORTÁGUA - VIDROS E ESPELHOS, S.A.

vidro duplo de grandes dimensões 6000x3210mm para fachadas de
-grandes projetos

4.369.815,97

FEDER

3.277.361,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/03/31

Portugal

65%

SETENTA E TRÊS MIL E CEM, LDA

CRIAÇÃO DE BIOUNIDADE

--

4.948.401,92

FEDER

3.463.881,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

65%

IRMÃOS ALMEIDA CABRAL II - AMBIENTE, S.A.

Inov. Prod. IAC - AMBIENTE

--

3.427.692,00

FEDER

2.399.384,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

NOGUEIRA FERNANDES LDA

NOVA CAPACIDADE - PAINEIS CLT e VIGAS LAMINADAS

--

5.204.684,61

FEDER

2.602.342,31

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

65%

LOUROPEL - FABRICA DE BOTÕES LIMITADA

Ampliação e aumento da capacidade produtiva

--

3.105.422,76

FEDER

1.552.711,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

65%

LA - PRODUTOS LÁCTEOS, UNIPESSOAL LDA

Criação de unidade industrial de produção de queijos funcionais

--

4.376.267,00

FEDER

3.074.036,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

SCHMIDT LIGHT METAL, FUNDIÇÃO INJECTADA LDA SLM EXP 06

--

7.864.893,00

FEDER

3.932.446,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

65%

MAXIPLÁS -PLÁSTICOS & ENGENHARIA LDA

Nova Maxiplas

--

5.555.546,00

FEDER

2.777.773,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

65%

INOVOCORTE-SERRALHARIA, UNIPESSOAL LDA

Alargamento da oferta de produtos (novos produtos), reforço da
capacidade produtiva da empresa e implementação de uma
estratégia de internacionalização

--

3.476.305,00

FEDER

2.085.783,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

65%

HCARESOL - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE
SAÚDE, LDA

HCARESOL Qualificação - Nova empresa, eficiente, competitiva e
de âmbito internacional

--

286.135,90

FEDER

128.761,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/06

2018/04/05

Portugal

65%

ANTARTIC MODULE YARD, S.A.

AMY - AMAL Module Yard - Instalação, criação de infraestruturas
para construções metálicas modulares

--

5.502.966,70

FEDER

2.751.483,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

65%

BOHUS BIOTECH PORTUGAL LDA

Criação de uma unidade produtiva de dispositivos médicos à base
de ácido hialurónico

--

5.569.777,00

FEDER

3.341.866,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/10/31

Portugal

65%

ALAÇO - REVESTIMENTOS METÁLICOS S.A.

Lançamento no mercado global de novos e inovadores produtos,
painéis tipo telha em polisocianurato termoestável (PIR) para
utilização residencial, apostando no expoente máximo de
tecnologia disponível

--

3.127.135,70

FEDER

1.563.567,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

65%

SPACESILVER DRONES, LDA

Produção de Grifos G1 para os mercados externos

--

4.492.189,50

FEDER

3.369.142,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

FÁBRICA DE CERVEJAS PORTUENSE, PRHM TPRT,
S.A.

FCPortuense - Inovação

--

1.911.758,90

FEDER

1.147.055,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

65%

RILER-INDÚSTRIA TÊXTIL,S.A.

Riler - Dá cor à vida

--

3.433.698,04

FEDER

2.060.218,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/11

2018/04/03

Portugal

65%

DISTINCTABILITY, S.A.

Hotel Palácio dos Ferrazes

--

6.828.793,90

FEDER

4.097.276,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/04/02

Portugal

65%

SIRPLASTE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE
RECUPERADOS DE PLÁSTICO S.A.

Diversificação / Diferenciação Siplaste + capacidade + cores +
produtos complexos + qualidade + eficiência operacional e
energética - impacto ambiental

--

4.985.992,83

FEDER

2.991.595,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PRIORITY GOAL, S.A.

Criação de um inovador e qualificado PRODUTO TURÍSTICO a partir
da implantação de um campo de golfe de 18 buracos de qualidade -excecional, que deterá características únicas na Europa.

4.941.022,95

FEDER

3.458.716,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2017/05/31

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PALBIT, S.A.

Complex Geometries - Achieve the Highest Productivity

3.396.725,04

FEDER

1.698.362,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

2-Reforço da competitividade das
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contexto
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PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
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PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
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PME e redução de custos públicos de
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PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
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PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
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PME e redução de custos públicos de
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PME e redução de custos públicos de
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2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
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PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
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contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

--

706

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-019250

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019256

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019264

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019268

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019274

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019278

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019294

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019296

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019325

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019341

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019373

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019382

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019422

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019450

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019453

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019456

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019460

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019511

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019517

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019535

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019541

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019547

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019551

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019561

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019583

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019609

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019624

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019627

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019660

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019705

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019714

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019721

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019734

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019747

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019788

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019832

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019873

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019878

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019891

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019896

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019941

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-019948

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
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2-Reforço da competitividade das
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PME e redução de custos públicos de
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PME e redução de custos públicos de
contexto
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PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
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2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

--

8.242.425,00

FEDER

4.945.455,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

MD PLASTICS - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PLÁSTICOS
MD Plastics - Global Plastics Solutions for Automotive Lighting
LDA

--

10.628.952,20

FEDER

6.377.371,32

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

65%

DOURECA PRODUTOS PLASTICOS LDA

DOURECA_GETSTRONGER

--

7.387.552,64

FEDER

5.171.286,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/04

2018/04/03

Portugal

65%

PORTRISA - INDÚSTRIA DE PORTAS, S.A.

Projeto de Qualificação da Portrisa - Melhoria da Competitividade

--

59.275,25

FEDER

26.673,86

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/04

2018/04/03

Portugal

65%

ALMENCOR - COMERCIALIZAÇÃO E DESCASQUE
ALENTEJANO DE FRUTOS SECOS, LDA

ALMENCOR2020

--

12.182.451,51

FEDER

8.527.716,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/09

2019/01/08

Portugal

65%

TCS EUROPE, LDA

TCS EUROPE

--

15.342.761,24

FEDER

9.205.656,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/08

2017/12/29

Portugal

65%

DAMÁSIO II, LDA.

Maquinação subtrativa e eletroerosão para zonas moldantes de
elevadas dimensões e complexidade

--

3.019.200,00

FEDER

2.113.440,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

BRACICLA, UNIPESSOAL LDA

Otimização do processo produtivo e valorização de novos resíduos --

3.096.861,00

FEDER

2.167.802,70

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/05

2018/07/04

Portugal

65%

GRANITOS LAMECENSE LDA

Aumento da capacidade produtiva por via da inovação tecnológica
-e abordagem a novos segmentos de mercado.

2.947.216,00

FEDER

2.210.412,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/06

2018/07/05

Portugal

65%

NEYA, EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E
TURÍSTICOS, UNIPESSOAL LDA

Neya Porto Hotel

--

10.977.261,55

FEDER

6.586.356,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/03/30

Portugal

65%

MELODYSYMBOL, LDA

Turbino - Nova unidade fabril

--

3.117.112,10

FEDER

2.181.978,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

SERAFIM FERTUZINHOS, S.A.

Tesouras Batil

--

3.591.603,00

FEDER

2.154.961,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

PINTO BRASIL - FÁBRICA DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, S.A.

Pinto Brasil 2020: Capacitação para a produção, em larga escala,
de novas linhas de produção de cablagens, de novos sistemas de
logística e novos componentes para a indústria automóvel

--

6.963.038,80

FEDER

4.177.823,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/07

2018/03/31

Portugal

65%

SILVERMOMENTS INVESTIMENTOS TURÍSTICOS E
IMOBILIÁRIOS, LDA

GOLDSMITH HOTEL - portuguese filigree

--

4.056.062,82

FEDER

2.433.637,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/02/28

Portugal

65%

TABEL-ESTAMPARIA E ACABAMENTOS TEXTEIS LDA

Criação de uma unidade produtiva de artigos de vestuário com
base em «E-Têxteis»/ Tecidos Técnicos

--

4.947.971,20

FEDER

3.463.579,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/07

2018/04/06

Portugal

65%

GREENEDGE - BIOMASSA E ENERGIA, LDA

GreenEdge ECO PELETES

--

1.989.324,00

FEDER

1.491.993,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

65%

KEMI - PINE ROSINS PORTUGAL, S.A.

KEMI - TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE
-RESINAS INOVADORAS.

4.843.380,25

FEDER

3.390.366,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

MIRACLE MELODY - UNIPESSOAL LDA

Miracle Melody - Industria

--

2.588.650,00

FEDER

1.812.055,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2017/10/31

Portugal

65%

COTTONANSWER, S.A.

COTTONANSWER - World expansion trought disruptive design
products

--

3.885.880,85

FEDER

1.942.940,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

MD ENGINEERING - ENGENHARIA DE MOLDES,
UNIPESSOAL LDA

Conceção e fabrico de moldes técnicos para injeção sequencial
sobre filme touch

--

12.153.700,00

FEDER

7.292.220,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

ARESTAS SOLENES - LDA

Planos de Ceramica Vitrificada - Grande Gap no Mercado

--

4.393.819,00

FEDER

3.075.673,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

65%

MR. SILVEIRA HOTELS & SPA, LDA

Short City Breaks

--

4.386.829,63

FEDER

3.070.780,74

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

VIDROAPLANOS, UNIPESSOAL LDA

PLANOS REVOLT

--

4.951.120,00

FEDER

3.465.784,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

AGUIMETAIS LDA

Copper Recycling Leader

--

5.982.140,00

FEDER

4.187.498,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

65%

PALÁCIO DE CANAVESES, S.A.

CRIAÇÃO DO PALÁCIO DE CANAVESES HOTEL RESORT & THERMAL
-CLINIC 4**

6.932.693,17

FEDER

3.466.346,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

65%

ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

Fábrica de Excelência

--

3.875.700,00

FEDER

2.712.990,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

RNM - PRODUTOS QUÍMICOS, S.A.

Implementação de novo processo produtivo automatizado na RNM-PQ

10.272.132,99

FEDER

6.163.279,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

65%

JETCLASS - REAL FURNITURE, S.A.

Mobiliário Tecnológico - Jetclass

--

12.113.907,85

FEDER

7.268.344,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

65%

FAB - FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIOS DE BRAGA, LDA

Aumento da capacidade produtiva e modernização de diversos
equipamentos/ferramentas adjacentes e complementares ao
desenvolvimento do processo/tecnologia de areias auto secativas
para produção de peça

--

4.084.621,80

FEDER

2.859.235,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/26

2018/05/30

Portugal

65%

PRYOG TECHNOLOGIES, LDA

Inovação da Gestão Organizacional e IDI, reforço das TIC, RH e
formação e Inovação de Marketing

--

166.690,02

FEDER

75.010,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/12

2018/04/11

Portugal

65%

VERMIS - CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, LIMITADA

SI QUALIFICAÇÃO VERMIS 2016/2018

--

100.403,00

FEDER

45.181,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/19

2018/03/20

Portugal

65%

IDEIAS DINÂMICAS SERVIÇOS, LDA

Certificação Sistema Gestão Qualidade; inovação campanhas de
marketing; reforço TIC; reforço RH qualificados

--

147.490,02

FEDER

66.370,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

ABILIO P. CARNEIRO & FILHOS, S.A.

Melhoria da Competitividade no mercado global, através do
reforço da capacidade de gestão e resposta aos clientes

--

162.043,50

FEDER

72.919,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/14

2018/04/11

Portugal

65%

MOVIMAR - MÓVEIS DE COZINHA LDA

174.445,00

FEDER

78.500,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/27

2018/04/30

Portugal

65%

PORSEG - MADEIRAS, LDA

117.970,00

FEDER

53.086,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

65%

IRMÃOS MONTEIRO S.A.

Qualificação da estratégia de internacionalização da Irmãos
Monteiro

--

240.721,60

FEDER

108.324,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/30

2018/06/29

Portugal

65%

DESIGN E MORE, S.A.

Melhoria da competividade da empresa em área chave da cadeia
de valor

--

414.266,79

FEDER

186.420,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/04/28

2018/04/27

Portugal

65%

LINGOTE ALUMÍNIOS, S.A.

LINGOTE ALUMÍNIOS - INOVAÇÃO DE PRODUTO PARA O
MERCADO INTERNACIONAL

--

56.040,84

FEDER

25.218,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/01

2018/04/02

Portugal

65%

ETFOR - EMPRESA TÊXTIL S.A.

CWW ? CASUAL AND WORK WEAR

--

811.416,86

FEDER

365.137,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

65%

FEPSA - FELTROS PORTUGUESES S.A.

INOVFEPSA ? QUALIFICAÇÃO para reforço da liderança
internacional do setor de gama alta de feltros para chapéus

--

534.446,25

FEDER

240.500,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/02

2018/05/01

Portugal

65%

REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS
D'ALAGOA, S.A.

Reforço das Capacidade de Organização e Gestão da MERCATUS e
-Qualificação do seu Capital Humano

103.165,50

FEDER

46.424,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/04

2018/05/03

Portugal

65%

FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, S.A.

FACOTIL ADHESIVES - Reforço das capacidades laboratoriais e de
desenvolvimento de produtos

134.704,94

FEDER

60.617,22

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/05

2018/05/04

Portugal

65%

COVA DO LAGO - IMÓBILIARIO E TURISMO S.A.

65%

Hotel Cova do Lago 2020

Aposta na inovação organizacional e de gestão com recurso às TICs
e novas estratégias de marketing para reforço do posicionamento -da empresa no mercado internacional
Projecto de consolidação nos mercados nacional e internacional
por via do aumento da capacidade instalada e introdução de
-processo tecnológico inovador para o desenvolvimento de
carpintarias modulares

--

707

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-019969

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020002

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020012

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020014

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020058

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020066

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020094

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020102

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020104

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020117

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020120

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020121

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020133

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020146

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020197

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020204

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020215

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020222

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020225

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020281

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020305

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020310

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020314

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020316

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020337

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020347

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020464

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020482

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020522

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020577

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020604

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

--

152.714,57

FEDER

68.721,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/05

2018/05/04

Portugal

Implementação de um plano de reforço laboratorial e de
ferramentas de gestão da produção para maior garantia de
qualidade em mercados internacionais.

--

361.130,00

FEDER

162.508,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

BRITO & MIRANDA S.A.

Qualificação da Brito & Miranda

--

40.000,00

FEDER

18.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

BARATA GARCIA S.A.

Qualificação da Barata Garcia

--

40.765,76

FEDER

18.344,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

STENGMAC - MAQUINAGEM DE PRECISÃO, LDA

Qualificação Competitiva Stengmac

--

88.581,16

FEDER

39.861,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/09

2018/05/08

Portugal

65%

TRIPLE S - SOARES, SILVA & SAMPAIO, LDA

Reforço das capacidades de organização e gestão, para passar a
competir em produtos de gama alta

--

164.461,25

FEDER

74.007,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/30

2018/05/29

Portugal

65%

LITORAL REGAS - COMÉRCIO E APOIO À
AGRICULTURA LDA

Qualificar Litoral Regas

--

147.102,50

FEDER

66.196,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

GRUPEL, GRUPOS ELECTROGÉNEOS, S.A.

Qualificação transversal da Grupel em factores imaterias de
competitividade como suporte ao desenvolvimento de novos
produtos e internacionalização

--

217.986,02

FEDER

98.093,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/10

2018/05/09

Portugal

65%

CARLOS FREITAS & CA S.A.

Certificação e informatização da empresa

--

61.684,00

FEDER

27.757,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/10

2018/05/09

Portugal

65%

F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.

F3M_4Future

--

177.582,26

FEDER

79.912,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/05

2018/12/04

Portugal

65%

MYPARTNER - CONSULTORIA INFORMÁTICA S.A.

myNAV - Qualificando o futuro do software de gestão empresarial --

288.105,00

FEDER

129.647,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

ICC-INDUSTRIAS E COMERCIO DE CALÇADO S.A.

Melhoria da Competitividade no mercado global, através do
Laboratório de Biomecânica, do reforço da capacidade de
desenvolvimento e da certificação

--

117.143,76

FEDER

52.714,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/24

2018/06/23

Portugal

65%

LUÍS LEAL & FILHOS S.A.

Residuos reduzidos, reutilizados e reciclados para novos produtos

--

1.035.970,05

FEDER

466.186,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2017/04/30

Portugal

65%

WALKEMORE, S.A.

Melhoria da competitividade da empresa no acesso aos mercados
externos

--

288.973,50

FEDER

130.038,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/30

2018/05/29

Portugal

65%

TINTA COM PINTA LDA

Compinta Qualificada e Internacionalizada

--

287.534,06

FEDER

129.390,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/15

2018/08/14

Portugal

65%

EFAFLU - BOMBAS E VENTILADORES S.A.

EFAFLU - Reforço das capacidades de gestão e laboratoriais

--

409.345,95

FEDER

184.205,68

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

ARQUICONSULT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

Arquiconsult Global

--

183.000,00

FEDER

82.350,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2018/08/29

Portugal

65%

FISOLA-FABRICA DE ISOLADORES ELECTRICOS LDA

Projeto de Qualificação da Fisola

--

107.837,08

FEDER

48.526,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

AGREMARCO - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA

Modernização da base tecnológica informática e dos sistemas de
informação da AGREMARCO

--

174.629,96

FEDER

78.583,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

65%

SACOS 88-SOCIEDADE DE PLASTICOS LDA

REFORÇO DAS COMPETÊNCIAS INTERNAS AO NÍVEL DOS FATORES
DINÂMICOS DE COMPETITIVIDADE POR FORMA A PROMOVER A
-EMPRESA NO MERCADO GLOBAL

99.399,80

FEDER

44.729,91

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/11

2019/05/10

Portugal

65%

RIFER - INDUSTRIA TEXTIL, S.A.

Qualificação - Rifer

--

202.157,40

FEDER

90.970,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

65%

MEGATRÓNICA - INFORMÁTICA E ELECTRÓNICA,
UNIPESSOAL ,LDA

Megatrónica: Qualificar para inovar e crescer!

--

216.300,46

FEDER

97.335,21

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

PIUBELE-CONFECÇÕES,INDUSTRIA E COMERCIO S.A. PROJETO DE QUALIFICAÇÃO 2016/2018

--

143.615,00

FEDER

64.626,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/20

2018/05/19

Portugal

65%

ATLANTA - COMPONENTES PARA CALÇADO LDA

Qualificação da empresa em áreas chave de competitividade

--

268.260,00

FEDER

120.717,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

65%

BARRINHO - TRANSPORTES, S.A.

Barrinho Qualifica

--

554.267,61

FEDER

249.420,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/25

2018/10/24

Portugal

65%

FRAVIZEL - EQUIPAMENTOS METALOMECÂNICOS,
S.A.

FRAVIZEL 4.0

--

213.201,80

FEDER

95.940,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

SEDACOR-SOCIEDADE EXPORTADORA DE ARTIGOS
DE CORTIÇA, LDA

Introdução na empresa de novos métodos organizacionais e de
gestão e reforço das suas capacidades laboratoriais como suporte
do processo de internacionalização.

--

204.108,00

FEDER

91.848,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

LEAL & SOARES, S.A.

Controlo produtivo de nova linha de produção de humus

--

114.008,77

FEDER

51.303,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/02

2019/04/01

Portugal

65%

I. S. I. - INDÚSTRIA DE SOLAS INJECTADAS LDA

Reforço das capacidades de desenvolvimento, organização e
gestão, para competir em produtos de gama alta

--

280.676,49

FEDER

126.304,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FELINO - FUNDIÇÃO E CONSTRUÇÕES MECÂNICAS,
S.A.

FELINO 2016-2017 - Capacitação empresarial, desenvolvimento e
aplicação de novos modelos organizacionais e de processos de
qualificação para atuação no mercado global

--

185.907,25

FEDER

83.658,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/14

2017/12/31

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ICEBEL - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL LDA

Icebel - Empresa Global

--

23.925,00

FEDER

10.766,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-020633

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CARFI - FÁBRICA DE PLÁSTICOS E MOLDES S.A.

IMPLEMENTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA,
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE ARMAZENS E
STOCKS E DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE PRODUÇÃO E
ORÇAMENTAÇÃO.

--

149.823,06

FEDER

67.420,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/04/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-020660

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

TRANSPORTES ANTUNES FIGUEIRAS, S.A.

TAF Qualificação

--

384.133,48

FEDER

172.860,07

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-020700

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

CINDICALFE - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LIMITADA

Reforço da competitividade da empresa no acesso aos mercados
internacionais

--

201.975,00

FEDER

90.888,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-020714

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

SOCIEDADE ARTÍSTICA, MANUFACTURAS QUÍMICAS
Qualificação da SOCIEDADE ARTÍSTICA e do seu capital humano
E METÁLICAS, LDA

--

64.998,94

FEDER

29.249,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/04/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-020716

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

BAQUELITE LIZ S.A.

Aposta na inovação organizacional e marketing para reforço da
internacionalização da BAQUELITE LIZ

--

128.047,00

FEDER

57.621,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/29

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-020734

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

HUGAL-INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA

Inovação organizacional, criação de marcas e certificação da
empresa

--

162.458,50

FEDER

73.106,33

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-020739

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

GEONEXT - PRODUTOS ELÉCTRICOS, S.A.

Inovação Organizacional, de Marketing, TIC e Economia digital

--

111.450,00

FEDER

50.152,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/13

2018/05/12

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-020793

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

ABER-EMBRAIAGENS E COMANDOS
HIDRAULICOS,ANTONIO BERNARDES LDA

Aber - Processo de Qualificação 2016-2018

--

244.180,99

FEDER

109.881,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-020813

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

COTTONANSWER, S.A.

COTTONANSWER ? WORLD EXPANSION TROUGHT DISRUPTIVE
DESIGN PRODUTS ? QUALIFIC

--

204.650,00

FEDER

92.092,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-020821

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

GBTX, LDA

GBTX CASUAL AND FUNCTIONAL WEAR

--

170.705,01

FEDER

76.817,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-020824

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

POLY LANEMA , LDA

Poly Lanema 4.0 :: Qualificar para Inovar

--

347.716,62

FEDER

156.472,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PINHA-FABRICA DE AQUECIMENTO ELECTRICO LDA Qualificar para diferenciar e globalizar a Pinha

65%

JORGE PINTO DE SÁ, LIMITADA

65%

708

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-020844

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020875

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020894

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020905

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020913

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020916

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020920

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020937

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020944

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-020954

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021024

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021060

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021062

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021068

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021073

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021078

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021081

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021082

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021083

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021101

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021106

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021111

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021137

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021176

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021191

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021205

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021222

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021231

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021238

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021244

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021257

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021267

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021268

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021279

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021283

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021308

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021352

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021392

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021398

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021406

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021464

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021525

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
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Resumo | Summary
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Operation

Fundo Total
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Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund
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País |
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65%

FITECOM - COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO
Investimento Organizacional e de desenvolvimento de produtos
TEXTIL, S.A.

--

217.674,23

FEDER

97.953,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

VOLCALIS - ISOLAMENTOS MINERAIS, S.A.

Optimização da Competitividade Organizacional

--

471.097,50

FEDER

211.993,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

65%

REVE DE FLO - SHOES, S.A.

OTIMIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO PARA REFORÇO DA
-COMPETITIVIDADE DA EMPRESA NA SUBIDA DA CADEIA DE VALOR

71.085,00

FEDER

31.988,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

65%

BTL-INDUSTRIAS METALURGICAS S.A.

Investimentos em ferramentas informáticas para gestão de
informação e na implementação de um sistema de gestão da
qualidade com base no normativo ASME com vista a qualificar a
empresa, provendo a sua

--

192.344,28

FEDER

86.554,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

MARTIAPE - CALÇADO S.A.

Otimizar Capacidades de organização e gestão para competir
internacionalmente em nicho de mercado

--

36.161,00

FEDER

16.272,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/31

2018/05/30

Portugal

65%

AMF, LDA

Qualificação da empresa em áreas estratégicas de competitividade --

328.667,71

FEDER

147.900,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

65%

RIBALDE - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS DE
MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E CARGAS LDA

Sistema de Gestão pela Qualidade Total (ISO 9001), Design e
Inovação.

--

93.319,25

FEDER

41.993,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

65%

GEOCAM - MAQUINAÇÃO E MOLDES LDA

Reforço das Competências de Gestão do Capital Humano e
Organizacional

--

288.974,00

FEDER

130.038,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/23

2018/05/22

Portugal

65%

M.SOARES GONÇALVES LDA

Criação do centro de competências de engenharia no
desenvolvimento de assentos

--

120.167,50

FEDER

54.075,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2017/12/31

Portugal

65%

RODRIGUES & FONSECA, LIMITADA

Melhoria da competividade da empresa no acesso aos mercados
internacionais

--

35.141,79

FEDER

15.813,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

65%

CONFECÇÕES FRAZÃO LDA

QUALIFICANDO O FUTURO PELA DIFERENCIAÇÃO

--

144.812,50

FEDER

65.165,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

Melhoria da Competitividade no mercado global, através da
CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
melhoria de competências em áreas chave de qualificação da
LDA
empresa

--

135.350,00

FEDER

60.907,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

65%

COMPTA - BUSINESS SOLUTIONS, S.A.

Compta BS ? Requalificar para Ganhar

--

442.404,00

FEDER

199.081,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

NEUCE - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.

Reforço da competitividade através da qualificação e
internacionalização

--

327.958,12

FEDER

147.581,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

FRIGOCON - INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO
S.A.

Tempos padrão e Métodos

--

235.498,82

FEDER

105.974,47

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/26

2018/07/25

Portugal

65%

INI - INDÚSTRIA DE INOXIDÁVEIS S.A.

INI +QUAL

--

103.753,44

FEDER

46.689,05

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

QUANTAL, S.A.

InterQuantal Qualificação ? Novos produtos, Novos Mercados ?
superior especialização e maior valor acrescentado

--

146.035,98

FEDER

65.716,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

65%

J. SILVA MOREIRA & IRMÃOS LIMITADA

Implementação de um novo sistema de informação e rebranding
da J. Silva Moreira

--

247.628,61

FEDER

111.432,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

65%

FÁBRICA DE TECIDOS DO CARVALHO LDA

FTC - Reforço das capacidades organizacionais, laboratoriais e de
design

--

339.350,00

FEDER

152.707,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

MOUTINHO & MOUTINHO LDA

Dinamização e Expansão de mercados externos, através do design
e desenvolvimento de produtos especificos para esses mercados,
-realização de catálogos, participação em Feiras internacionais,
visitas d

37.100,00

FEDER

16.695,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2017/05/15

Portugal

65%

ANTÓNIO CUNHA LEITE LDA

ACL POLARGLUE

--

305.172,53

FEDER

137.327,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/16

2018/06/15

Portugal

65%

SOCÉM - E. D. - FABRICAÇÃO, ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO DE MOLDES, S.A.

Futuring Management

--

777.195,00

FEDER

349.737,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

P & R - TÊXTEIS S.A.

P&R entering 4.0 industry dimension

--

462.255,00

FEDER

208.014,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

BALUTEXTIL - MALHAS E CONFECÇÕES S.A.

Balutêxtil - Reforço para a capacitação e na qualificação

--

127.261,08

FEDER

57.267,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/02

2019/05/01

Portugal

65%

BARRANCARNES, TRANSFORMAÇÃO ARTESANAL
S.A.

Barrancarnes - Certificação e implementação da norma BRC

--

34.324,58

FEDER

15.446,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/15

2017/12/31

Portugal

65%

IRMÃOS ALMEIDA CABRAL II - AMBIENTE, S.A.

Qualificar IAC - AMBIENTE

--

192.510,00

FEDER

86.629,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

65%

IRMÃOS SOUSA S.A.

Inovação organizacional e reforço das capacidades de gestão da IS3 --

120.264,00

FEDER

54.118,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

M. A. SILVA II - CORTIÇAS LDA

Implementação de uma estratégia de reforço das capacidades
laboratorial numa perspetiva de maior competitividade e garantia
de qualidade junto dos mercados-alvo externos

--

453.733,74

FEDER

204.180,19

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

CAPSULAS DO NORTE-INDUSTRIAS METALICAS LDA

Qualificação da empresa - Cápsulas do Norte ? Indústrias
Metálicas, Lda.

--

167.250,00

FEDER

75.262,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/31

2019/03/29

Portugal

65%

PINTO BRASIL - FÁBRICA DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, S.A.

Pinto Brasil - Reforço das capacidades de Gestão, I&D e Qualidade --

1.060.323,76

FEDER

477.145,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

COUTO & BRANDÃO-PRODUTOS ALIMENTARES LDA Qualificação e crescimento sustentado

--

67.086,96

FEDER

30.189,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

65%

BECIG, SOCIEDADE COMERCIAL, S.A.

REFORÇO DA COMPETITIVIDADE DA EMPRESA NO ACESSO AOS
MERCADOS INTERNACIONAIS COM MARCA PRÓPRIA

--

254.771,41

FEDER

114.647,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

65%

LUSOVINI - VINHOS DE PORTUGAL, S.A.

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a
oferta de vinhos DOC de marca própria, apostando em fatores
dinâmicos de competitividade e em modelos empresariais
inovadores com vista a

--

580.657,03

FEDER

261.295,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/25

2019/01/24

Portugal

65%

ESMALTINA AUTO-CICLOS S.A.

Projeto de Qualificação da Esmaltina nos seus Fatores Dinâmicos
de Competitividade

--

350.296,65

FEDER

157.633,49

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

PAUL STRICKER, S.A.

Paul Stricker 2016-2018: Plano de qualificação e capacitação para
um crescimento internacional sustentável e um posicionamento
competitivo

--

1.111.205,00

FEDER

500.000,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

SPRAL-SOCIEDADE DE PRÉ-ESFORÇADOS DE AVEIRO,
SPRAL - Qualificação
LDA

--

69.120,00

FEDER

31.104,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

INOVA+ - INNOVATION SERVICES, S.A.

INOVAGrowth

--

255.490,02

FEDER

114.970,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

65%

CBI 2 TAILORING, LDA

Qualificação da empresa ao nível de certificações, comunicação e
de recursos humanos

--

197.300,00

FEDER

88.785,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

65%

GRESART - CERÂMICA INDUSTRIAL S.A.

GRESART - QUALIFICAÇÃO

--

187.118,76

FEDER

84.203,44

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/23

2019/01/22

Portugal

65%

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE
D.HENRIQUE - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR UPT - Reforço das capacidades de organização e gestão
CRL

--

118.485,76

FEDER

53.318,59

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

65%

MICROPLÁSTICOS S.A.

MICROplásticos - Qualificação 2016-2018: Plano de capacitação da
-Empresa no mercado global

1.016.705,02

FEDER

457.517,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/18

2018/05/17

Portugal

65%

MEGA DIES - CUNHOS E CORTANTES LDA

MEGA DIES INDUSTRY 4.0

153.255,00

FEDER

68.964,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

--
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POCI-02-0853-FEDER-021539

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021545

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021554

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021563

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021575

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021613

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021630

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021645

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021661

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021682

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021698

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-021707

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-022236

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-022322

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-022364

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

65%

A. L. - FÁBRICA DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.

Projeto de qualificação da AL para aumento da competitividade

--

442.622,63

FEDER

199.180,18

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/31

2018/05/30

Portugal

65%

BANEMA, S.A.

Aumento competitividade na Banema por intervençao Fatores
Imateriais

--

272.947,44

FEDER

122.826,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

65%

NEXXPRO - FÁBRICA DE CAPACETES, S.A.

Nexxpro Speed (Qualificação) ? reforço do posicionamento
competitivo internacional

--

207.902,00

FEDER

93.555,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/03

2018/08/15

Portugal

65%

MOLDETIPO II - ENGINEERING MOULDS AND
PROTOTYPES (PORTUGAL), LDA

Qualificação Moldetipo II 2016/2018

--

127.510,00

FEDER

57.379,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/28

2018/11/27

Portugal

65%

TECNIFREZA - INDÚSTRIA DE MOLDES S.A.

ITMM_Quality - Innovative Trimaterial Micro Molding Quality
System

--

282.337,40

FEDER

127.051,83

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

SILENCOR - INDÚSTRIAS METÁLICAS LDA

Qualificação Silencor

--

529.975,00

FEDER

238.488,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

65%

DIMPOMAR - ROCHAS PORTUGUESAS, LIMITADA

Projecto de Inovação Logística, Organizacional, Economia Digital e
-Tecnologias de Informação e Comunicação

283.795,19

FEDER

127.707,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/14

2018/06/28

Portugal

65%

HENRIQUE VIEIRA & FILHOS S.A.

Projeto Qualificação VIEIRINOX

--

111.525,57

FEDER

50.186,51

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/04/02

Portugal

65%

SONAFI-SOCIEDADE NACIONAL DE FUNDIÇÃO
INJECTADA S.A.

SEI9 - Sonafi Ecoeficiência e INOVação

--

525.552,81

FEDER

236.498,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/26

2018/08/25

Portugal

65%

MD MOLDES - MANUEL DOMINGUES, UNIPESSOAL
LDA

MD Moldes Business Intelligence Software - Desenvolvimento de
plataforma de gestão global de negócio

--

741.895,00

FEDER

333.852,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/31

2018/05/30

Portugal

65%

ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

Adira - Qualificação e Crescimento

--

258.094,68

FEDER

116.142,61

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

65%

INFORLANDIA, S.A.

INFORLANDIA:+ Ecoeficiente e + Integrada

--

192.575,85

FEDER

86.659,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

VOLCALIS - ISOLAMENTOS MINERAIS, S.A.

Criação da primeira empresa portuguesa dedicada à fabricação e
comercialização de Lã de Vidro

--

15.788.625,00

FEDER

7.894.312,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/30

2018/03/30

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CLARIAUSE - TINTURARIA E ACABAMENTOS DE FIOS
3D YARN DESIGN
S.A.

3.581.594,00

FEDER

2.507.115,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/08/26

2017/08/25

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

Capacitação tecnológica e organizacional para a produção
GRAFICA IDEAL DE AGUEDA - INDUSTRIAS GRÁFICAS
avançada e expedição de embalagens destinadas ao
S.A.
acondicionamento alimentar

4.311.488,00

FEDER

2.586.892,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2018/09/15

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022402

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

RSTEEL - FÁBRICA DE TUBOS METÁLICOS, S.A.

Linha de Produção Inovadora e Serviço Diferenciado

3.563.359,70

FEDER

2.494.351,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022546

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CARTONAGEM TRINDADE - INDÚSTRIA, S.A.

ExpertBox

3.213.696,05

FEDER

1.928.217,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/12

2017/09/11

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022562

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ADA FIOS, S.A.

Consolidação da Liderança da Gaze

Investimento produtivo inovador para responder a solicitações do mercado, em termos
de procura e melhoria da qualidade, traduzindo susbstituição de importações, criação
de emprego e melhoria das condições de trabalho do pessoal da empresa, contribuindo
para o aumento do valor acrescentado nacional.

4.120.108,00

FEDER

2.884.075,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/07/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022572

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SOCEM INPACT - INVESTIGAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA DE MOLDES
LDA

SM 4.0 - Smart Manufacturing

SM 4.0 - Smart Manufacturing, é um projeto de investimento em inovação de processos
produtivos incorporando automação, com interligação de todos os fluxos recorrendo á
digitalização dos processos numa perspectiva de Indústria 4.0

3.747.500,00

FEDER

2.810.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022605

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

O & FURNITURE, LDA

O-WORLD

5.231.200,40

FEDER

3.138.720,24

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/02

2019/03/01

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022670

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CASA DA MALHA - C5M, LDA

Aposta na diferenciação através da inovação produtiva,
organizacional e de marketing

3.784.732,24

FEDER

2.649.312,57

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022685

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

QUINTA DO CRAVEIRAL - TURISMO DA NATUREZA,
S.A.

Novo empreendimento turístico

Criação de um novo empreendimento turístico ****

3.307.298,40

FEDER

2.480.473,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022686

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

DISPOCLEAN FLEXIBLES PACKAGING, LDA

Nova unidade industrial

Criação de uma unidade industrial para fabrico de embalagens Ultra-Limpas

16.531.830,00

FEDER

11.572.281,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/31

2017/12/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022745

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

ABSORVALOR LDA

A ABSORVALOR está em franca expansão, pela via de um recente impeto empreendedor
Expansão da capacidade produtiva recorrendo a incremento
que agora pauta a sua atividade. O projeto proposto apresenta-se no sentido de
tecnológico no processo e produto, apostando em novos mercados fomentar o acréscimo de valor na área da reciclagem de plásticos tornando a Entidade
numa referência para o setor a nivel Nacional/Internac.

3.412.000,00

FEDER

2.388.400,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2018/03/14

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022759

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

LUÍS LEAL & FILHOS S.A.

Refinação de gordura para farinhas de alimentação animal de alto
rendimento

9.825.502,09

FEDER

5.895.301,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022767

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

MIL POSSIBILIDADES, LDA

Criação de unidade industrial de fabricação do perfumes e
cosméticos

2.739.000,00

FEDER

2.054.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2018/03/14

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022770

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

HIPER DOLCI - PASTELARIA E CONFEITARIA, S.A.

Criação de nova unidade produtiva de pastelaria - inovação e
internacionalização

8.013.120,88

FEDER

5.609.184,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/28

2018/05/27

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022777

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TRIANGLE'S - CYCLING EQUIPMENTS, S.A.

Implementação de processos de hidroformagem e acabamentos
superficiais

5.280.114,68

FEDER

3.696.080,28

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/02

2017/10/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022781

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

VIZELPAS - COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS,
LIMITADA

Capacitação empresarial da VIZELPAS para a produção de filmes
multicamada inovadores para a indústria alimentar

4.999.543,90

FEDER

2.999.726,34

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/03/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022784

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UARTRÓNICA ELECTRÓNICA, LDA

Going Forward

6.405.081,16

FEDER

4.483.556,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022832

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DMM - DESENVOLVIMENTO, MAQUINAGEM E
MONTAGEM LDA

5.086.845,00

FEDER

3.052.107,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022835

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

J.& J.TEIXEIRA S.A.

JJT INCREDIBLE GREEN TECH

10.193.492,00

FEDER

7.135.444,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/28

2018/01/26

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022846

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SILENCOR - INDÚSTRIAS METÁLICAS LDA

Inovação Produtiva Silencor

4.776.279,00

FEDER

2.865.767,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/09/15

2018/03/14

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-022851

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CLOTHIUS - TECELAGEM, LDA

SMART CLOTHIUS

4.962.434,03

FEDER

3.721.825,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/27

2017/10/26

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023090

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SÁ COUTO & MONTEIRO S.A.

SISMA New Plant - innovation, diversification and sustainability in
precision machining

4.717.500,00

FEDER

3.302.250,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023105

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

RAIZ SPECIALITY COFFEES, LDA

Inovação no setor de produção de café torrado, através da aposta
na diferenciação de produtos diferenciadores e especiais

3.415.341,63

FEDER

2.390.739,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/30

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DMM INOV 2017

O projeto 3D YARN DESIGN tem como objetivo principal a produção de fios 3D com
recurso a novas técnicas de produção, manifestando inovação ao nível do produto e do
processo e de carácter disruptivo, pois não se encontra ainda no mercado esta tipologia
de fios (resultado ID Universidade do Minho).
O projeto visa capacitar a Gráfica Ideal com os meios necessários (a nível de inovação
de produto, processo, organizacional e marketing) à oferta de novos produtos e
serviços, que permitam o desenvolvimento de soluções inovadoras, customizadas,
flexíveis e com elevado nível de qualidade
Instalação de uma linha de produção de tubo metálico de grande diâmetro com
tecnologia de última geração, inovadora em Portugal, totalmente automatizada e que
utiliza a tecnologia RTC (Rapid Tool Change) e criação de secção de execuçao de
serviços especiais, que permite acrescentar valor ao tubo.
Expert Box é o novo desafio da Cartonagem Trindade, prevendo o aumento da
capacidade produtiva, com efeitos na estratégia comercial ao nível dos mercados
internacionais resultante das vantagens competitivas obtidas.

O projeto visa a criação de uma nova unidade industrial com 6.400m2 totalmente
automatizada direccionada para a produção de mobiliário de autor/luxo para o
segmento médio-alto e alto. O presente projeto permitirá a criação de 26 postos de
trabalho e traduz-se em 5.6Milhões de Euros de investimento.
O projeto apresenta investimentos de cariz produtivo, organizacional e de marketing,
que estão alinhados com a estratégia da empresa que visam dotar a Casa da Malha dos
meios necessários para entrar no mercado com produtos, transacionáveis e
internacionalizáveis, diferenciadores e de elevado valor.

A implementação deste projeto permitirá à empresa utilizar um novo método de
refinação da gordura, tornando-a mais pura o que agrega um elevado valor
acrescentado para a produção de farinhas para alimentação animal. Investimos ainda
numa nova plataforma de sensibilização ambiental.
Nova unidade fabril para responder a exigências produtivas do luxury market, e
desenvolvimento de unidade de I&D para formulações proprias da empresa.A unidade
deve responder ainda ao crescente volume de encomendas registado no massmarket
dos clientes que ajudaram a empresa a chegar a este patamar.
Criação de uma nova unidade produtiva da Hiper Dolci, para que esta passe a assumir a
totalidade da produção do grupo PCR no segmento de bolos secos e bolos da avó, com
uma maximização dos processos de produção em relação à atual capacidade instalada.
Introdução dos processos de hidroformagem tubular e pintura de quadros de alumínio
para bicicletas elétricas e comuns, por forma a aumentar a capacidade produtiva,
diversificar a produção (introduzindo no mercado novos produtos e serviços), assegurar
a qualidade e otimizar a produtividade.
A VIZELPAS, empresa de referência nacional no setor das embalagens flexíveis para a
indústria alimentar, pretende aumentar a sua capacidade de resposta à procura
nacional e internacional por filmes multicamada inovadores e provenientes de
atividades concertadas de I&D.
O presente projeto visa diversificar oferta produtiva através do investimentos que
permitem produção de componentes eletrónicos ativos para o setor automóvel e a
produção de contadores de energia trifásicos, traduzindo-se num investimento
6.684.185? e 47 novos postos de trabalho.
A DMM propõe-se realizar um investimento de 5,1 milhões de euros, em equipamentos
para maquinagem de novas peças para o setor automóvel. O projeto irá permitir que a
DMM atinja uma faturação de quase 8 milhões euros, sendo mais de 95% para
exportação indireta e irá gerar 16 novos postos de trabalho.
Aumento da capacidade produtiva em 21,26%, permitindo assim a produção de 2 linhas
de mobiliário e uma linha de piso inovadores. Operacionalmente, ir-se-á implementar:
um processo produtivo inovador, uma nova estratégia de marketing, um novo modelo
organizacional e melhoria da eficiência energética.
Inovação produtiva direcionada para os setores de componentes automóvel e
termodoméstico com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva.A Empresa
ambiciona fornecer componentes inovadores tornando-se num parceiro de referência a
nível internacional.
Desenvolvimento de gamas de produtos no segmento do desporto/saúde, SMART
SPORT FASHION (inovação a nível internacional): vestuário de controlo e monitorização
em tempo real da atividade física e malha inteligente para calçado desportivo capaz de
conferir elevada respirabilidade e conforto térmico.
O projeto visa a criação de um novo estabelecimento permitindo a expansão da
atividade e o alargamento da gama de produtos da Sá Couto & Monteiro, estando
particularmente vocacionado para o fabrico de componentes metálicas por maquinação
de precisão em série para as áreas médica e aeronáutica.
Instalação de uma unidade de torrefação, moagem e embalamento de cafés especiais,
pretendendo a obtenção de produtos inovadores e diferenciadores, através da aposta
na inovação produtiva, processual, organizacional e de marketing, procurando atuar no
mercado a uma escala global.

710

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

65%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

POCI-02-0853-FEDER-023134

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-023137

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

MOVECHO, S.A.

Design eco-sustentável

POCI-02-0853-FEDER-023147

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SEBASTIÃO & MARTINS, S.A.

Aumento da capacidade de produção de Embalagens para Nichos
de Mercado

POCI-02-0853-FEDER-023155

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PACHECA HOTEL, EVENTS & GOURMET, LDA

Quinta da Pacheca Wine House Inovation Hotel

POCI-02-0853-FEDER-023178

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANTÓNIO CUNHA LEITE LDA

TBI - TOUCH BY INNOVATION

POCI-02-0853-FEDER-023180

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-023194

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-023197

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-023204

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-023207

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-023212

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-023272

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-023281

COMPENDIÓNAUTA, S.A.

EVAERO - Inovação na Aeronaútica

Resumo | Summary

Criação de empresa especializada na maquinação e fabrico de peças complexas em
titânio para a indústria aeronáutica.
Produção de soluções de mobiliário com design eco-sustentável direcionado para o
retalho especializado de grandes marcas internacionais e desenvolv. de criação de
peças de autor (base compósito de cortiça). Visa alargar o mercado internacionaldos
produtos de nicho de mercado.
Este projeto visa o aumento da capacidade produtiva através da internalização da
produção de embalagens Shelf-ready Packaging e Display. Para tal a SMSA vai adquirir
uma linha de produção própria altamente automatizada, resultado de um investimento
de 5,1 Milhões? e criação de 6 postos de trabalho.
A Pacheca Hotel pretende inovar, diversificar e aumentar a oferta do seu
empreendimento através da criação de mais 34 unidades de alojamento entre as quais
10 suites temáticas (pipas de vinho adaptadas para suite) e da criação do Spa
Winetherapy, piscinas, ginásio, wine shop, salas polivalentes.
O projeto TBI pretende desafiar o mercado com a oferta de um novo produto, MCP,
assente em 2 processos de inovação disruptiva desenvolvidos internamente pela ACL: o
sistema de colagem de peças polarizadas POLARGLUE e o sistema de laminação para
dispositivos táteis FOIL LAMINATION.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

10.264.290,75

FEDER

7.185.003,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

5.491.775,00

FEDER

3.844.242,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

5.004.175,03

FEDER

3.002.505,02

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/31

2018/10/30

Portugal

4.383.410,05

FEDER

3.287.557,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/10

2019/06/07

Portugal

2.898.663,56

FEDER

1.739.198,14

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/15

2018/12/14

Portugal

10.799.289,60

FEDER

6.479.573,76

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/31

2019/03/29

Portugal

65%

ALBINO DIAS DE ANDRADE S.A.

As novas compressas europeias 2020

A ADA pretende com este projeto adotar novos processos tecnológicos e
organizacionais, inovando produtos e mercados, respondendo a ajustamentos de
natureza estrutural contribuindo para o reforço do seu posicionamento nos mercados
internacionais, aumentando a intensidade e valor das suas exportações

65%

COFIMOLD PORTUGAL - INDÚSTRIA DE MOLDES E
PLÁSTICOS, LDA

Criação de uma nova unidade de produção para conceção de
moldes metálicos de grandes dimensões para a indústria
automóvel

A Cofimold Portugal é uma nova empresa que surgiu da pretensão da Mold Ajustage de
criar em Portugal uma unidade de produção dedicada ao fabrico dos seus moldes
metálicos e de gabaritos para controlo dimensional de produção, reforçando a presença
do grupo empresarial junto da indústria automóvel.

10.028.445,15

FEDER

6.017.067,09

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

ANICOLOR - ALUMINIOS LDA

Anicolor Inova

A Anicolor investe na Inovação Produtiva, Qualificação e Internacionalização
aumentando a capacidade produtiva, a diversificação(produtos/mercados) e
capacidades estratégicas, de gestão e conhecimento dos mercados externos.Aumentará
a cadeia de valor, a competitividade, a capacidade de criar riqueza

9.454.489,08

FEDER

4.727.244,54

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/24

2019/03/23

Portugal

65%

RIBADÃO DESIGN, LDA

RIBADESIGN - Projecto de criação de uma fábrica para a produção
de pavimentos flutuantes inovadores com acabamentos
diferenciadores direccionados para exportação e para o segmento
médio-alto, servindo

RIBADESIGN - Projecto de criação de uma fábrica para a produção de pavimentos
flutuantes naturais e ecológicos com acabamentos diferenciadores direccionados para
exportação e para o segmento médio-alto, servindo de complemento perfeito trabalho
de decoradores e arquitectos em ambientes naturais.

10.021.400,00

FEDER

7.014.980,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/05/31

Portugal

65%

IBERODYE, S.A.

We developed technical textiles

Desenvolvimento de acabamentos inovadores que permitam produtos com
caraterísticas especiais, destinados a setores como a saúde, hotelaria, desporto, etc.

3.355.526,91

FEDER

2.348.868,84

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

65%

MOCAPOR-COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÁRMORES
Mocapor no futuro - Uma SMART Factory 4.0
LDA

A Mocapor propõe-se uma nova filosofia de produção associada ao conceito Indústria
4.0, transformando-se numa Smart Factory. O Lean Thinking, a Robotização e
Automação e o controlo dos elos da cadeia de valor são os pilares do investimento,
visando o reforço do seu posicionamento no mercado global.

4.620.255,12

FEDER

2.310.127,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/28

2019/06/27

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

MARMOBAÇA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS Novos Processos de Projeto, Transformação e Acabamento
LDA
Superficial de Pedra Ornamental

Projeto de inovação que surge da aposta da Marmobaça em aumentar capacidade e
eficiência produtiva e alargar gama de artigos ornamentais, baseada em novos
processos de projeto, transformação e acabamento superficial de pedra, visando a
atuação em mercados consumidores de artigos de elevado valor.

3.158.652,00

FEDER

1.895.191,20

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

RIBASABORES - INDÚSTRIA DE CARNES LDA

Aumento capacidade e diversificação produção, com alteração
fundamental processo abate de suínos

Aumento da capacidade e diversificação da produção, com alteração fundamental do
processo de abate de suínos e elevada redução da pégada de carbono da unidade.

13.555.557,41

FEDER

8.133.334,45

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/21

2019/07/20

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023285

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

GEOCAM - MAQUINAÇÃO E MOLDES LDA

Conceção e desenvolvimento de moldes técnicos de pequena
dimensão para a indústria automóvel

A GEOCAM procura capacitar-se, perante os principais construtores de automóveis,
como especialista na conceção de soluções integradas, i.e. conseguir responder a
encomendas que visam um conjunto de moldes de diferentes dimensões e que serão
acoplados em soluções técnicas da indústria automóvel.

3.045.690,00

FEDER

1.827.414,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023299

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

EFECTY KVITA, UNIPESSOAL LDA

Tecnologia Pioneira para a inovação e diferenciação

5.549.648,13

FEDER

3.884.753,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023329

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PANIFICADORA REGIONAL DA VERMELHA,
UNIPESSOAL LDA

Growing up - Vermelha

4.143.761,65

FEDER

2.900.633,16

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023398

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PRIREV - EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS
TÉCNICOS LDA

4.962.778,42

FEDER

3.473.944,89

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023412

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

NEVES & COMPANHIA LDA

2.815.293,84

FEDER

1.970.705,69

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023443

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

IMODRILL LDA

5.211.234,36

FEDER

3.126.740,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023506

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TORNITROFA - SERVIÇOS DE TORNO E FREZA LDA

4.697.204,36

FEDER

2.818.322,62

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/12

2019/09/11

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023534

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

EDAETECH - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.

5.685.000,00

FEDER

3.979.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023555

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

LABCOCO, LDA

6.247.569,60

FEDER

4.373.298,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/03

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023572

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

COMPANHIA AGRÍCOLA DA BARROSINHA, S.A.

3.251.581,30

FEDER

1.950.948,78

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023603

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PIONIER - PELES, LDA.

6.066.067,30

FEDER

3.639.640,38

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/29

2019/09/28

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023608

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DELITIMBERS - LDA

13.205.115,00

FEDER

9.243.580,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/02/01

2020/01/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023610

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SIMPLY ESSENTIAL - LDA

3.696.629,60

FEDER

2.587.640,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/07/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023624

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TJ MOLDES S.A.

5.136.300,00

FEDER

3.081.780,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/05/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023628

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CARVEMA TEXTIL LDA

3.292.842,00

FEDER

1.646.421,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/18

2019/01/17

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023645

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FUTERRA, TORREFAÇÃO E TECNOLOGIA TRANSFORMAÇÃO DE BIOMASSA PARA ENERGIA,
S.A.

18.883.480,00

FEDER

11.330.088,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/20

2018/07/17

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023663

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FERNETO - MÁQUINAS E ARTIGOS PARA INDÚSTRIA Criação de uma nova unidade industrial e aumento da capacidade
ALIMENTAR S.A.
produtiva

2.571.166,19

FEDER

1.542.699,71

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/16

2019/01/15

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023672

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

KINDNESS STAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
HOTELEIROS LDA

West Inn Lourinhã Hotel & Villas ***

3.188.263,95

FEDER

2.231.784,77

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023737

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FIPADEL - PERFUMES E COSMÉTICOS, LDA.

Criação de unidade industrial (construção e aquisição de
equipamentos produtivos) para fabricação de cosméticos e
produtos de higiene

8.438.371,20

FEDER

5.063.022,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/09

2018/12/08

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-023764

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PRÓXIMO QUADRADO - LDA

Criação do Hotel São Bento da Vitória - 4 estrelas

6.738.928,00

FEDER

4.043.356,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/26

2019/07/25

Portugal

65%

INOV3

Criação e suporte da atividade da EFECTY KVITA que visa o desenvolvimento e produção
pioneiros de reatores de cavitação hidrodinâmicos patenteados para tratamentos de
águas s/ uso de produtos químicos
Construir 1 nova fábrica para capacitar a empresa de métodos produtivos modernos e
automatizados, viabilizando a sua progressão na cadeia de valor a montante, melhorar
a atual produção e iniciar a exportação de vários tipos de massa via métodos de
conservação pelo frio - refrigeração e congelação.
O projeto INOV3 propõe o aumento da capacidade produtiva da PRIREV com base em
três tipologias de inovação: inovação de produto, processo e organizacional. Pretendese o desenvolvimento de produtos de alto valor acrescentado, o aumento da
competitividade e a entrada em novos mercados externos.

O projeto promove a integração de sistemas de processamento avançado com as
Aumento de capacidade, especialização produtiva e
indústrias criativas, utilizando uma abordagem multimaterial e multifuncional no
funcionalização de têxteis técnicos, via injeção de novos ativos em
desenvolvimento de têxteis técnicos, injetados com funcionalidades específicas, que se
processos de laminação e revestimento sustentáveis.
aliam ao valor estético da produção.
Criação de uma nova unidade produtiva para aquisição de capacidade que permita o
Soluções Inovadoras Globais para a Cadeia de Abastecimento do
alargamento da cadeia de valor ao nível do projeto e fabrico de moldes metálicos e a
Setor Automóvel
atuação de forma direta em mercados externos high tech.
Com um conjunto de ações focadas na introdução de fatores de inovação ao nível do
Reforço da competência tecnológica e de produtividade processo, da organização e do marketing, o projeto TORNITROFA 4.0 pretende reforçar
TORNITROFA 4.0
a competência tecnológica e de produtividade da empresa, tornando-a mais
competitiva, alargando a sua atividade a novos mercados.
REXAER 4.0 - Reorganização e EXpansão AERonáutica 4.0O projeto inovador que a
EDAETECH se propõe realizar estabelece a criação de uma nova unidade industrial e
REXAER 4.0 - Reorganização e EXpansão AERonáutica 4.0
reforço do processo produtivo e desenvolvimento de soluções enquadradas na filosofia
da Indústria 4.0.
A LABCOCO Lda, por via deste projeto pretende apostar na implementação de uma
Implantação de Unidade Industrial de Fabricação de Produtos
unidade industrial de 8.000 m2, na Zona Industrial da Adua, Montemor-o-Novo, para
Derivados do Coco
fabricação de produtos derivados de coco, perspetivando-se um investimento global de
6,81 milhões ? e a criação de 77 postos de trabalho.
Reposicionamento turístico da Herdade da Barrosinha

Resumo: O projeto turístico da Herdade da Barrosinha, localizado em Alcácer do Sal,
visa a restruturação e ampliação do antigo Hotel Rural e a criação de unidades de
Alojamento Local, recuperando um conjunto de edifícios degradados da herdade.

A PIONIER pretende dedicar-se à transformação de pele bovina, para venda aos
segmentos médio/alto, alto e luxo da indústria do calçado, apostando na inovação e
PIONIER - Peles Premium - Inovação e Internacionalização
modernização dos seus processos de fabrico no sentido de dar resposta às necessidades
do mercado e da industria de curtumes nacional.
A DELITIMBERS produzirá e comercializará pellets que irão incorporar pela primeira vez
Criação da Unidade Industrial para Produção de Pellets 100% BR
a nível mundial um teor de biomassa florestal residual da ordem dos 70 a 75 %. Estes
novos pellets são destinados aos mercados industriais.
A Simply Essential Unip. Lda cria uma fábrica de componentes metálicos e de poliester
dirigidos à indústria de calçado e vestuário. Distingue-se pelo caráter inovador da sua
Fábrica Simply Essential- componentes metálicos e de poliéster
estrutura produtiva que utiliza sistemas avançados de eficiência energética e proteção
ambiental.
O Projeto InovMolde 4G - Moldes inovadores para a nova geração automóvel, visa a
conceção, desenvolvimento e fabrico de novos Moldes multi-injeção/multi-material, de
InovMolde 4G - Moldes inovadores para a nova geração automóvel
grande complexidade e com elevada incorporação tecnológica, através da
industrialização de conhecimento e de inovação.
InovCarvEma - ambicioso projeto de inovação tecnológica/produtiva a operacionalizar
InovCarvEma
na empresa visando a conceção e desenvolvimento de novos produtos, novos processos
e para novos mercados.
Futerra Factory é um projeto de crição de uma unidade industrial na vanguarda da
tecnologia de torrefação, produzindo novos combustíveis de elevada performance. Com
Futera Factory
base em tecnologia proprietária, co-desenvolvida com a Yilkins (NL) e a JOCAR (PT),
Futerra Factory será farol de inovação mundial.
Alteração fundamental o seu processo global de produção, baseada na especialização
produtiva e em modelos smart factory, para a produção de máquinas e linhas
industriais completas para o setor alimentar, apropriando vantagens competitivas para
competir nos segmentos mais exigentes a nível mundial
Criação de um empreendimento hoteleiro de descoberta, que promove experiências e o
conhecimento lúdico da região, ocupando um posicionamento de elevada notoriedade
nacional e internacional.
O projeto da Fipadel consiste na criação de estabelecimento, com objetivo de criar
unidade industrial de fabricação de cosméticos e produtos de higiene.Tem em vista o
alargamento do controlo da cadeia de valor e aproveitar as oportunidades de mercado,
dado o crescimento da procura destes produtos.
Construção/implementação de uma nova unidade hoteleira (localizada no centro
histórico do Porto), classificada como hotel de 4**. O Hotel SBV terá uma capacidade
de 75 unidades de alojamento (58 duplos, 9 triplos e 8 suites triplas), bar, esplanada,
miradouros, sala eventos e sala de reuniões.
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Priority Axis
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POCI-02-0853-FEDER-023765

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

LUSITANIX ENTERTAINMENT , LDA

Criação do Parque de Neve Lusitanix ? Pistas de Neve Artificial
Indoor

POCI-02-0853-FEDER-023768

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

MAGIC CENTAUR, LDA

Industrialização de fabrico de torres eólicas, com ênfase na eólica
offshore

POCI-02-0853-FEDER-023783

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

MAÇARICO II - CONSERVAS ALIMENTARES, LDA

UNIDADE INDUSTRIAL DE CANTANHEDE

POCI-02-0853-FEDER-023794

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TÍTULO ALARGADO - LDA

Inauguração e capacitação da unidade produtiva

POCI-02-0853-FEDER-023819

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ESURFACE PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

ESURFACE - Energia sustentável com base em Inovação Disruptiva

POCI-02-0853-FEDER-023824

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DEXPROM - PRODUÇÃO DE MOLDES LDA

Inov4i¬_BumpersPremiumTool - Novos produtos para sistemas
integrados de Bumpers, no segmento Premium Automóvel de
última geração (4i-Smarter, Cleaner, Safer, Lighter)

POCI-02-0853-FEDER-023839

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

QUARPOR, MINAS E MINERAIS, S.A.

POCI-02-0853-FEDER-023903

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

TERMOPAINEL, S.A.

POCI-02-0853-FEDER-023935

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0853-FEDER-023936

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0853-FEDER-023939

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0853-FEDER-023995

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0853-FEDER-024007

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0853-FEDER-024026

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0853-FEDER-024040

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0853-FEDER-024066

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0853-FEDER-024094

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SYNALLAGMATIC, S.A.

POCI-02-0853-FEDER-024099

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

UNUMNATURA - GESTÃO E EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, LDA

Criação de Hotel Rural 5*

POCI-02-0853-FEDER-024131

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

PROVEITO ABSOLUTO - LDA

Premium Bragança Hotel & SPA

POCI-02-0853-FEDER-024150

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DRT PLASTIC INJECTION, LDA

Criação de um novo estabelecimento para a produção de
equipamento de análise e validação de canais de refrigeração e
produtos plásticos diferenciados e capitalização de resultados de
I&D

POCI-02-0853-FEDER-024165

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

WATEC COMPANY, LDA

COMPRESSEL

POCI-02-0853-FEDER-024282

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FUNDÍNIO, S.A.

Automação e Robotização, Inovação Tecnológica e Conceção e
Desenvolvimento

POCI-02-0853-FEDER-024298

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

INOVEPLÁSTIKA - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM
PLÁSTICOS S.A.

i9 lightening

POCI-02-0853-FEDER-024338

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

E+3 PLUS, LDA

Textiles Of The Future

POCI-02-0853-FEDER-024361

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

WILDSTONE - ROCHAS ORNAMENTAIS S.A.

Aumento de capacidade e valorização de subprodutos

POCI-02-0853-FEDER-024438

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CJF EXPORT, LDA

CJF Export Qualificação

POCI-02-0853-FEDER-024478

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

BRUNO - TIR TRANSPORTES, LDA

Projeto de Qualificação da Bruno-TIR [2016-2018]

POCI-02-0853-FEDER-024501

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FUNDIÇÃO DE EVORA LDA

Upgrade Sistema Gestão e Planeamento

POCI-02-0853-FEDER-024506

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FIORIMA, S.A.

Reforço das capacidades estratégicas de organização e gestão
competitiva da FIORIMA

POCI-02-0853-FEDER-024630

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

GOANVI BOTTLING, LDA

Goanvi Bottling, Lda

POCI-02-0853-FEDER-024776

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

EPOLI-ESPUMAS DE POLIETILENO S.A.

EPOLI2020

POCI-02-0853-FEDER-024781

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

CAMPITUBOS - CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA

Campitubos rumo à Qaulificação

POCI-02-0853-FEDER-024785

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

NEUTROPLAST - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS S.A.

Organizar para enfrentar os desafios e aumemntar a
competitividade

POCI-02-0853-FEDER-024795

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

FABOR-FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA S.A. SI QUALIFICAÇÃO 2016/2018_FABOR

POCI-02-0853-FEDER-024812

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

65%

INOVEPLÁSTIKA - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM
PLÁSTICOS S.A.

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

Resumo | Summary

Construção/implementação de um novo e inovador equipamento de animação
turística? um Snow Center Indoor(Parque de Neve Lusitanix ? Pistas de Neve Artificial
Indoor), que será o primeiro equipamento desta natureza em Portugal.
Criação de uma unidade fabril para fabrico de torres eólicas onshore e offshore,
produto altamente inovador, utilizando as mais recentes tecnologias de produção e
métodos organizacionais, aproveitando uma oportunidade de negócio num mercado
ainda embrionário (offshore).

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

8.633.443,69

FEDER

6.043.410,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/25

2019/04/25

Portugal

14.430.764,00

FEDER

7.215.382,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

4.981.679,90

FEDER

2.490.839,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/22

2018/06/21

Portugal

2.423.424,26

FEDER

1.454.054,56

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

24.492.370,00

FEDER

17.144.659,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/02

2019/04/30

Portugal

Inov4i_BumpersPremiumTool - Novos produtos para sistemas integrados de Bumpers,
no segmento Premium Automóvel de última geração (4i-Smarter, Cleaner, Safer,
Lighter)

3.900.292,00

FEDER

2.730.204,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/18

2019/04/17

Portugal

Linha de transformação de quartzo alta pureza

Transformação e valorização de quartzo de alta pureza, e rochas siliciosas para
mercados de optica, fotovoltaico e electrónica

3.621.197,69

FEDER

2.715.898,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

TERMOPAINEL INNOVATION

Com o presente projeto a TERMOPAINEL visa criar condições estruturais para se tornar
um player de referência no setor de atividade onde opera.

22.792.000,00

FEDER

13.675.200,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

5.393.574,67

FEDER

3.236.144,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/29

2019/03/27

Portugal

4.000.600,00

FEDER

2.800.420,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

4.638.043,10

FEDER

3.246.630,17

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

5.682.615,00

FEDER

3.977.830,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/20

2019/02/19

Portugal

6.046.295,75

FEDER

3.023.147,88

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

4.943.078,08

FEDER

3.460.154,66

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

3.559.471,00

FEDER

2.135.682,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/18

2019/08/17

Portugal

3.026.398,08

FEDER

1.513.199,04

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

4.944.899,89

FEDER

2.966.939,93

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/22

2019/06/21

Portugal

2.267.596,87

FEDER

1.587.317,81

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

4.480.851,59

FEDER

3.136.596,11

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

4.733.190,00

FEDER

2.839.914,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/10

2019/06/09

Portugal

6.457.952,19

FEDER

4.520.566,53

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/24

2019/06/21

Portugal

3.755.000,00

FEDER

1.877.500,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/30

2019/10/29

Portugal

12.776.607,87

FEDER

7.665.964,72

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/07

2018/10/06

Portugal

3.993.420,00

FEDER

2.795.394,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

5.724.838,00

FEDER

3.434.902,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

328.522,50

FEDER

147.835,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2018/07/31

Portugal

123.434,11

FEDER

55.545,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/15

2018/10/14

Portugal

35.950,00

FEDER

16.177,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2017/11/27

Portugal

192.622,36

FEDER

86.680,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/17

2018/10/16

Portugal

141.809,56

FEDER

63.814,30

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/10/24

2018/10/23

Portugal

405.808,45

FEDER

182.613,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/31

2019/03/29

Portugal

145.793,05

FEDER

65.606,87

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/21

2019/08/18

Portugal

125.975,00

FEDER

56.688,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

116.924,63

FEDER

52.616,08

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

641.095,00

FEDER

288.492,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/15

2019/07/14

Portugal

A Maçarico II-Conservas Alimentares, Lda tem em curso um projecto de investimento,
no âmbito da medida 3.3.1 do PDR, já aprovado como elegivel.Dada a dimensao das
instalações, decidiu-se alargar o leque de produtos, acrescentado-lhe outros como o
tremoço cozido, condimentos, temperos e molhos.
Inauguração e capacitação de uma unidade fabril para a produção de 3 tipologias:
unidades modulares-saúde; unifamiliares e plurifamiliare e boxes para cavalos em aço
enfoemado a frio LSF.
Inovação disruptiva da ESURFACE setor dos transformadores elétricos para a produção
de painéis fotovoltaicos, incorporando diferenciais competitivos com base em
estruturas tecnológicas inovadoras ao nível da eletrotecnia aplicada às placas de
circuitos impressos (CIP) e células fotovoltaicas.

O projeto visa a criação de um novo estabelecimento, a partir do qual a TRIA produzirá
bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, integrando verticalmente uma
TRIA - SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, S.A. PPCIE 2020 - Nova Unidade Industrial
nova fase da cadeia de valor da PPCIE, marcando o início da produção de perfis em aço
inovadores.
Criar condições para iniciar a transformação de rochas ornamentais suportada por
MYSTICHOUSE - COMÉRCIO DE ROCHAS
Novo estabelecimento para transformação sustentada da Pedra
vetores de eficiência que lhe permitam acrescentar atributos únicos aos produtos, ao
ORNAMENTAIS, S.A.
Natural Portuguesa
nível do design, geometria e acabamento.
Procurando a excelência na transformação do mármore português, o projeto da Bloco B
BLOCO B - MÁRMORES, INERTES E CONSTRUÇÃO,
Bloco B 2021 - Inovação e excelência na transformação do
prima pela sua política de inovação, com reflexo em processos mais eficientes,
LDA
mármore português
produtivos e ambientalmente sustentáveis, bem como na diversificação da oferta de
produtos e na sua progressão na cadeia de valor.
Prowder Labs: Aumento de capacidade e espacialização produtiva A estratégia assenta na capacitação e especialização transversal da Prower Labs, com o
via reforço tecnológico e viabilização do fabrico de barras
objetivo de aumentar a sua capacidade produtiva, e potenciar o desenvolvimento de
PROWDER, LABS, S.A.
multifuncionais e géis hidratantes e energéticos, de base científica, novos produtos e de formulações, que vão ao encontro de necessidades nutritivas
direcio
específicas do segmento desportivo.
Construção/implementação de um novo estabelecimento hoteleiros de 5**, que terá
uma capacidade instalada de 68 unidades de alojamento (65 duplos e 3 suites), SPA
PERMAL - SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A. Criação do Vilafoz Hotel & SPA ? 5**
(com piscina interior aquecida, salas de tratamentos, sauna, banho turco e ginásio),
restaurante, bar, business center e sala de eventos.
O Ecogreen hotel é um hotel de 4 estrelas com enfoque no turismo de natureza e
ESTORÃOS ECO GREEN HOTEL - TURISMO DE
activo, localizado no concelho de Ponte de Lima, na área protegida das Lagoas de
ECOGREEN Hotel
BERTIANDOS E SÃO PEDRO D' ARCOS , LDA
Bertiandos. A sua capacidade de 57 UA (26 em suite) é complementada pelo Museu da
Viagem ao Centro da Terra, Spa, loja entre outros serviços
Este projeto preconiza a criação de uma nova unidade produtiva, com tecnologia
Criação de uma unidade especializada na produção de estruturas avançada e um conjunto de investimentos que incluem a construção do edifício da nova
DRT BASE, LDA
para moldes e prestação de serviços de furação e fresagem
fábrica, para a produção de estruturas para moldes e prestação de serviços de furação e
fresagem.
Expansão da atividade da Divmac, através de criação de uma unidade industrial em
DIVMAC - PROJECTOS, AUTOMATISMOS E
Divmac 2020 - Capacitação para a produção, em larga escala, de
Guimarães, assim como do aumento da capacidade produtiva da unidade industrial de
PERIFÉRICOS INDUSTRIAIS S.A.
soluções tecnologicamente mais avançadas
Arrifana, dotando-as de tecnologias state-of-the-art para desenvolvimento de soluções
tecnologicamente avançadas a nível internacional.
Criação de um novo estabelecimento hoteleiro Boutique Hotel de
Luxo de 5 estrelas na cidade do Porto: ?Casa da Companhia Lux
Hotel?

I9 LIGHTENING A QUALIFYING BRAND

Projeto de criação de um novo estabelecimento hoteleiro no centro do Porto: Boutique
Hotel de Luxo, associado ao conceito de wine tourism, com oferta de serviços
complementares relacionados com a ligação da região à atividade vinícola.
Com o presente projeto de investimento, a empresa pretende criar um Hotel Rural
5*,criando também uma oferta de serviços turísticos de elevada qualidade no âmbito
do Turismo de Natureza, diversificados e diferenciados da oferta atualmente
existente,apostando na promoção do Destinto Turístico Centro.
O presente projeto de investimento tem como objetivo fundamental proceder à
requalificação e ampliação do Premium Bragança Hotel & SPA, localizado em plena
cidade de Bragança, e que estará direcionado para o segmento do Turismo de Natureza
e para o Turismo de Saúde e Bem-Estar.
Criação de um novo estabelecimento para a produção de equipamento de análise e
validação de canais de refrigeração e produtos plásticos diferenciados, incluindo
componentes para a industria automóvel (multimatéria, transparentes e diferentes
acabamentos superficiais) e produtos próprios (DAT).
O presente projeto visa a constituição de uma unidade industrial para a fabricação de
uma solução inovadora de vasos de expansão fechados em compósito, uma clara
inovação no mercado em que se insere, que atualmente apenas disponibiliza essa
solução em ferro.
Automatização e robotização de fundição injetada de ligas de alumínio, incorporando
tecnologia inovadora, criando centro de desenvolvimento dos processos com recurso a
soluções robustas de engenharia e qualidade e dotando-a de vantagens competitivas
que a diferenciam da concorrência mundial.
Desenvolvimento de produtos inovadores com eletrónica integrada para o segmento
automóvel e da saúde, i9 Lightening (inovação radical a nível internacional): produção
de componentes e sistemas complexos, moldados por injeção com circuitos condutores
definidos na superfície da peça moldada.
Trata-se da criação de um estabeleciemnto novo para desenvolvimento e produçaõ de
malhas novas, através de equipamentos de alta qualidade, eficiência e tecnologia.Com
este projeto a empresa prevê a contratação de 22 colaboradores dos quais 3 altamente
qualificados.
Integrada no cluster da PedraNatural, a WILDSTONE pretende evoluir na cadeia de
valor, com a aposta no incremento da qualidade dos seus produtos em rocha e criando
condições para aproveitar os desperdícios na fabricação de novos produtos,
promovendo a sustentabilidade da solução industrial definida.
A CJF Export é o parceiro ideal para projetos de construção,ao ser especializado na
negociação com fornecedores,contentorização e controlo de cargas até ao destino. Com
o projeto, a empresa visa a qualificação para a internacionalização nos mercados da
Argélia,Namíbia,Dubai,Irão,Angola e Moçambique.
O projeto da Bruno-TIR insere-se numa ótica de qualificação da empresa através da
economia digital, da inovação organizacional e da qualidade, tendo como principal
objetivo a criação de valor para o cliente e a valorização da qualidade do seu serviço no
mercado.
O presente projecto tem por objectivo aumentar a capacidade de organização e gestão
da empresa através da renovação, upgrade de sistemas informáticos e aquisição de
módulos adicionais de gestão e planeamento.
O projeto a realizar pela FIORIMA tem como objetivos o reforço das suas capacidades
estratégicas de organização e gestão competitiva,com investimento em TICs e em
desenvolvimento de produtos e processos e em proteção da propriedade industrial.
O presente projecto tem como principais objetivos a inovação organizacional, com
introdução de novos métodos e processos organizacionais através do aumento da
competitividade, produtividade e eficiência produtiva de forma a responder às
exigências do mercado global.
Parte integrante do plano estratégico da empresa 2015-2020, EPOLI 2020, representa
um importante passo na capacitação empresarial da EPOLI, no que respeita ao reforço
do departamento de I&D e implementação de novos métodos organizacionais e de
gestão.
A Campitubos com a execução deste projeto, pretende através do reforço da
capacidade de organização e gestão, promover a competitividade da empresa e sua
capacidade de resposta ao mercado global.
Capacitar internamente para aumentar a produtividade no sentido de ganhar
comptitivdade no mercado nacional e nos mercados internacionais.
Com o presente projeto a FABOR promove o desenvolvimento de fatores criticos de
competitividade, produtividade, flexibilidade, capacidade de resposta e presença ativa
no mercado internacional.
Qualificação dos ativos e reforço das capacidades de organização e gestão da
INOVEPLASTIKA para a oferta de sistemas complexos inovadores com eletrónica
integrada para o segmento automóvel e da saúde, i9 Lightening.
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Qualificação e desenvolvimento estruturante das capacidades estratégicas e de gestão
investimentos no domínio da qualidade, na flexibilização dos seus
da Fapor, investindo no domínio da qualidade, na flexibilização dos seus processos e na
processos e na alavancagem das capacidades de desenvolvimento
alavancagem das capacidades de desenvolvimento e design que concorrem para o
e design
aumento da sua competitividade no mercado global
Fortalecimento da competitividade e progressão na cadeia de valor O presente projeto contempla investimentos na Qualidade e adoção de Tecnologias de
investindo na Qualidade e na adoção de Tecnologias de Informação Informação e Comunicação, assentando no fortalecimento da competitividade e
e Comunicação
progressão na cadeia de valor da Jocolor.
Qualificação da SILAMPOS em domínios materiais e imateriais de competitividade com
?Qualificação para reforço e penetração transnacional da
vista à melhoria contínua das suas atividades de inovação e internacionalização,
notoriedade da marca líder em Portugal, SILAMPOS
visando a sua notoriedade como marca de excelência nos mercados globais,
posicionando-se entre as referências do setor.
O presente projeto visa a aquisição de diversas ferramentas que irão capacitar a
modernização de diversos recursos inerentes a diferentes áreas de ação da atividade da
Inovações de metodologias de trabalho
FUCOLI, de forma a proporcionar o aumento e a melhoria da qualidade dos seus
serviços.
O projeto visa implementar ac?o?es de qualificac?a?o em domi?nios imateriais,
Sinuta FCE Qualificação - Aposta em Tecnologias de Conformação promovendo a competitividade da empresa na abordagem a efetuar no mercado
Inovadoras e no Mercado externo de valor acrescentado
nacional e internacional, com ferramentas inovadoras de corte e estampagem a frio em
todas as tecnologias de conformação de peças metálicas.

POCI-02-0853-FEDER-024848

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FAPOR - FAIANÇAS DE PORTUGAL S.A.

POCI-02-0853-FEDER-024916

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ESTAMPARIA JOCOLOR LIMITADA

POCI-02-0853-FEDER-024967

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SILAMPOS - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE LOUÇA
METÁLICA CAMPOS S.A.

POCI-02-0853-FEDER-024970

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FUCOLI-SOMEPAL - FUNDIÇÃO DE FERRO S.A.

POCI-02-0853-FEDER-025067

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SINUTA FCE - FERRAMENTAS DE CORTE E
ESTAMPAGEM, LDA

POCI-02-0853-FEDER-025075

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FABRIDOCE-DOCES REGIONAIS LDA

POCI-02-0853-FEDER-025119

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

O FELIZ PAINEL, LDA

O Feliz Painel - Qualificação para a inovação e qualidade

POCI-02-0853-FEDER-025133

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SIDÓNIOS SEAMLESS TECH, S.A.

SIDONIOS SEAMLESS TECH OUTFLOW

POCI-02-0853-FEDER-025147

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

MARJOS - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.

CD - MARJOS TECHNOLOGY

POCI-02-0853-FEDER-025208

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TRANSPORTES FIGUEIREDO & FIGUEIREDO LDA

Projecto de Qualificação da TFF

POCI-02-0853-FEDER-025234

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

MADECA-MADEIRAS DE CAXARIAS S.A.

Implementação modelos de gestão avançada e otimização do
processo produtivo

POCI-02-0853-FEDER-025256

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-025285

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-025369

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-025371

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-025379

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-025398

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

172.600,00

FEDER

77.670,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/02

2018/10/31

Portugal

132.032,52

FEDER

59.414,63

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/02

2018/04/30

Portugal

308.872,39

FEDER

138.992,58

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/02/01

2018/12/31

Portugal

127.080,00

FEDER

57.186,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/10/31

Portugal

216.737,32

FEDER

97.531,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/02

2019/05/01

Portugal

133.820,00

FEDER

60.219,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/01

2019/02/27

Portugal

201.160,00

FEDER

90.522,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

153.622,50

FEDER

69.130,13

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/03/09

2019/03/08

Portugal

175.875,00

FEDER

79.143,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/20

2019/08/19

Portugal

114.366,21

FEDER

51.464,79

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/20

2019/08/19

Portugal

A Administração da Madeca, ao candidatar-se a este projeto pretende investir na
implementação de um sistema da qualidade, consultoria de otimização da produção e
contratação de um quadro qualificado, software de gestão e criação de um website.

84.229,95

FEDER

37.903,48

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

65%

Reforço das capacidades de desenvolvimento, organização e
JOVAN - INDÚSTRIA DE CALÇADO, UNIPESSOAL, LDA gestão, para competir em produtos de gama alta com a marca
própria WOLF&SON

A JOVAN pretende reforçar as suas capacidades internas de organização e gestão,
incluindo desenvolver ferramentas essenciais como as Certificações da Qualidade e
Ambiental, no sentido de competir em produtos de gama alta com a marca própria
WOLF&SON.

92.380,00

FEDER

41.571,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/19

2019/06/18

Portugal

65%

MOVECHO, S.A.

Qualificar with substance

Melhoria da capacidade de design com contracting de designers internacionais,
rebranding da marca em conformidade com a atitude da empresa. Desenvolvimento
das capaciodades de I&D e aplicação de engenharia inversa com equip 3D e modelação.

295.875,00

FEDER

133.143,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

DOMINGOS DE SOUSA & FILHOS S.A.

Qualificação DOMINGOS DE SOUSA

Reforço global da capacitação e competências da empresa, nas áreas da organização e
gestão e TIC

423.104,00

FEDER

190.396,80

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

65%

DOCOFIL-SOCIEDADE TEXTIL, LDA

Os fatores intangiveis como competitividade e acesso a mercados

Investimento nos fatores intangíveis de competitividades, para crescer nos mercados
externos.

117.851,24

FEDER

53.033,06

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/02

2018/04/30

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

FERREIRA MARTINS & FILHOS - MADEIRAS E
DERIVADOS, S.A.

FMF Digital Doc's

189.899,00

FEDER

85.454,55

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

MASALVES - CALÇADO, UNIPESSOAL LDA

Inovação da Organização e Gestão com recurso intensivo às TIC e
aposta no Ecommerce e marca própria

140.200,00

FEDER

63.090,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025410

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

AQUATLANTIS-PRODUTOS PARA ANIMAIS
DOMÉSTICOS S.A.

AQUA GLOBAL INTERNATIONAL

528.229,16

FEDER

237.703,12

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/28

2018/11/27

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025412

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

KLAVENESS FOOTWEAR, S.A.

138.450,00

FEDER

62.302,50

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025413

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANTÓNIO CORREIA ALVES & FILHO, S.A.

449.800,00

FEDER

202.410,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025414

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

MICRO TOOLS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MOLDES LDA

MICROtools - Estratégia de Qualificação 2016 - 2018

Reforço dos domínios imateriais de competitividade da MICROtools, por via da
qualificação das áreas de Gestão, Engenharia e Qualidade, com vista à concretização
dos objetivos estratégicos da Empresa, orientados para o desenvolvimento de moldes
de reduzida dimensão e elevada complexidade técnica.

182.313,00

FEDER

82.040,85

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025435

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

A.T.B.-ACABAMENTOS TÊXTEIS DE BARCELOS LDA

Creating I&Deas

Creating I&Deas - processo de qualificação organizacional para potenciar a projeção da
ATB e dos seus produtos/processos no mercado global.

235.388,77

FEDER

105.924,95

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025436

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ELECTRO-MINHO, LDA

Projeto de melhoria da qualificação, pelo reforço da estrutura
comercial e marketing, e o uso mais eficiente das TIC e da
Economia Digital, visando a diversificação dos seus produtos,
clientes e merca

134.840,00

FEDER

60.678,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/05

2018/12/04

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025437

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

E. R. I. - ENGENHARIA ,S.A.

Estratégia de qualificação e expansão da ERI Engenharia SA

260.592,00

FEDER

117.266,40

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025468

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

VALE DO AVE - TRANSPORTES, LDA

Qualificação da Viagens Vale do Ave

189.958,37

FEDER

85.481,27

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025502

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

IMPOCOLOR-PRODUTOS QUIMICOS, S.A.

QU@lLIFICA IMPOCOLOR

197.648,84

FEDER

88.941,98

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/16

2018/11/15

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025555

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TN - TRANSPORTES M. SIMÕES NOGUEIRA, S.A.

Projecto de Qualificação dos Transportes Nogueira

228.318,28

FEDER

102.743,23

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/04/26

2019/04/25

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025598

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

KSR, S.A.

KSR :: Knowledge Sharing Research

261.205,00

FEDER

117.542,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025603

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANTONIO SILVA LDA

Sopneus Qualificação

149.000,00

FEDER

67.050,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025604

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

LONGRATEX-FABRICA DE CONFECÇÕES, LDA

Aposta na qualificação de fatores dinâmicos de competitividade

73.400,00

FEDER

33.030,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025611

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TRIA - SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, S.A. TRIA - Plano de Qualificação e Capacitação

598.205,00

FEDER

269.192,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025620

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

GOSIMAT - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS
CONSTRUÇÃO, LDA

Gosimat Technology Jump 2017-2018

161.100,00

FEDER

72.495,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025665

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

IRMARFER S.A.

Qualify2Expand - Qualify Irmarfer capacity to expand its Action

83.975,00

FEDER

37.788,75

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025668

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

NIMCO PORTUGAL, LDA

Nimco Made 4 You - Qualificação

148.360,00

FEDER

66.762,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto
2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

FABRIDOCE - QUALIFICAÇÃO

Logística, design, desenvolvimento 3D e Ecolabel em calçado
Medical, para reforçar competitividade nos mercados
internacionais
Reforçar a capacitação empresarial da empresa através dos seus
processos de qualificação, criar novos produtos gama alta,
valorizando fatores imateriais de competitividade, ao nível do
design como vei

O projeto FABRIDOCE Qualificação visa a reorganização e qualificação da empresa, no
sentido de reforçar a sua competitividade e inovação.
Em consonância com os seus objetivos de internacionalização, O Feliz Painel pretende
investir nas seguintes áreas consideradas críticas para a sua competitividade: área de
inovação, com impacto ao nível de produtos e processos e área da qualidade, para
qualificação dos seus produtos e serviços.
Qualificação dos ativos e reforço das capacidades de organização e gestão da
SIDÓNIOS, para elevada oferta de têxteis técnicos nos segmentos desporto e saúde,
com particular destaque para a área do design, da gestão, da qualidade e da ecoinovação.
Qualificação dos ativos, reforço das capacidades de organização/gestão e de
desenvolvimento de produtos/serviços da MARJOS para a implementação de um novo
modelo de negócio que lhe vai permitir progredir na cadeia de valor ao oferecer
equipamentos totalmente adaptados às exigências dos clientes.
Com a apresentação desta candidatura a TFF pretende reforçar as suas capacidades de
organização e gestão (continuando o seu crescimento), através do aumento da
produtividade, da flexibilidade e na presença activa no mercado global, através da
utilização de factores dinâmicos de competitividade.

O projeto ?FMF Digital Doc's? visa a implementação de sistemas de gestão documental
de otimização e partilha de informação, e de logística de informação que maximizem a
eficácia operacional e a expedição numa dimensão digital do negócio apoiado por
estratégia de marketing virtual 3D.
Investimentos decisivos no reforço das capacidades de organização, gestão, TIC,
marketing e presença na economia digital, qualificando a empresa nas suas áreas de
competitividade critica e sustentando o seu crescimento, internacionalização e
competividade.
Qualificação dos ativos e reforço das capacidades de organização e gestão da
AQUATLANTIS, com destaque para design e economia digital, permitindo a excelência
na oferta de criações decorativas (aquários, terrários, acessórios) e produtos para
animais domésticos para os segmentos mais elevados.
Qualificar empresa e calçado Medical, diferenciar através do design e do selo Ecolabel e
estabelecer um centro logístico para distribuição de calçado Medical diretamente aos
pontos de venda nos mercados internacionais.
Reforçar a capacitação empresarial da empresa através dos seus processos de
qualificação, criar novos produtos gama alta, valorizando fatores imateriais de
competitividade, ao nível do design como veiculo gerador de novos produtos de calçado
com uso de icons culturais criadores.

Este projeto visa a melhoria da qualificação dos fatores internos de competitividade da
Electro-Minho, de modo a melhorar o seu posicionamento competitivo, visando a
eficiência organizacional e melhor informatização, como meio para diversificar clientes
e mercados, nacional e internacionalmente.
O projeto tem como objetivo a qualificação e expansão da ERI Engenharia através da
aquisição de um novo software de gestão de obras, formação de RH, atualização de
certificações, criação de novo site, criação de novos postos de trabalho, consultoria
estratégica de internacionalização e publicidade.
Dotação da empresa de ferramentas e tecnologias mais avançadas e atualizadas com o
objetivo de tornar a empresa mais dinâmica e eficiente ao nível do tratamento e
arquivo da informação. Qualificação da empresa.
O presente projeto apresenta como objetivos reforçar as capacidades de organização e
de gestão da IMPOCOLOR, bem como qualificar os seus ativos em domínios
fundamentais para a estratégia de inovação e modernização, consolidando e reforçando
a posição da empresa nos seus mercados de atuação.
A TN pretende reforçar as suas capacidades de organização e gestão (apostando em
investimentos imateriais para o seu desenvolvimento estratégico); bem como na
qualificação específica dos seus activos, de forma a aumentar a produtividade,
utilizando os factores dinâmicos de competitividade.
Projeto integrante do plano estratégico da empresa, com investimentos em inovação de
Marketing e organizacional ao nível da empresa, direcionados a áreas de
competitividade críticas com vista a qualificar a KSR para a internacionalização.
Este projeto tem como objetivo investir na qualificação da SOPNEUS. Para tal irá
apostar em na capacitação interna para uma maior qualidade e aproximação ao cliente,
bem como criar condições para uma maior presença internacional e no investimento na
formação.
Projeto de qualificação da Longratex nos fatores dinâmicos de competitividade para
dotar a empresa das ferramentas necessárias para o reforço da sua posição no mercado
nacional e internacional.
Investimento potenciador do posicionamento competitivo da TRIA no mercado global
da proteção passiva contra incêndios, por via de uma aposta em (i) novos métodos de
organização e gestão, (ii) ferramentas da economia digital e (iii) certificação de novos
produtos e sistemas.
A GOSIMAT procura com este projecto introduzir novas tecnologias na gestão do
processo de produção, redesenhar o layout, adequar o seu negócio à economia digital e
certificar os seus produtos com objectivo máximo de aumentar a sua competitividade e
a sua capacidade de resposta ao mercado global.
O projecto ?Qualify2Expand? vai alavancar o processo de expansão da Irmarfer, através
da qualificação interna e reforço do departamento de inovação, abrangendo de modo
transversal a todas as suas áreas de actuação.
O projeto Nimco Made 4 You - Qualificação visa reforçar e expandir o processo de
qualificação da empresa, com o objetivo de reforçar a sua competitividade e aumentar
a sua produtividade, mantendo níveis elevados de inovação, para manutenção de um
posicionamento elevado na cadeia de valor.
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Data Início |
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S. Tiago Personal Box 2020

Com a implementação deste projeto a Cartonagem S.Tiago propõe-se a lançar as suas
exportações, assim como a substituição de importações, e desenvolvimento novos
produtos especializados para setores estratégicos nacionais e altamente exportadores
como o automovel (Bosch) e o agroalimentar.

92.807,00

FEDER

41.763,15

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

IBERO LINHAS-TRANSPORTES LDA

Ibero Linhas Qualifica

A atividade principal da Ibero Linhas Transportes é o Transportes via marítima com
especialidade no transporte de contentores, convencional e Ro-Ro. A empresa pretende
qualificar-se com objetivo de se internacionalizar para o mercado global.

279.000,00

FEDER

125.550,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

65%

GRAPHICSLEADERPACKAGING - ARTES GRÁFICAS,
S.A.

Graphicsleader - Estratégia de Qualificação 2016-2018

501.822,80

FEDER

225.820,26

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SOCIEDADE QUINTA DO PORTAL S.A.

101.318,00

FEDER

45.593,10

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

DIVMAC - PROJECTOS, AUTOMATISMOS E
PERIFÉRICOS INDUSTRIAIS S.A.

576.736,72

FEDER

259.531,52

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025936

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CGC CENTRO DE GENÉTICA CLÍNICA E PATALOGIA,
S.A.

214.994,76

FEDER

96.747,64

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025945

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ LDA

232.897,38

FEDER

104.803,82

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/11/30

2018/11/29

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025961

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

STEMLAB, S.A.

45.265,00

FEDER

20.369,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025972

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ENCOSTAS DO ALQUEVA COMERCIAL, S.A.

267.619,10

FEDER

120.428,60

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025984

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

IBEROPERFIL-PERFIS POSTFORMADOS S.A.

438.069,82

FEDER

197.131,42

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/20

2019/08/19

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-025997

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

E.Q.S. - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUALIDADE E
SEGURANÇA LDA

132.500,00

FEDER

59.625,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-026367

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
CALÇADO,COMPONENTES E ARTIGOS DE PELE E
SEUS SUCEDANEOS

1.054.200,00

FEDER

574.420,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-026454

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

275.294,11

FEDER

152.099,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/03

2019/11/02

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-026475

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-026478

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-026496

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-026534

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-026581

POCI-02-0853-FEDER-025740

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CARTONAGEM SÃO TIAGO, S.A.

POCI-02-0853-FEDER-025773

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

POCI-02-0853-FEDER-025884

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

POCI-02-0853-FEDER-025907

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-02-0853-FEDER-025923

A Graphicsleader traçou uma sólida estratégia de qualificação em áreas chave do seu
negócio, procurando, neste contexto, reunir os meios e condições necessários à
exploração de domínios imateriais de competitividade.
O projeto a realizar pela SOCIEDADE QUINTA DO PORTAL, SA tem como objetivos o
Reforço da capacidade de organização e gestão da empresa com a
reforço das suas capacidades estratégicas de organização e gestão competitiva, com a
implementação de um novo software de gestão de produção,
implementação de um novo software de gestão, investimento em TICs e melhorias na
investimento em TICs, qualidade e segurança
qualidadec e segurança.
Reforço dos domínios imateriais de competitividade da Divmac, por via da qualificação
Divmac - Reforço das competências e qualificações de Gestão, I&D nas áreas da Gestão, Engenharia de Produto/Processo e Qualidade, com vista à
e Qualidade
concretização dos objetivos estratégicos da Empresa, orientados para o
desenvolvimento de soluções inovadoras para os mercados externos.
Este projecto tem como objectivo a qualificação interna da empresa no sentido de a
dotar com um sistema de informação capaz de garantir o correcto e eficaz
Qualificação da CGC Genetics para os mercados internacionais
processamento e armazenamento de dados. O processo de qualidade será melhorado
com a implementação de uma norma específica para laboratórios.
Este projecto pretende dotar a FERREIRA DE SA de um modelo organizacional que lhe
permita sustentar o seu crescimento de uma forma consolidada em termos de
PROJECTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO
informação de gestão, para que consiga competir internacionalmente de uma forma
mais eficiente, mais rápidae com maior valor acrescentado
Com o Projeto StemQualifica, a Stemlab pretende reforçar e capacitar a empresa dos
StemQualifica
meios e ferramentas adequados para dar uma resposta mais eficiente a um mercado
cada mais exigente.
Investimento potenciador do posicionamento competitivo da Encostas do Alqueva
Comercial no mercado global de vinhos de prestígio, por via de uma aposta em i) novos
EdA Comercial - Plano de Qualificação e Capacitação
métodos de organização e gestão, ii) novos métodos de distribuição e logística e iii)
novas marcas orientadas para os mercados externos.
Projeto QUAL IBEROPERFIL - Inovação organizacional e de marketing como suporte à
QUAL IBEROPERFIL - Inovação organizacional e de marketing como globalização pretende colocar a IBEROPERFIL como um player internacional de
suporte à globalização
referência no seu setor por via do reforço de fatores de competitividade Economia
Digital, Gestão Organizacional, Qualidade e Logística.
Com este PI pretende-se o reforço das capacidades de organização/gestão e a
qualificação especifica dos activos em domínios relevantes para a estratégia de
EQS@NANO
Inovação, internacionalização e modernização, de forma a potenciar o desenvolvimento
de atividades mais intensivas em conhecimento.
Esta intervenção pretende promover a progressão das empresas do Cluster do Calçado
Valorização da Oferta do Cluster do Calçado 2017 - 2018
e Moda em áreas imateriais da competitividade como o desenvolvimento de marcas e a
atuação ao nível da economia digital.

65%

IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA

Transforma PME

Propõe-se a intervenção em 3 domínios imateriais de competitividade: a Qualidade com
a implementação de sistemas de gestão da Qualidade, a Eco-Inovação com a
implementação de sistemas de gestão ambiental/energia e a Inovação Organizacional e
Gestão com a introdução de metodologias de Lean Management

65%

AIPI - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS PORTUGUESES
Light4industry.0
DE ILUMINAÇÃO

O objetivo principal deste projeto é reforçar as capacidades de inovação e organização e
gestão das PME?s, incluindo o investimento em desenvolvimento das capacidades
estratégicas e de gestão competitiva, redes modernas de distribuição e colocação de
bens e serviços e a utilização de TIC.

1.577.647,05

FEDER

871.649,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO

PME2WORLD - Programa de qualificação e capacitação das PME

O PME2WORLD pretende responder às necessidades do tecido empresarial através de
um conjunto de ações desenvolvidas para aproveitar as oportunidades existentes e que
contribuam para a competitividade das empresas, permitam um crescimento
sustentável e um reforço das capacidades de inovação.

572.631,15

FEDER

319.484,43

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

65%

ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
CURTUMES

PT Leather InDesign

O Projeto PT Leather InDesign visa o reforco da capacitacao das empresas de curtumes
ao nivel do desenvolvimento de produto, de forma a prepará-las para a abordarem aos
mercados internacionais de um modo estruturado e apresentando produtos fortemente
inovadores que respondam as suas exigências.

769.634,00

FEDER

398.548,90

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2018/10/31

Portugal

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

APPITAD - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES EM
PROTECÇÃO INTEGRADA DE TRÁS-OS-MONTES E
ALTO DOURO

FARM TO TABLE - Qualificação

249.215,68

FEDER

137.691,67

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

NERC - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

NERC + PME - Qualificação das Empresas

1.142.941,18

FEDER

631.475,00

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/11/15

2019/11/14

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-026587

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

SERQ - CENTRO DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA Certificação e Classificação de Madeira Serrada - Implementação
FLORESTA - ASSOCIAÇÃO
de Técnicas Inovadoras e Promoção

325.999,99

FEDER

180.114,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/06

2020/01/05

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-026595

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE
OLIVEIRA DE AZEMEIS

Qualifica Plus

430.500,00

FEDER

237.851,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-026599

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ANETIE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
ELECTRÓNICA

GET DIGITAL 2.0

542.325,00

FEDER

298.926,25

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-026603

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

+ Produtividade

2.671.962,09

FEDER

1.442.040,35

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

POCI-02-0853-FEDER-026622

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2-Reforço da competitividade das
PME e redução de custos públicos de
contexto

65%

CMM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
CONSTRUÇÃO METÁLICA E MISTA

ProSteel - Reforço da Competitividade das PME's

462.941,17

FEDER

255.774,99

03-Reforçar a competitividade das
pequenas e médias empresas

03- A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

2 Ações preferencialmente em Inovação e Eficiência dos Processos Produtivos para 32
PMEObjetivo: incremento da competitividade, qualificação e inovaçãoDestinatários:
Empresários/gestores para incremento de competências e intervenção nas
empresasMetodologia: Academia PME: 8 workshops (14h) e 1 workshop final (7h). 78h
de consultoria / PME (24 sessões) - Diagnóstico feito pelo empresário, apoio à
implementação do Plano de Ação e relatório fi

247.100,70

FSE

127.679,18

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/24

2018/06/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE
AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
ABRANTES, CONSTÂNCIA, SARDOAL, MAÇÃO E VILA
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE
DE REI

Seleccionando empresas do comércio e serviços num processo de aprendizagem
individualizada e orientada para a mudança e inovação organizacional, envolvem-se 25
empresas de Abrantes, Mação, Sardoal, Constância e Vila de Rei em ações de formaçãoação focalizadas no desempenho organizacional e de RH e preparação para a
certificação da qualidade. Resultam mudanças organizacionais mensuráveis e
trabalhadores mais aptos para a inovação e gestão.

345.411,24

FSE

258.582,29

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/13

2018/11/05

Portugal

IEBA - CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS E
SOCIAIS

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O IEBA propõe-se divulgar com base nas temáticas selecionadas pelas empresas boas
práticas conseguidas nas intervenções, e na sessão de encerramento farão
demonstrações, na pessoa de alguns empresários, sobre a sua experiência no programa,
destacando a suas vantagens e desvantagens da participação e sugestões de melhoria,
bem como no futuro serão certamente incorporados casos de boa qualidade e sucesso
decorrentes da participação neste Programa

187.862,20

FSE

119.982,78

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/27

2018/12/29

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Projeto a desenvolver incidirá sobre 45 empresas da região de intervenção,
essencialmente micro e pequenas empresas. Empresas de dimensão reduzida mas com
empresários motivados e firmes na sua vontade de fazer mais e melhor. A operação
recairá sobre chancela da temática do Desempenho Organizacional e de Recursos
Humanos, sendo que serão trabalhadas matérias como a Gestão Estratégica, a Gestão
Operacional, Gestão dos RH, o Marketing, entre outras

208.327,93

FSE

149.816,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/14

2018/10/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto de Formação-Ação na Modalidade Projetos Conjuntos promovido pela AEDA e
tendo como O. I. a CCP, abrange 25 PME de Comércio e Serviços das Terras da Sicó.Este
projeto potencia o aumento das qualificações específicas dos colaboradores e as
capacidades de gestão de empresas para encetar processos de mudança/inovação e
aumentar a produtividade, abrangendo as áreas da Qualidade (implementação NP
4546) e do Desempenho Organizacional e de R

340.215,03

FSE

252.831,36

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/21

2018/10/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto de Formação-Ação na Modalidade Projetos Conjuntos promovido pela ACOAG
e tendo como O. I. a CCP, abrange 25 PME de Comércio e Serviços da Região de
Águeda.Este projeto potencia o aumento das qualificações específicas dos
colaboradores e as capacidades de gestão de empresas para encetar processos de
mudança/inovação e aumentar a produtividade, abrangendo as áreas da Qualidade
(certificação NP4546) e do Desempenho Organizacional e de R

338.314,75

FSE

258.079,85

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/20

2018/12/31

Portugal

POCI-03-3560-FSE-000001

POCI-03-3560-FSE-000004

POCI-03-3560-FSE-000005

POCI-03-3560-FSE-000006

POCI-03-3560-FSE-000007

POCI-03-3560-FSE-000008

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

80%

80%

80%

80%

80%

AIMMAP - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS
METALÚRGICOS, METALOMECANICOS E AFINS DE
PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO DE VISEU

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE ANSIÃO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ÁGUEDA

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto visa diferenciar e qualificar a oferta agroindustrial associada a produtos
tradicionais, em conjugação com a aposta em outros produtos inovadores, garantindo
novas dinâmicas de procura e geradoras de valor acrescentado para as empresas em
particular e para o país.
A NERC tem com este projeto o objetivo de reforçar e incrementar capacidade
avançadas para o desenvolvimento organizacional das PME e das suas estratégias de
negócio, promovendo a utilização das TIC nas empresas, com o intuito de fortalecer as
suas condições imateriais de competitividade e inovação.
Com o propósito de garantir a qualidade da madeira serrada, pretende-se a criação de
um conjunto de marcas de qualidade certificada, que vão de encontro às necessidades
dos utilizadores, ação esta que será complementada com a regulação do mercado neste
setor.
O projeto Qualifica Plus apresenta soluções comuns e coerentes com o objetivo de
melhoria da competitividade de um conjunto de PME por via de investimentos de
reforço das suas das capacidades estratégicas e de gestão, utilização das TIC, design e
criação de marcas, Sistemas de Certificação.
Este projeto destina-se a potenciar o desenvolvimento das empresas agregadas ao setor
das TICE mediante uma aposta em fatores dinâmicos de competitividade que permitam
a sua qualificação para entrada nos mercados externos.
O Projeto tem por objetivo aumentar os níveis de produtividade das PME, recorrendo às
metodologias Kaizen Lean, promovendo um processo de transformação no terreno,
através da otimização dos fluxos produtivos e informativos e a criação de uma cultura
organizacional de Melhoria Contínua.
O SteelPro é um projeto que prevê atuar nas PME que representam o setor da
Construção metálica, o objetivo é dotar as empresas de ferramentas e conhecimento
que lhes permita crescer sustentadamente. Prevê-se qualificar e inovar as empresas e o
setor tornando-o mais competitivo numa escala global.
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Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000009

POCI-03-3560-FSE-000010

POCI-03-3560-FSE-000011

POCI-03-3560-FSE-000012

POCI-03-3560-FSE-000013

POCI-03-3560-FSE-000015

POCI-03-3560-FSE-000016

POCI-03-3560-FSE-000018

POCI-03-3560-FSE-000019

POCI-03-3560-FSE-000020

POCI-03-3560-FSE-000021

POCI-03-3560-FSE-000023

POCI-03-3560-FSE-000024

POCI-03-3560-FSE-000026

POCI-03-3560-FSE-000028

POCI-03-3560-FSE-000029

POCI-03-3560-FSE-000030

POCI-03-3560-FSE-000033

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000034

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000035

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000037

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto terá como principal objetivo o reforço da capacidade técnica, de gestão e
organizacional das empresas participantes, através de intervenções de formação-ação
adaptadas às necessidades e objetivos das mesmas, promovendo-se o desenvolvimento
da sua competitividade e a valorização dos seus recursos humanos.

259.161,50

FSE

183.007,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Projeto preparado integralmente à medida do setor que a ANCC tão bem conhece e
representa: as empresas/empresários/colaboradores de Cuidados Corporais (Cuidados
de Beleza). De acordo com o diagnóstico realizado, foi desenhado um programa que
permitirá aos profissionais do sector apreender as boas práticas e às respetivas
empresas dar um “salto qualitativo”, enverando em verdadeiros processos de mudança
organizacional.

212.204,82

FSE

148.087,34

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A operação seleciona 25 PME do concelho (comércio e serviços: enfoque no comércio
de produtos endógenos e serviços no setor do Turismo) para intervenção multifacetada
(Formação-ação) em torno do desempenho/mudança organizacional e de RH e/ou da
Qualidade, desenvolvida com vista a mudanças organizacionais visíveis e resultados
concretos, mensuráveis e replicáveis, resultando em trabalhadores e gestores mais
aptos nos domínios da inovação e gestão

288.602,99

FSE

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A AESL consciente do seu papel dinamizador do Pinhal Interior Norte submete o projeto
DINPIN – Dinamizar o Pinhal Interior Norte, que permite a participação de empresários
colaboradores num projeto inovador apoiado numa metodologia eficaz com resultados
expressivos. Através do modelo de intervenção formação-ação,a AESL foca a sua
intervenção nas empresas nas temáticas:(desempenho organizacional e recursos
humanos, qualidade e internacionalização

353.136,21

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto a desenvolver incidirá sobre 25 empresas do concelho de Sernancelhe,
essencialmente micro empresas. Empresas pequenas mas com empresários motivados
e persistentes. Empresas, com lacunas assumidas mas com vontade de se adaptaram e
integrarem conhecimento que lhes permita resistir e evoluir. As intervenções ocorrerão
ao nível do Desempenho Organizacional e de Recursos Humanos, em matérias como a
Gestão Estratégica, Operacional, Marketing

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/04

2018/03/31

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/12/31

Portugal

222.141,72

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/11

2018/10/31

Portugal

FSE

266.485,37

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/20

2018/12/31

Portugal

168.024,49

FSE

125.225,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/10

2018/10/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Projeto Dinamizar PME- capacitar para a competitividade e Internacionalização. Um
programa integrado de formação focado na capacitação das PME nacionais para a
gestão de processos de mudança, inovação e internacionalização:reforçar a formação
de empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão,
assim como dos trabalhadores das PME, apoiada em temáticas associadas à inovação,
mudança e internacionalização.

530.876,22

FSE

329.859,67

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/26

2018/07/25

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Dinamizar-Ourivesaria em Ação IV 2016-2017 é um projeto de Formação Ação
destinado às PME do comércio e serviços de ourivesaria. A parceria com a CCP permite
ativar uma atuação para segmentos altamente expostos à concorrência e às novas
práticas empresariais. O enfoque desenvolvido é o da responsabilização, da qualificação
de ativos e do aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar novos
processos de mudança e inovação.

348.299,78

FSE

242.167,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/20

2018/12/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto - Formação-Ação para PME, na temática Uso Eficiente da água, capacitará os
formandos para a aquisição de conhecimentos sobre equipamentos e sistemas de
gestão da rega e da água, incidindo sobre análise do balanço hídrico, qualidade da água,
uso racional da mesma, dos fertilizantes e da energia visando a obtenção de ganho de
produtividade e decréscimo do custo energético relacionado com a produção.

35.747,80

FSE

30.690,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/04

2017/12/29

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto Dinamizar combina as componentes de consultoria e formação em contexto
organizacional, visando o fortalecimento de competências dos empresários, gestores e
colaboradores, qualificando-os para iniciar processos de mudança e inovação nas suas
empresas. O projeto vai-se desenvolver nas empresas de comércio e serviços do distrito
da Guarda nas temáticas de Desempenho Organizacional e Recursos Humanos e
Qualidade.

353.770,37

FSE

206.260,58

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/25

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Intervencionamos 25 empresas do setor do comércio e serviços de Ponte Sor através da
metodologia de formação-ação nas áreas de Desempenho Organizacional e de Recursos
Humanos e/ou Qualidade – preparação para a certificação pela DNPTS4546_2015 –
visando mudanças organizacionais que promovam a competitividade e o crescimento
sustentável e inteligente das empresas, bem como colaboradores mais qualificados no
desempenho da sua função.

326.356,63

FSE

239.441,10

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/10/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Elegendo a inovação como alavanca da mudança organizacional, a AES dinamiza
intervenções em 25 empresas da região Centro ligadas a Soure. Numa dialética de
formação-ação em torno das temáticas do desempenho organizacional e de RH e da
qualidade, a AES procura desenvolver novas competências para o aumento qualificação
específica dos trabalhadores e das capacidades de gestão das empresas, promovendo o
intercâmbio de boas práticas empresariais.

335.449,27

FSE

251.758,76

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/11

2018/12/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O programa Formação-Ação é um projeto que envolve 18 empresas com um conjunto
de ações concretas que foram desenvolvidas para aproveitar as oportunidades
existentes. O objetivo principal consiste na procura e reforço das capacidades
estratégicas das Empresas da área agrícola, da sua competitividade e produtividade,
dando-lhes condições de contexto de gestão para que estas possam criar uma cultura
de INOVAÇÃO e QUALIFICAÇÃO.

145.038,39

FSE

99.220,64

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO DOS FRUTICULTORES E VITICULTORES AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
DO PLANALTO DE ANSIÃES (AFVPA)
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projecto aumenta as competências dos formandos, contribui para um desempenho
mais eficiente e eficaz da sua actividade na empresa. Caracteriza – se pela sua
inovação, sustentabilidade, progresso e incrementação de novas tecnologias. Fomenta
o desenvolvimento da actividade agrícola, o crescimento económico das empresas e da
região onde estão inseridas.

75.830,96

FSE

66.847,32

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/28

2019/04/27

Portugal

ACIBA-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA
BAIRRADA E AGUIEIRA

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O presente projeto pretende:•Melhorar os processos de gestão das empresas
beneficiárias e reforçar as competências dos seus quadros e colaboradores;•Promover a
formação orientada para o apoio ao desenvolvimento organizacional;•Desenvolver
ações que promovam a otimização de metodologias e processos de modernização e
inovação ao nível da gestão.

221.064,75

FSE

156.114,09

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/06

2018/03/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projecto envolve 41 PME (26 micros e 15 pequenas). A intervenção será em áreas
ligadas à gestão com o objectivo de melhorar procedimentos internos, optimizando os
existentes e introduzindo novos indispensáveis à melhoria da eficiência e produtividade.
Os objectivos serão atingidos através da formação e ganho de competências por parte
dos RH da empresa que permitirão a melhoria da performance individual e de toda a
organização

253.987,96

FSE

170.235,91

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/31

2018/12/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O Dinamizar da AEPCOURA envolverá 25 empresas PME do comércio e serviços em
ações de formação-ação, com a intenção de desenvolver competências dos empresários
e trabalhadores, aumentando níveis de qualificação e visando mudanças
organizacionais das empresas. Pretendemos colmatar as necessidades das empresas
aderentes e dinamizar o tecido empresarial da região, sendo essencialmente
desenvolvida a temática do Desempenho Organizacional e RH.

205.362,81

FSE

157.764,37

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/23

2018/12/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Tendo em conta a estratégia nacional para o desenvolvimento rural, no domínio da
melhoria da gestão dos recursos naturais e da proteção do solo e biodiversidade, este
projeto aborda as áreas temáticas, Agr. Biologica e Prod. Integrada, numa perspetiva
integrada. Tem como objetivo central que os gestores das empresas adquiram
conhecimentos sobre estas áreas temáticas e fiquem sensibilizados para a importância
de uma produção agrícola sustentável.

67.995,70

FSE

55.039,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/09

2019/06/08

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto de Formação-Ação,intitulado “Valorizar os Produtos Endógenos” na
Modalidade Projetos Conjuntos promovido pela AFA e tendo como O. I. a CAP, abrange
10 PME do setor da agricultura. O objetivo do projeto é intensificar a formação dos
empresários e seus colaboradores para a reorganização e melhoria das suas
capacidades de gestão;aumento das suas qualificações; aumento da produção,através
de áreas como Marca-Marketing e Agric. Biológica.

48.050,00

FSE

38.871,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Neste projeto serão envolvidas 25 empresas do concelho da Nazaré em processos de
formação-ação focados no Desempenho organizacional e Recursos Humanos e na
Qualidade. Pretende-se, de uma forma geral, aumentar as competências pessoais e
profissionais dos ativos; melhorar o modelo organizacional das empresas; reposicionar
as empresas nos respetivos mercados; e preparar as empresas para obterem o
reconhecimento de qualidade.

354.749,72

FSE

256.548,38

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/14

2018/12/28

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ACICB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL
DA BEIRA BAIXA

ANCC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CORPO E DO
CABELO

A. C. I. M. - ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES,
INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO
CONCELHO DE MONCORVO

AESL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL SERRA DA LOUSÃ

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
SERNANCELHE

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS
EMPRESARIOS

ASSOCIAÇÃO DE OURIVESARIA E RELOJOARIA DE
PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES PARA PRODUÇÃO
INTEGRADA DE FRUTOS DE MONTANHA

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO
DISTRITO DA GUARDA - ACG

ACIPS - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
PONTE DE SÔR

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SOURE

COCEBA - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DE
CELORICO DA BEIRA CRL

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPREENDEDORES

AEPCOURA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE
PAREDES DE COURA

ACRIGUARDA - ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE
RUMINANTES DO CONCELHO DA GUARDA

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO CONCELHO DE ANSIÃO

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

80%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DA NAZARE

80%

LEICAR - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE E AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CARNE
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

No âmbito da formação-ação projetos conjuntos, a Leicar pretende com a presente
candidatura, o reforço e aumento das competências na gestão técnica e económica das
PME da área agrícola, suas associadas e outras, como meio de incremento da
competitividade e internacionalização das mesmas.

78.534,30

FSE

60.964,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/29

2018/03/28

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Desenvolver diagnóstico de necessidades nas explorações agrícolas selecionadas e
implementar plano de ação, através de metodologia com aprendizagem em contexto
organizacional, vertente formação (em sala) e consultoria (on the job) mobilizadas em
alternância, para desenvolver competências e introduzir processos de mudança e
inovação que contribuam para aumentar a produtividade e capacidade competitiva das
empresas participantes.

28.435,00

FSE

21.060,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/20

2018/07/19

Portugal

80%

CENTRO DE GESTÃO AGRÁRIA DO CIMA CORGO

715

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000039

POCI-03-3560-FSE-000041

POCI-03-3560-FSE-000042

POCI-03-3560-FSE-000043

POCI-03-3560-FSE-000046

POCI-03-3560-FSE-000047

POCI-03-3560-FSE-000052

POCI-03-3560-FSE-000054

POCI-03-3560-FSE-000057

POCI-03-3560-FSE-000058

POCI-03-3560-FSE-000059

POCI-03-3560-FSE-000060

POCI-03-3560-FSE-000062

POCI-03-3560-FSE-000064

POCI-03-3560-FSE-000066

POCI-03-3560-FSE-000068

POCI-03-3560-FSE-000070

POCI-03-3560-FSE-000071

POCI-03-3560-FSE-000072

POCI-03-3560-FSE-000074

POCI-03-3560-FSE-000075

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Considerando o tecido económico da região, a AEP considera que o projecto de
Formação– Ação a desenvolver e de acordo com a tipologia de intervenção
poderá:1.aumentar a qualificação dos trabalhadores 2.implementar factores
conducentes ao exercício de um trabalho agrícola seguro3.promover o desenvolvimento
de competências de identificação de riscos no trabalho4.sensibilização para a utilização
de equipamentos de protecção e segurança.

91.012,50

FSE

70.661,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Como forma de intensificar a formação dos empresários e gestores para a
reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores das
empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança, a Associação
Comercial e Industrial da Região Oeste assume-se como entidade promotora para a
Formação-Ação, em 25 empresas das áreas do comércio e serviços.

307.208,97

FSE

205.501,27

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Programa que visa intervencionar 32 empresas no âmbito das áreas temáticas Gestão
para a Competitividade das PME, e Gestão financeira, e obter os seguintes efeitos:
apoio direto a 32 empresários, cerca de 300 trabalhadores mais aptos para a inovação e
gestão após a frequência da formação e cerca de 10 empresas a implementar planos de
mudança organizacionais associados à participação no programa.

141.925,00

FSE

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto promovido pela ACIG visa capacitar empresários e colaboradores do tecido
empresarial de Gondomar, com a intervenção em 25 empresas na temática do
desempenho organizacional e recursos humanos e 10 empresas na temática da
qualidade. O plano a implementar visa o aumento da competitividade das empresas, o
reforço das competências escolares e profissionais de 157 participantes e contribuir
para o emprego qualificado das PME aderentes.

329.960,25

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Promover a transferência de conhecimentos e práticas de sucesso na gestão e liderança
das PME, com vista ao reforço da capacidade de executar estratégias de crescimento
inovador e internacional, contribuindo para melhoria da competitividade global. Incide
no formando, procurando aumentar capacidades de gestão e melhorar práticas
organizacionais e na empresa, ao potenciar os fatores de competitividade das PME para
a inovação e mudança.Ver MD anex

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/08

2018/09/14

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/22

2018/08/31

Portugal

106.456,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/17

2018/08/31

Portugal

FSE

219.936,85

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/07

2018/08/31

Portugal

192.906,50

FSE

124.385,85

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/20

2019/04/19

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A Adega Verde pelo conhecimento da região e das empresas que nele operam no setor
da agricultura definiu como prioridades/destinatários do projeto, os empresários e
colaboradores com reduzidas qualificações ao nível das práticas de gestão agrícola, ao
nível do planeamento desta atividade, da racionalização da utilização dos recursos, ao
nível da utilização de ferramentas de marketing e ao nível da promoção da segurança e
higiene no trabalho.

95.523,83

FSE

73.348,95

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/18

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME do comércio/serviços, mediante um conjunto
integrado de ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor
desempenho das mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito
elevado, podendo ter um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em
publicações do FSE, pois registam-se sempre casos de sucess

568.482,24

FSE

409.101,52

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/04

2018/09/01

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto de formação-ação visa conduzir 25 PME`s para novas dinâmicas
organizacionais de forma a atingir padrões de desempenho mais competitivos
recorrendo para o efeito a uma metodologia diversificada e ativa de consultadoria e
formação, visando a promoção de intervenções concertadas e integradas, que atuem,
simultaneamente, sobre a gestão e organização do trabalho e sobre a qualificação dos
empresários e trabalhadores.

322.271,71

FSE

218.349,41

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/07

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto é inovador, em particular num aspeto da sua implementação: para além do
impacte que a medida terá nos participantes diretos, na sua metodologia de trabalho e
nos seus resultados (de vária ordem), a VALDELIMA tenciona medir também o impacte
que essas mudanças terão nos agentes que interagem com as explorações
participantes, assim como a percepção que esses agentes têm da mudança nas
explorações que integram diretamente o projeto.

100.191,91

FSE

78.336,23

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/12

2019/06/11

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A formação acção projectada será constituída por formação em sala e consultoria
presencial com vista à implementação de um sistema de gestão nas explorações. Esta
será adaptada às necessidades de formação identificadas e aos objectivos próprios das
empresas abrangidas. Pretende-se contribuir para inovar processos organizativos de
gestão e na produção, elevando a sustentabilidade e competitividade das empresas e
do tecido económico da região.

37.781,18

FSE

25.740,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/21

2018/06/20

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto abrangerá 25 empresas PME das áreas de comércio e serviços. O objetivo
das ações de formação-ação a realizar será o de melhorar níveis de qualificação e
desempenho organizacional, colmatando as necessidades das empresas aderentes.
Abrangendo as temáticas do Desempenho Organizacional e RH, e da Qualidade,
procuramos mudanças inovadoras, no sentido de dinamizar o tecido empresarial da
região.

321.748,86

FSE

244.079,29

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/19

2018/12/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A formação acção projectada será constituída por formação em sala e consultoria
presencial com vista à implementação de um sistema de gestão nas explorações. Esta
será adaptada às necessidades de formação identificadas e aos objectivos próprios das
empresas abrangidas. Pretende-se contribuir para inovar processos organizativos de
gestão e na produção, elevando a sustentabilidade e competitividade das empresas e
do tecido económico da região

30.250,00

FSE

25.740,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/06

2018/07/05

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A implementação da metodologia formação ação e a sua intervenção inovadora junto
das empresas em domínios fundamentais para a definição de estratégias de inovação,
internacionalização e modernização das empresas, assegurando o aumento da
competitividade.A focalização nas necessidades específicas de cada empresa, e o
modelo operacional resultarão numa maior qualificação dos RH levando à
implementação de processos de gestão e organização inovadore

236.945,50

FSE

139.129,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/24

2018/03/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Numa perspetiva de aprendizagem individualizada e desenvolvida com vista a inovação
organizacional, mudanças organizacionais visíveis e resultados concretos (mensuráveis
e replicáveis), resultando em trabalhadores/gestores mais aptos nos domínios da
inovação e gestão apoiamos 25 empresas do comércio e serviços para intervenção
multifacetada (Formação-ação) em torno do desempenho/mudança organizacional e de
RH e/ou da Qualidade.

291.074,77

FSE

220.077,54

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/13

2018/11/10

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA DO AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONDE
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME do comércio/serviços, mediante um conjunto
integrado de ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor
desempenho das mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito
elevado, podendo ter um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referencia em
publicações do FSE, pois registam-se sempre casos de sucess

575.195,97

FSE

417.169,69

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/13

2018/09/08

Portugal

APPITAD - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES EM
PROTECÇÃO INTEGRADA DE TRÁS-OS-MONTES E
ALTO DOURO

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A experiência da APPITAD no apoio directo aos seus associados, permite ter um
conhecimento das necessidades de apoio ao nível das diferentes componentes técnicoeconómicas, desde o apoio técnico no âmbito da produção integrada, gestão da
exploração, culminando na promoção dos produtos obtidos. Pretende-se capacitar as
empresas nestas diferentes temáticas dotando-os de capacidade de modernizar, inovar
e promover a competitividade das explorações.

97.958,27

FSE

84.061,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/03

2018/12/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Esta candidatura, tem em vista a conceção de um projeto formativo estruturado e
estratégico para um conjunto de 25 PME procurando soluções comuns face a
problemas e oportunidades enquadradas na realidade das empresas envolvidas nas
temáticas do desenvolvimento organizacional e recursos humanos e Qualidade.
Pretende-se ainda reforçar os seguintes parâmetros: melhoria de competências, e
aperfeiçoamento do modelo organizacional das pme.

287.317,75

FSE

199.935,23

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/17

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A ACB – Associação Comercial de Braga promove um projeto de Formação-Ação
“Dinamizar 2016-2018” que visa a qualificação de PME´s do comércio e serviços,
apostando no desenvolvimento de ações de otimização de metodologias e processos de
modernização, inovação e melhoria do desempenho das PME´s abrangidas, com base
nas 3 áreas temáticas prioritárias definidas pela CCP: Desempenho Organizacional. e de
R. H., Qualidade e Internacionalização.

394.840,65

FSE

265.259,57

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/26

2018/06/30

Portugal

APATA - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
TRADICIONAIS E AMBIENTAIS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A formação acção projectada será constituída por formação em sala e consultoria
presencial com vista à implementação de um sistema de gestão nas explorações. Esta
será adaptada às necessidades de formação identificadas e aos objectivos próprios das
empresas abrangidas. Pretende-se contribuir para inovar processos organizativos de
gestão e na produção, elevando a sustentabilidade e competitividade das empresas e
do tecido económico da região.

30.250,00

FSE

25.740,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/06

2018/07/05

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL,INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DOS CONCELHOS DE TORRES
NOVAS,ENTRONCAMENTO,ALCANENA E GOLEGÃ

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Programa de Formação-Ação, segundo as temáticas Desempenho Organizacional e
Recursos Humanos e Qualidade, destinado a pme´s até 100 trabalhadores dos setores
do Comércio e Serviços, que tem por objetivo específico a intensificação da formação a
empresários e gestores para a reorganização e melhoria das suas capacidades de
gestão, assim como dos trabalhadores, visando a implementação de práticas que
conduzam à inovação e mudança.

196.325,24

FSE

157.725,27

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/26

2018/07/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME do comércio/serviços, mediante um conjunto
integrado de ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor
desempenho das mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito
elevado, podendo ter um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em
publicações do FSE, pois registam-se sempre casos de sucess

345.375,29

FSE

253.611,11

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/06

2018/09/22

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PENAFIEL

ACIRO - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E
SERVIÇOS DA REGIÃO OESTE

ACIRO - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E
SERVIÇOS DA REGIÃO OESTE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
GONDOMAR

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS DE FERREIRA

ADEGA VERDE DE CASTELO DE PAIVA,
COOPERATIVA CRL

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS
DE BASTO E CELORICO DE BASTO

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BAIÃO

VALDELIMA - COOPERATIVA POLIVALENTE DE
DESENVOLVIMENTO RURAL, C.R.L.

APORMOR - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE
BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS DA REGIÃO DE
MONTEMOR-O-NOVO

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VILA MEÃ

ASSOCIAÇÃO NORTE AGRÍCOLA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE ESPOSENDE

A. C. I. S. M. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL,
INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE MOGADOURO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ESPINHO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA - COMÉRCIO,
TURISMO E SERVIÇOS

CONSELHO EMPRESARIAL DO TÂMEGA E SOUSA CETS ASSOCIAÇÃO

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

716

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000077

POCI-03-3560-FSE-000078

POCI-03-3560-FSE-000080

POCI-03-3560-FSE-000081

POCI-03-3560-FSE-000083

POCI-03-3560-FSE-000085

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000086

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000088

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000089

POCI-03-3560-FSE-000090

POCI-03-3560-FSE-000092

POCI-03-3560-FSE-000093

POCI-03-3560-FSE-000094

POCI-03-3560-FSE-000095

POCI-03-3560-FSE-000096

POCI-03-3560-FSE-000098

POCI-03-3560-FSE-000099

POCI-03-3560-FSE-000100

POCI-03-3560-FSE-000101

POCI-03-3560-FSE-000103

POCI-03-3560-FSE-000105

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação-ação nas PME que permita otimizar a capacidade produtiva e serviço ao
cliente, por vezes limitada por questões de organização do trabalho, gestão de pessoal
pouco adequada ao modelo empresarial e competências de colaboradores desajustadas
das funções desempenhadasAbordagem centrada nas competências a serem
desenvolvidas e na sua transferência para posto de trabalhoFomentar cultura de
partilha de conhecimento e boas práticas empresar

303.553,12

FSE

220.566,29

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS COMERCIANTES DE AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto conjunto de formação-ação visa elevar a capacidade competitiva das PME
até 100 colaboradores, localizadas nas regiões do Norte, centro e Alentejo, mediante
um conjunto integrado de ações que visam proporcionar um melhor desempenho das
mesmas. O público-alvo são os ativos das empresas, cuja valorização de competências
se revele pertinente no plano de Acão a desenvolver no âmbito do Desempenho
Organizacional e Recursos Humanos.

941.774,50

FSE

429.417,34

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A formação acção projectada será constituída por formação em sala e consultoria
presencial com vista à implementação de um sistema de gestão nas explorações. Esta
será adaptada às necessidades de formação identificadas e aos objectivos próprios das
empresas abrangidas. Pretende-se contribuir para inovar processos organizativos de
gestão e na produção, elevando a sustentabilidade e competitividade das empresas e
do tecido económico da região.

87.214,27

FSE

Este projeto conjunto de formação-ação visa elevar a capacidade competitiva das PME
até 100 colaboradores, localizadas nas regiões elegíveis, mediante um conjunto
integrado de ações que visam proporcionar um melhor desempenho das mesmas. O
público-alvo são os ativos das empresas beneficiárias, cuja valorização de competências
se revele pertinente no plano de Acão a desenvolver no âmbito da Gestão para a
Competitividade de PME.

239.380,75

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A A.N.O. aposta numa intervenção nas áreas da Qualidade, do Desempenho
Organizacional e de Recursos Humanos para o setor que representa. Num tecido
marcadamente caracterizado por micro e pequenas empresas, permitirá melhorias na
qualificação dos recursos humanos e nos modelos organizacionais, melhorias do
posicionamento empresarial das participantes e contribuirá para a implementação de
um Sistema da Qualidade adaptado ao setor da Ótica.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA
MARINHA GRANDE

CENTRO DE GESTÃO AGRICOLA DE ALVORNINHA

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/02

2018/06/30

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/09

2018/07/31

Portugal

71.775,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/15

2017/12/31

Portugal

FSE

127.679,18

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/09

2018/07/29

Portugal

372.445,98

FSE

320.034,44

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/26

2018/06/30

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto tem como objetivo melhorar os aspetos organizacionais das PME de
comércio e serviços da região com menos de 100 colaboradores e a qualificação dos
seus ativos, através de intervenções nas temáticas de “Desempenho Organizacional e
Recursos Humanos”, “Qualidade” e “Internacionalização”. Esta intervenção irá
contribuir para que estas empresas elevem a sua competitividade e a penetração em
novos mercados, nomeadamente externos.

418.636,36

FSE

263.553,08

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/10

2018/10/10

Portugal

425.782,89

FSE

303.216,74

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/10

2018/09/15

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS COMERCIANTES DE AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS OPTICOS

ACILIS - ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E
SERVIÇOS DA REGIÃO DE LEIRIA

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

80%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
GUIMARÃES

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME do comércio/serviços, mediante um conjunto
integrado de ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor
desempenho das mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito
elevado, podendo ter um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em
publicações do FSE, pois registam-se sempre casos de sucess

80%

ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E SERVIÇOS DO
DISTRITO DE SETUBAL

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto terá como principal objetivo o reforço da capacidade técnica, de gestão e
organizacional das empresas participantes, através de intervenções de formação-ação
adaptadas às necessidades e objetivos das mesmas, promovendo-se o desenvolvimento
da sua competitividade e a valorização dos seus recursos humanos.

219.930,10

FSE

158.443,51

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/16

2018/03/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projecto abrange duas temáticas: Eficiência energética, cujo objectivo é trabalhar
soluções para melhoria da eficiência energética das PME, ao nível dos equipamentos e
dos seus consumos; Produção e protecção integrada, cujo o objectivo é qualificar as
PME para a utilização de modelos previsionais de pragas e doenças para pomóideas,
com vista a tomarem decisões de intervenções fitossanitárias.(Anexo XIII, Parte B,
Ponto 1, 1.1 e 1.2)

102.646,38

FSE

81.057,94

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/20

2019/03/19

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

As PME’s para responder aos pedidos do mercado, têm necessidade inovar nos
métodos de trabalho e promover uma gestão adequada dos recursos. Com o projeto a
OVIBEIRA visa apoiar as PME’s no domínio da gestão, ao nível técnico e económico.
Procura, ainda, promover e fomentar o conhecimento e qualificação de
empresários/colaboradores, com o objetivo de criar condições para melhorar os
processos de produção, melhorar as margens e otimizar os recurso

41.091,45

FSE

31.518,17

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/05

2018/04/30

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A presente operação tem como objetivo o desenvolvimento de intervenções formativas
dirigidas a empresas dos setor agrícola beneficiárias da medida 7.5 do PDR - Uso
Eficiente da Água. Trata-se de uma nova medida inserida no PDR, pelo que é
determinante preparar os agricultores para que cumpram todos os requisitos a que se
comprometeram (Portaria n.º 50/2015 de 25 de fevereiro).

45.430,00

FSE

31.185,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/28

2018/07/27

Portugal

AIEV - ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
VALONGO
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A AIEV pretende desenvolver o projeto de formação-ação com o objetivo de
proporcionar aos empresários um apoio crucial para o desenvolvimento das empresas,
com um apoio específico nas áreas em que as empresas demonstram maiores
necessidades. Assim, propõe a realização do presente projeto com intervenção em 32
empresas, divididas em duas temáticas, englobando ações formativas e consultoria.

141.925,00

FSE

106.456,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/20

2018/07/31

Portugal

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto promovido pela AEB visa capacitar empresários do tecido empresarial de
Baião, com a intervenção em 16 empresas na temática Estratégias de Marketing e
vendas nas PME e 16 empresas na temática Gestão para a competitividade das PME. O
plano intervenção a implementar em cada empresa aderente visa aumentar a
produtividade, rentabilidade, capacidade competitiva e introduzir processos de
mudança/inovação.

141.924,98

FSE

106.456,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/21

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Esta candidatura, tem em vista a conceção de um projeto formativo estruturado e
estratégico para um conjunto de 32 PME procurando soluções comuns face a
problemas e oportunidades enquadradas na realidade das empresas envolvidas nas
temáticas Estratégicas de MKT e Vendas nas PME e Gerir Negócios em ambiente digital.
Pretende-se ainda reforçar os seguintes parâmetros: melhoria de competências, e
aperfeiçoamento do modelo organizacional das pme.

141.925,00

FSE

106.456,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/16

2018/08/25

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto destina-se a elevar a capacidade competitiva das micro e PME, associadas da
AEL, dos setores do comércio e serviços, mediante um conjunto integrado de ações de
formação e consultoria que visam, a curto, médio e longo prazo, proporcionar um
melhor desempenho das mesmas, através da otimização de metodologias e processos
de modernização e inovação.O projeto tem como destinatárias 25 empresas Micro e
PME´s, com menos de 100 trabalhadores

198.106,48

FSE

150.009,64

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/07

2018/06/06

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto responde à missão da APAVDOURO de prestar apoio técnico em áreas como
preservação do ambiente, proteção integrada e agricultura biológica, HACCP, HST,
manutenção e calibração de máquinas, equipamentos e alfaias agrícolas.Neste sentido
e na sequência das necessidades de formação e apoio técnico diagnosticadas, o projeto
intervém nas temáticas de Mecanização Agrícola e Produção e Proteção Integradas e
envolve 16 empresas e 30 formandos

194.655,90

FSE

149.261,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME do comércio/serviços, mediante um conjunto
integrado de ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor
desempenho das mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito
elevado, podendo ter um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em
publicações do FSE, pois registam-se sempre casos de sucess

547.540,76

FSE

395.787,37

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/04

2018/09/15

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A VT APE reconhece a necessidade e utilidade da formação para a atividade da empresa
e para o seu sucesso. Considera que os principais campos de intervenção nas empresas
são marketing, perfil do atendedor, fidelização de clientes, produção e proteção
integrada e segurança e higiene, que têm como principal objetivo desenvolver e
fomentar a agricultura, contribuindo para a melhoria das condições de vida e fixação
das populações no interior do país

91.772,28

FSE

79.568,82

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/18

2019/07/17

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A formação acção projectada será constituída por formação em sala e consultoria
presencial com vista à implementação de um sistema de gestão nas explorações. Esta
será adaptada às necessidades de formação identificadas e aos objectivos próprios das
empresas abrangidas. Pretende-se contribuir para inovar processos organizativos de
gestão e na produção, elevando a sustentabilidade e competitividade das empresas e
do tecido económico da região

149.956,00

FSE

115.160,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME do comércio/serviços, mediante um conjunto
integrado de ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor
desempenho das mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito
elevado, podendo ter um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em
publicações do FSE, pois registam-se sempre casos de sucess

471.087,54

FSE

341.256,82

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/14

2018/09/15

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A ACIB intervencionará 53 empresas na temática Qualidade. Pretende-se implementar
um sistema de reconhecimento da qualidade, que proporcione às PME´s dos sectores
do comércio e dos serviços, uma poderosa ferramenta de trabalho, objetivando-se o
aumento das qualificações dos RH e o reforço da competitividade das PME’s oferecendo
uma solução à medida, de forma a desenvolver competências para saber fazer,
orientada para a obtenção de resultado

441.298,38

FSE

325.210,95

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/21

2018/09/04

Portugal

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA REGIÃO DE
ALCOBAÇA

OVIBEIRA - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES
AGROPECUÁRIOS

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS
DA ELIPEC

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BAIÃO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ESPINHO

AEL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE LAFÕES

APAVDOURO - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES
AGRÍCOLAS DO VALE DO DOURO

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS

VT APE - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE VINHO
DE TRÁS-OS-MONTES

ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DE
PORTUGAL-A J A P

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA
REAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
BARCELOS

717

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000106

POCI-03-3560-FSE-000107

POCI-03-3560-FSE-000108

POCI-03-3560-FSE-000110

POCI-03-3560-FSE-000112

POCI-03-3560-FSE-000113

POCI-03-3560-FSE-000114

POCI-03-3560-FSE-000115

POCI-03-3560-FSE-000116

POCI-03-3560-FSE-000117

POCI-03-3560-FSE-000119

POCI-03-3560-FSE-000122

POCI-03-3560-FSE-000123

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000124

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000125

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000126

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000128

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000129

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000130

POCI-03-3560-FSE-000133

POCI-03-3560-FSE-000134

POCI-03-3560-FSE-000136

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

80%

80%

80%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

FSE

51.737,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/10

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O presente projeto pretende:•Melhorar os processos de gestão das empresas
beneficiárias e reforçar as competências dos seus quadros e colaboradores;•Promover a
formação orientada para o apoio ao desenvolvimento organizacional;•Desenvolver
ações que promovam a otimização de metodologias e processos de modernização e
inovação ao nível da gestão.

290.114,23

FSE

202.663,41

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/13

2018/03/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A formação ação projetada será constituída por formação em sala e consultoria
individual nas empresas com vista à implementação de um sistema de gestão de rega
inteligente e na implementação de regras e condutas de Segurança e Higiene no
Trabalho nas explorações. O delineamento e conteúdos tiveram por base necessidades
de formação identificadas e objetivos próprios das empresas abrangidas.

137.810,74

FSE

108.113,17

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/21

2019/03/20

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Esta candidatura, é de vital importância para o Porto, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME do comércio/serviços, mediante um conjunto
integrado de ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor
desempenho das mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito
elevado, podendo ter um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em
publicações do FSE, pois registam-se sempre casos de sucesso

575.947,68

FSE

401.631,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/16

2018/09/15

Portugal

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Programa que visa intervencionar 32 empresas no âmbito das áreas temáticas
Estratégias de Marketing e Vendas e Gestão para a Competitividade das PME, e obter
os seguintes efeitos: apoio direto a 32 empresários, 352 trabalhadores mais aptos para
a inovação e gestão após a frequência da formação e cerca de 13 empresas
implementam planos de mudança organizacionais associados à participação no
programa.

141.925,00

FSE

106.456,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/20

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este Projeto irá apoiar 12 PME do setor agropecuário e agroindustrial pelo período de
18 meses envolvendo 2 temáticas. Pretende-se que as 10 PME beneficiem das duas
temáticas, no entanto está previsto a substituição de alguma delas caso se torne
necessário. Pretende-se o aumento da produtividade e reforço da competitividade das
Empresas através da qualificação das estratégias organizacionais.

97.219,00

FSE

84.240,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/16

2018/03/15

Portugal

CENTRO DE GESTÃO DE EMPRESA AGRÍCOLA ENTRE AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
DOURO E CÔA
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Tendo em conta a estratégia nacional para o desenvolvimento rural no domínio da
melhoria da gestão dos recursos naturais e da proteção do solo e biodiversidade, o
projeto aborda a área temática da Produção Integrada e da Agricultura Biológica. Tem
como objetivo central que os gestores das empresas adquiram conhecimentos sobre
estas áreas temáticas além de dotar as dotar as empresas envolvidas de um sistema
integrado de gestão.

61.885,70

FSE

53.762,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/24

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO MINHO-ADERE-MINHO

Projecto de Formação-Ação promovido pela Adere-Minho - Associação p/ o
Desenvolvimento Regional do Minho, apresentado no âmbito do Aviso para
Apresentação de candidaturas n.º 34/SI/2015 (integrado nos projetos conjuntos de
formação-ação, alínea j) do nº 2 do artigo 42º do RECI), junto de 40 PME da região
Minho, abordando as temáticas Desempenho Organizacional e Recursos Humanos,
Qualidade e Internacionalização.

477.216,89

FSE

342.341,59

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/10

2018/07/07

Portugal

ACIAB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
ARCOS DE VALDEVEZ E PONTE DA BARCA
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto dinamizar tem como objet. intensificar a formação dos empres. e gest a
reorganiz. e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalh. das
empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança, através de:
Aumento da qualificação específica dos trabalh. em domínios relev. para a estrat. de
inov., internacionalização e modernização das empresas. Aumento das capac. de gest.
das emp para encetar processos de mud. e inov

340.816,44

FSE

270.090,14

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/05

2018/06/30

Portugal

CENIT - CENTRO ASSOCIATIVO DE INTELIGÊNCIA
TÊXTIL

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto pretende funcionar como instrumento facilitador para as empresas nacionais,
na sua maioria pertencentes à fileira Moda, melhorarem as suas capacidades de gestão
e apostarem na formação e na qualificação dos seus recursos humanos, na inovação e
na internacionalização, no sentido de se modernizarem, incrementarem a sua
produtividade e se tornarem mais competitivas nos mercados internacionais, onde a
concorrência é cada vez mais acentuada

203.641,16

FSE

106.456,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DO CONCELHO DE AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
ARMAMAR
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto destina-se a PME agrícolas com o objetivo de as capacitar para potenciar a
inovação, internacionalização, mudanças organizacionais e promoção da produtividade
e competitividade. O diagnóstico revela que as PME precisam apoio técnico e formação
em Segurança e Higiene no trabalho agrícola, Agricultura Biológica e Produção e
Proteção Integradas. Serão intervencionadas 12 PME, com a participação de 12
formandos.

27.470,50

FSE

24.723,45

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/07

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto Uso Eficiente da Água - ABRoxo abrange cerca de 80% da área certificada
desta medida agroambiental na região e visa auxiliar os agricultores a fazerem um uso
eficiente de água para a sua rega, uma vez que, entre outros, a majoração desta medida
obriga à utilização de novos equipamentos de rega de precisão, mas a mesma não é
acompanhado por formação sobre esses equipamentos como é o caso de sondas de
humidade do solo.

65.369,07

FSE

49.014,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/05

2018/04/30

Portugal

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Com a inovação como motor da mudança organizacional, a ADEPEP apoia 32 PME do
Norte e Centro que usam o SABER PARA CRECER. Com formação-ação em: Abordar e
atuar em mercados externos/Gestão para a competitividade das PME, vamos
desenvolver novas competências para o aumento qualificação específica dos
trabalhadores e capacidades de gestão das PME, promovendo o intercâmbio de boas
práticas empresariais.

172.333,06

FSE

135.429,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/16

2018/04/07

Portugal

197.130,76

FSE

140.789,27

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/12

2017/10/23

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA
NOVA DE GAIA

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE
PRODUTORES DE FRUTAS E HORTÍCOLAS - FNOP

ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO PORTO

80%

80%

Objetivo Temático | Thematic
Objective

73.626,25

VESSADAS - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E RURAL DAS
TERRAS DE COURA

80%

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DA BEIRA TÁVORA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA
REAL

80%

Resumo | Summary

O projeto objetiva o apoio técnico às PME agrícolas e a capacitação dos RH para a
inovação e internacionalização. Pretende-se aumentar as capacidades de gestão e a
promoção da mudança e partilha de boas práticas. O diagnóstico de formação e
consultoria revelou que as maiores necessidades recaem sobre a Segurança e Higiene
no trabalho agrícola, Produção e Proteção Integradas e Uso Eficiente da Água. Este
projeto abrange 16 empresas e 17 formandos

80%

80%

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO ROXO

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E
PROMOÇÂO DE EMPREENDEDORISMO EM
PORTUGAL - ADPEP

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

80%

AIIE - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONALIZAÇÃO E
INTELIGÊNCIA ECONÓMICA

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O Projeto promovido pela AIIE visa o desenvolvimento de um Programa estruturado de
intervenção num conjunto de empresas com o propósito de intensificar a formação dos
empresários para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como
dos trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e
mudança e consistente com os objetivos e prioridades que constam no aviso nº
36/SI/2015 Projetos Conjuntos Formação-Ação.

80%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
GONDOMAR

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto, a desenvolver pela ACIG, pretende capacitar 32 empresários do tecido
empresarial de Gondomar, em duas áreas temáticas de intervenção, com vista ao
aumento da competitividade das PME, ao nível da gestão e à implementação novas
estratégias de MKT e vendas

141.925,00

FSE

106.456,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/24

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A viticultura é uma das atividades agrícolas mais reconhecidas e competitivas tanto no
mercado nacional como no internacional. Porém, para reforçar a nossa competitividade
global precisamos de empresas cada vez mais qualificadas, capazes de inovar, abertas à
mudança. Pretendemos reforçar a competitividade dos nossos viticultores (empresários
e trabalhadores) pela sua capacitação nas áreas estratégicas da gestão agrícola e
segurança no trabalho.

125.726,40

FSE

92.340,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/07/14

Portugal

593.110,07

FSE

414.378,57

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/05

2018/05/30

Portugal

80%

ADEGA COOPERATIVA DE VILA REAL, CAVES VALE
DO CORGO CRL

80%

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMACIAS

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Desafios de competitividade empresarial estão no mercado das farmácias e não podem
estar dissociados dos objet. de negócio.As necessidades de formação identificadas
recaem sobre Desemp. Organizacional e de RH.o obj. é apoiar as farmácias em áreas
fundamentais: financeira,comercial e mkt,RH e área de Eficiência operacional;Melhorar
a performance do sector farmácia.Existem novos serviços e novas
responsabilidade,p/isso novas compet.são necessárias

80%

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
DO DISTRITO DE BEJA
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto terá como principal objetivo o reforço da capacidade técnica, de gestão e
organizacional das empresas participantes, através de intervenções de formação-ação
adaptadas às necessidades e objetivos das mesmas, promovendo-se o desenvolvimento
da sua competitividade e a valorização dos seus recursos humanos.

245.813,15

FSE

174.592,69

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/12

2018/03/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE MIRANDA DO DOURO

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto da ACIMD vai atuar junto de 25 microempresas, das quais 25 enquadradas
na Temática A e 10 na Temática B, auxiliando-as no desenvolvimento de competências
técnicas de inovação, comercial e organizacional, para o desenvolvimento e criação de
emprego local, possível através do aumento da capacidade competitiva das empresas
de comércio e serviços a intervencionar.

233.606,04

FSE

160.097,44

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/24

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto dirige-se a 2 grupos de PME do Alentejo Litoral, com o objetivo de
desenvolver as competências dos empresários e gestores para a reorganização e
melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores das empresas,
apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança: Gestão Agrícola, Proteção e
Produção Integrada.

86.075,19

FSE

68.241,59

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/14

2018/06/29

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A ANTRAM vem apresentar candidatura ao presente projeto, como instrumento
fundamental para a concretização do apoio técnico e formativo que as empresas de
TRM carecem, incutindo nos empresários novos conceitos, novos métodos de análise e
organização; o conhecimento de metodologias e ferramentas de gestão,
acompanhamento e avaliação do seu negócio, gerando novas competências de modo a
criar condições de sustentabilidade das organizações

830.987,30

FSE

520.619,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/23

2018/09/19

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto promovido pela CAB visa capacitar 20 empresários, com intervenção em 10
empresas na temática Gestão Agrícola e 10 empresas na temática Marca- Marketing. O
plano de intervenção a implementar em cada PME aderente visa o desenvolvimento de
ações concertadas de consultadoria e formação no apoio à gestão e reforço da
competitividade do setor agrícola.

68.000,00

FSE

46.800,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/12

2018/08/31

Portugal

80%

80%

80%

80%

ADL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
LITORAL ALENTEJANO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTADORES
PUBLICOS RODOVIARIOS DE MERCADORIAS

COOPERATIVA AGRICOLA DE BAIÃO CRL
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000137

POCI-03-3560-FSE-000139

POCI-03-3560-FSE-000140

POCI-03-3560-FSE-000141

POCI-03-3560-FSE-000143

POCI-03-3560-FSE-000144

POCI-03-3560-FSE-000145

POCI-03-3560-FSE-000146

POCI-03-3560-FSE-000147

POCI-03-3560-FSE-000149

POCI-03-3560-FSE-000152

POCI-03-3560-FSE-000156

POCI-03-3560-FSE-000160

POCI-03-3560-FSE-000161

POCI-03-3560-FSE-000162

POCI-03-3560-FSE-000163

POCI-03-3560-FSE-000164

POCI-03-3560-FSE-000165

POCI-03-3560-FSE-000167

POCI-03-3560-FSE-000168

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O CGEAMarão considera esta operação fundamental para incrementar, desenvolver e
modernizar a agricultura na região, colmatando necessidades de formação dos seus
associados e/ou outros congéneres, quer do ponto de vista de satisfação dos
compromissos legais, quer proporcionando maiores e melhores conhecimentos para
melhor desempenho das suas actividades agrícolas e desenvolvimento das suas
competências. (VER PÁG. 9 DA MEMÓRIA DESCRITIVA)

11.997,25

FSE

10.797,53

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/12

2018/06/11

Portugal

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A ACPorto pretende intervir nas empresas associadas de forma a melhorar e
incrementar a sua competitividade, para a reorganização e melhoria das capacidades de
gestão.Pretendemos que elas desenvolvam processos de gestão mais ajustados,
adotem um posicionamento mais competitivo, elaborem uma estratégia e um modelo
de negócio mais eficazes e otimizem o planeamento, a organização, a execução e o
controlo de gestão das várias áreas funcionais.

159.750,75

FSE

127.679,18

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/20

2018/12/29

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projecto tem como objectivo dotar as empresas e os seus
empresários/colaboradores de novas competências e ferramentas de gestão em áreas
estratégicas, transversais à maioria das empresas agrícolas locais, procurando
aumentar a rentabilidade e sustentabilidade das mesmas. Desta forma, o projecto em
causa pretende intervir em três áreas estratégicas: “Gestão Agrícola” e “Uso Eficiente
da Água”.

80.207,88

FSE

62.181,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/17

2019/03/16

Portugal

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este proj de formação-ação visa apoiar as PME até 100 colab.a alcançar padrões de
desempenho +competitivos, mediante um cj integrado de ações q visam esse propósito
recorrendo a metodologias ativas e diversificadas de FA, operacionalizadas em 8 fases,
c recurso a Workshops, ação e consultoria. O público-alvo são empresários e gestores
das emp.beneficiárias cuja valoriz.de competências se revelará pertinente no âmbito do
plano de ação a desenv.

102.224,99

FSE

63.634,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/21

2018/12/31

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O Projeto da AEBB objetiva a formação dos empresários e gestores de 25 empresas do
sector do comércio e dos serviços, contribuindo para a reorganização e melhoria das
capacidades de gestão, bem como dos seus colaboradores recorrendo à metodologia de
formação-ação. Pretende melhorar os níveis de qualificação e de desempenho
organizacional da PME, nomeadamente ao nível do seu funcionamento, gestão,
comunicação e marketing.

238.542,86

FSE

141.245,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/11

2018/09/10

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Serão envolvidas 25 empresas em processos de formação-ação focados no
Desempenho Organizacional e de Recursos Humanos. Com este projeto pretendemos
aumentar as qualificações profissionais dos ativos e melhorar o modelo organizacional
das empresas, reposicionando as PME’s e implementando mudanças organizacionais
que fomentem a competitividade e o crescimento sustentável das empresas.

208.430,42

FSE

158.677,58

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/20

2018/11/30

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto pretende abordar a temática da Gestão Agrícola, à qual candidatamos 12
explorações de leite. O projeto será desenvolvido no período de julho 2016 a Junho de
2017.Dotar as PME com técnicas, práticas e conhecimentos que visam estimular e
aperfeiçoar o desempenho do responsável da exploração e seus colaboradores para
melhorar a eficiência dos recursos existentes de forma a tornar a empresa mais
competitiva no mercado global.

39.608,59

FSE

33.165,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/27

2018/07/26

Portugal

CAIRE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CASTRO DAIRE AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CRL
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A formação acção projectada será constituída por formação em sala e consultoria
presencial com vista à melhoria do sistema produtivo e uso sustentável da água e à
implementação de um sistema de gestão nas explorações. Pretende-se contribuir para
inovar processos organizativos de gestão e na produção de produtos de alta qualidade,
elevando a sustentabilidade e competitividade das empresas e do tecido económico da
região.

57.598,22

FSE

50.715,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/29

2019/05/28

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DO NORDESTE
TRANSMONTANO

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A AANT vai promover um projeto de formação-ação para as PME aderentes, no âmbito
da área temática da Produção e Proteção Integradas, permitindo a qualificação dos
empresários e respetivos trabalhadores para uma produção segundo os princípios da
PRODI, proporcionando uma evolução nas preocupações de proteção do homem e do
ambiente face ao potencial de perigosidade de determinado tipo de substâncias de uso
agrícola, valorizando a produção.

14.252,07

FSE

11.559,56

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/26

2018/04/25

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A NERC tem como objetivo neste iniciativa, apoiar os responsáveis das empresas com
novas metodologias e/ou instrumentos conducentes à afirmação de projetos de
mudança, inovação e internacionalização nas organizações alvo de intervenção. Desta
forma, preconiza-se um aumento da competitividade destas micro, pequenas e medias
empresas projetando-as nos seus mercados de atuação com ferramentas eficazes para
a concretização dos seus propósitos.

358.519,85

FSE

231.984,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/02

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A formação acção projectada será constituída por formação em sala e consultoria
presencial com vista à implementação de um sistema de gestão nas explorações. Esta
será adaptada às necessidades de formação identificadas e aos objectivos próprios das
empresas abrangidas. Pretende-se contribuir para inovar processos organizativos de
gestão e na produção, elevando a sustentabilidade e competitividade das empresas e
do tecido económico da região.

46.198,80

FSE

30.688,92

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/14

2018/07/13

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O programa de formação ação que a AAFP se propõe desenvolver é destinado a 30
Agências Funerárias e é para ser executado em 24 meses (15 PME por período anual).
Com esta operação pretende proporcionar medidas ajustadas à dimensão e tipo de
processos caraterísticos do setor funerário, salientando-se a introdução do marketing
digital no setor, assim como formação especializada (Psicologia do Luto, Tanatopraxia,
Tanatoestética, entre outra).

253.879,35

FSE

177.555,38

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/16

2018/08/14

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projecto envolve 13 microempresas agrícolas da região. A intervenção será em áreas
ligadas à gestão nomeadamente ao controle de custos e da rentabilidade como forma
de melhorar a sua rentabilidade e eficiência produtiva. Os objectivos serão atingidos
através da formação e ganho de competências por parte dos RH da empresa que
permitirão a melhoria da performance individual e de toda a organização

49.764,00

FSE

34.834,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/28

2018/06/27

Portugal

JEEC-AN - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS E
AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
EMPREENDEDORES CATÓLICOS - DE ACÇÃO
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE
NACIONAL

O projeto destina-se a elevar a capacidade competitiva das micro e PME, associadas da
JEEC-AN, dos setores do comércio e serviços, mediante um conjunto de ações de
formação e consultoria que visam, proporcionar um melhor desempenho das mesmas,
através da otimização de metodologias e processos de modernização e inovação.O
projeto tem como destinatárias 71 empresas Micro e PME´s, das regiões Norte Centro e
Alentejo.

333.524,30

FSE

259.372,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/08

2018/11/06

Portugal

ASSOCIAÇÃO ATLBC- "CENTRO DE INVESTIGAÇÃO
AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
APLICADA PARA A INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE
EM PMES"

No âmbito das competências como associação empresarial a ATLBC apresenta
candidatura para implementação de um programa de Formação-Ação nas PMEs, no
Norte e Centro de Portugal, seguindo a metodologia da Formação-Ação corporizada na
metodologia definida pelo IAPMEI no âmbito do Programa Academia de PME, pela
execução de 2 ciclos de 12 meses cada, nas áreas temáticas de “Abordar e atuar em
Mercados Externos” e “Gerir Negócios em Ambiente Digital”

180.798,38

FSE

148.871,70

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/09

2018/09/14

Portugal

5 RIOS - ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DO VALADO DOS
FRADES

Tendo em conta a estratégia nacional para o desenvolvimento rural, no domínio da
melhoria da gestão dos recursos naturais e da proteção do solo e biodiversidade, este
projeto aborda a área temática da Produção Integrada e da Gestão Agrícola. Tem como
objetivo central que os gestores das empresas adquiram conhecimentos sobre estas
áreas temáticas e fiquem sensibilizados para a importância de uma produção agrícola
sustentável.

69.985,40

FSE

50.715,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/12

2018/07/11

Portugal

115.814,52

FSE

81.857,81

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/18

2017/07/18

Portugal

CENTRO GESTÃO EMPRESA AGRÍCOLA DO MARÃO

ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO PORTO

AGROTEJO - UNIÃO AGRÍCOLA DO NORTE DO VALE
DO TEJO

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CAMBRA E AROUCA

AEBB - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA BEIRA BAIXA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DE MACEDO DE CAVALEIROS (ACISMC)

CENTRO DE GESTÃO AGRICOLA DE BARCELOS

NERC - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

AJASUL-ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES
DO SUL

ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FUNERÁRIOS DE
PORTUGAL

ACGADT - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE GESTÃO
AGRÍCOLA DOURO TÂMEGA

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

80%

ANPME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS PEQUENAS E AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
MÉDIAS EMPRESAS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Conhecendo bem a realidade do tecido empresarial , os seus constrangimentos,
potencialidades e necessidades, a ANPME – Associação Nacional das Pequenas e
Médias Empresas, estruturou o presente projecto suportado em intervenções
formativas organizadas com recurso à metodologia de formação-ação,num programa
estruturado de intervenção para conjunto de 20 PME beneficiárias (participantes)
centrado na Gestão de PME na fase de arranque e crescimento.

80%

ACITOFEBA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
INDUSTRIAL DOS MUNICIPIOS DE TOMAR, FERREIRA
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE
DO ZÊZERE E VILA NOVA DA BARQUINHA

Num combate contra a desertificação empresarial dos concelhos de Tomar, Ferreira do
Zêzere e Vila Nova da Barquinha, a ACITOFEBA dinamiza intervenções de promoção da
competitividade em 25 PME. Agindo para enfrentar dificuldades, envolvem-se PME em
torno do desempenho organizacional e de RH e da qualidade, para criar novas
competências e devolver capacidades de gestão às empresas.

358.320,05

FSE

268.774,76

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/17

2018/11/30

Portugal

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto conjunto assenta num conjunto de necessidades de formação ao nível da
abordagem e atuação em mercado externos, respondendo a riscos e oportunidades
comuns de 32 empresas, assumindo-se como um contributo importante para minimizar
a reconhecida dificuldade das PME na definição de estratégias de internacionalização
assentes em fatores imateriais de competitividade como o conhecimento e a
capacidade de integração do mesmo na gestão.

187.932,23

FSE

127.679,18

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/20

2019/04/19

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projecto cria condições de sustentabilidade, colectivas e individuais, nas empresas
aderentes melhorando as capacidades de gestão e criando ferramentas de controlo de
gestão e potenciando o apoio ao planeamento estratégico e com quantificação dos
benefícios alcançados. Tem mais-valias geradas pela partilha de experiências; reajuste
do modelo de negócio face à pressão dos mercados e sua monitorização.

479.745,05

FSE

215.678,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/13

2018/12/31

Portugal

80%

80%

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO

719

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000169

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000171

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000173

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000176

POCI-03-3560-FSE-000177

POCI-03-3560-FSE-000179

POCI-03-3560-FSE-000182

POCI-03-3560-FSE-000183

POCI-03-3560-FSE-000184

POCI-03-3560-FSE-000188

POCI-03-3560-FSE-000189

POCI-03-3560-FSE-000190

POCI-03-3560-FSE-000191

POCI-03-3560-FSE-000192

POCI-03-3560-FSE-000193

POCI-03-3560-FSE-000194

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000195

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000197

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000199

POCI-03-3560-FSE-000202

POCI-03-3560-FSE-000203

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INFORMESP-INSTITUTO DE ESPECIALIZAÇÃO
FORMATIVA E ESTUDOS EMPRESARIAIS

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A operação irá implicar a partilha de informação e criação de networking. As parcerias
fomentadas são cruciais, a nível local. Toda a intervenção se vai centrar na cooperação,
em prol de criação de boas práticas. A formação visa apoiar as PME a acompanhar a
mudanças através de condução técnica das atividades produtivas, métodos de
organização do trabalho, implementação de estratégias e modelos de negócio mais
eficazes.

180.290,66

FSE

127.679,18

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

72.349,30

FSE

57.546,67

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/19

2019/04/17

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/23

2018/05/22

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

80%

AFLOSOR - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROFLORESTAIS DA REGIÃO DE PONTE DE SOR

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A formação ação projetada será constituída por dois temas “Gestão Agrícola” (GA) e
“Certificação da Gestão Florestal Sustentável” (CGFS), tendo em vista à implementação
de um sistema de gestão agrícola nas explorações, por um lado e de uma plataforma de
gestão documental para a certificação florestal, por outro. Pretende-se contribuir para
inovar processos organizativos de gestão, elevando a sustentabilidade e
competitividade das empresas.

80%

AJEPC - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS
PORTUGAL-CHINA

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Através da formação e da consultoria realizadas, as empresas deste projeto serão
capazes de reforçar a sua capacidade de gestão e produção, através do aumento da
qualificação específica dos trabalhadores em domínios relevantes e qualificação dos
agricultores para produzir segundo o modo de produção biológica.

46.996,96

FSE

33.585,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

AGAVI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
GASTRONOMIA E VINHOS, PRODUTOS REGIONAIS E
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE
BIODIVERSIDADE

O presente programa tem como propósito proporcionar formação adequada, melhorar
competências e desenvolver carreiras nas PME do setor agrícola, otimizando processos
e modernizando o setor, por via da formação para um conjunto de temáticas: gestão
agrícola, marketing e produção e proteção integrada. Tem ainda por objetivo promover
o reforço das vantagens competitivas das PME, o crescimento dos seus negócios e a
implementação de boas práticas.

33.212,00

FSE

29.566,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/13

2018/08/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A ACOS é 1 ass ag.cujo obj passa pela prest. serviços.O UEA permite impactos dire e
indir sobre os agric.na área gestão água,q irão refletir-se nos vários aspetos das suas
vidas prof. Partindo do carácter multifuncional da Ag.,integrada no meio em q se
desenvolve,a ACOS poderá atuar c/o ag, levando-o a q usufrua de soluções e
disponibilizando info p/complementar a sua form. e forn ferramentas auxílio na tomada
decisão como gestores das suas expl

50.050,00

FSE

39.105,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/20

2019/04/19

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A AESE pretende desenvolver um projeto conjunto de formação-ação, com a duração de
24 meses, que vá colmatar os problemas conjuntos das empresas diagnosticadas. O
projeto apresentado destina-se a 25 empresas distribuídas pelas áreas temáticas:
Desempenho Organizacional e de Recursos Humanos (12 empresas) e Qualidade. (13
empresas). A intervenção geográfica será nos concelhos de Seia e Gouveia, onde a AESE
tem mais expressão.

273.363,66

FSE

177.361,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/14

2018/06/30

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Pretendemos abranger 26 empresas do setor do Comércio e Serviços, para o reforço de
competências de gestão, inovação e modernização de processos a implementar em 3
fases: Diagnóstico organizacional, implementação do plano de ação e avaliação,
materializadas em ações de consultoria e de formação para empresários e
colaboradores. As 2 áreas temáticas escolhidas são:Desempenho Organizacional e de
RH e Qualidade. O projeto terá a duração de 17 meses

337.244,02

FSE

219.960,97

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/24

2018/07/04

Portugal

APAP - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
DE PRECISÃO
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Tendo em conta que a inovação tecnológica está a invadir os campos, provocando 1
mutação acelerada dos processos de trabalho nas explorações, esta operação irá
implementar com base na formação-ação um projeto conjunto abrangendo 3 temáticas,
a Gestão Agrícola, O Uso Eficiente da Água e a Mecanização Agrícola, promovendo a
incorporação de novas tecnologias nos modos de produção e gestão e tornando assim
as empresas mais modernas e competitivas.

69.012,07

FSE

44.838,89

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/18

2018/09/30

Portugal

APICER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DAS
INDÚSTRIAS DE CERÂMICA E DE CRISTALARIA

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Numa economia cada vez mais globalizada e numa conjuntura pouco favorável, tornase essencial que as empresas estejam dotadas de competências que lhes permitam não
só superar as dificuldades conjunturais, mas também garantir um crescimento
sustentado das suas atividades. O tecido empresarial nacional e o setor da cerâmica em
particular, deverão ter capacidade de conseguir ultrapassar os efeitos do abrandamento
económico mundial.

362.644,96

FSE

157.945,46

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/20

2018/06/30

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Serão abrangidas 25 empresas do setor do Comércio e Serviços, para o reforço de
competências de gestão, inovação e modernização de processos a implementar em 3
fases: diagnóstico organizacional; implementação do plano de ação; avaliação. Estas
serão materializadas através de atividades formativas práticas e teóricas, dirigidas a
empresários e colaboradores, nas área temática do Desempenho Organizacional e de
RH e na área da qualidade.

305.237,76

FSE

198.799,35

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/19

2018/06/30

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Aborda a área temática da PRODUÇÃO e do USO EFICIENTE DA ÁGUA numa perspetiva
INTEGRADA. Tem como objetivo que os gestores das empresas adquiram
conhecimentos e fiquem sensibilizados para a importância de uma produção agrícola
sustentável. Abordaremos SEGURANÇA e HIGIENE no TRABALHO AGRÍCOLA com
objetivo de formar sobre situações de risco mais graves e frequentes e as respetivas
medidas de prevenção representando uma boa prática de segurança.

142.631,49

FSE

91.143,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/06

2019/06/05

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O presente projeto pretende:•Melhorar os processos de gestão das empresas
beneficiárias e reforçar as competências dos seus quadros e colaboradores;•Promover a
formação orientada para o apoio ao desenvolvimento organizacional;•Desenvolver
ações que promovam a otimização de metodologias e processos de modernização e
inovação ao nível da gestão.

249.187,81

FSE

180.535,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/12

2018/03/31

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Queremos que a apicultura da região de Castelo Branco, seja uma atividade cada vez
mais sustentável e atrativa. Para tal, consideramos que a formação aos apicultores
poderá ser o primeiro passo na caminhada destes objetivos. Entendemos apresentar o
projeto “Agricultura Sustentável” para dar reposta a um setor que se encontra pouco
divulgado e carente de informação e formação, nomeadamente em novos métodos e
processos produtivos/organizacionais.

77.236,50

FSE

58.487,82

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/27

2018/06/26

Portugal

ACIFF - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA
AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
FIGUEIRA DA FOZ - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE
REGIONAL

O projeto tem por objetivo promover as competências de gestão das PME do comércio
e serviços da Figueira da Foz através da metodologia de formação-ação, fomentando a
qualificação de empresários e colaboradores e a aposta na mudança organizacional e
inovação. A intervenção vai-se desenvolver no domínio do Desempenho Organizacional
e Recursos Humanos, respondendo a um conjunto de necessidades globais de ordem
estrutural das PME da região.

292.872,37

FSE

175.501,03

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/19

2018/09/14

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO DE ÉVORA - AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projecto visa elevar a capacidade competitiva das Micro, Pequenas e Médias
Empresas do Comércio e Serviços, que tenham, no máximo, 100 trabalhadores,
devendo as empresas optar por uma das seguintes áreas:• Desempenho Organizacional
e Recursos Humanos: Melhorar níveis de qualificação edesempenho organizacional;•
Qualidade: Preparação para obtenção de um sistema de reconhecimento de qualidade.

321.759,04

FSE

220.281,79

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/25

2018/08/17

Portugal

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto “Internacionalizar para competir”, liderado pelo IEM – Instituto Empresarial
do Minho, visa reforçar a formação dos empresários, gestores e colaboradores das
Micro, Pequenas e Médias empresas de todas as atividades económicas da região, a
reorganizarem e melhorarem as suas capacidades de gestão internas, garantindo a
adoção de estratégias de inovação e mudança empresariais nos domínios de exportação
e internacionalização.

100.591,47

FSE

72.623,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/18

2019/04/17

Portugal

141.925,00

FSE

106.456,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/18

2018/08/31

Portugal

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

ACOS-ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DO SUL

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA SERRA DA ESTRELA

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MANGUALDE

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA COVILHÃ,
BELMONTE E PENAMACOR

CADOVA - COOPERATIVA AGRÍCOLA VALE DE
ARRAIOLOS C.R.L.

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO

MELTAGUS - ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO
PARQUE NATURAL DO TEJO INTERNACIONAL

I. E. M. - INSTITUTO EMPRESARIAL DO MINHO

80%

FEP - FEDERAÇÃO EMPRESARIAL PARA O PEQUENO AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
COMÉRCIO E SERVIÇOS PORTUGUÊS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Tendo em vista a conceção de um projeto formativo estruturado e estratégico para um
conjunto de 32 PME procurando soluções comuns face a problemas e oportunidades
enquadradas na realidade das empresas envolvidas nas temáticas Estratégicas de MKT
e Vendas nas PME e Gestão de PME na fase de arranque e de crescimento. Pretende-se
ainda reforçar os seguintes parâmetros: melhoria de competências, e aperfeiçoamento
do modelo organizacional das pme.

80%

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE AZEITE DA BEIRA AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
INTERIOR
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto que aqui se apresenta pretende conduzir as PME`S aderentes, ao longo de 12
meses, a uma análise crítica, a uma reflexão conjunta e individualizada das suas atuais
estratégias de Marketing, factor fundamental ao desenvolvimento de vantagens
competitivas e escala nacional e mundial.

27.291,60

FSE

17.593,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/26

2019/07/25

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
INTEGRADO DAS TERRAS DE SANTA MARIA

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto pretende capacitar com a componente de formação e consultoria os
participantes na aquisição de competências e qualificação individuais e melhorias em
métodos e processos organizacionais em pelo menos uma das seguintes áreas
temáticas aplicados a empresas agrícolas : - Gestão Agrícola - Marca – Marketing Agricultura Biológica- Proteção integrada e produção integrada

76.012,22

FSE

63.015,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

AVISO N.º 34/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Abrangemos 25 empresas do setor do Comércio e Serviços, para o reforço de
competências de gestão, inovação e modernização de processos a implementar em 3
fases - diagnóstico organizacional, implementação do plano de ação e avaliação,
materializadas em atividades formativas práticas e teóricas, para empresários e
colaboradores. As áreas temáticas escolhidas são: Desempenho Organizacional e de RH
e Qualidade. O projeto terá a duração de 24 meses.

337.161,00

FSE

219.484,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/30

2018/06/30

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto reflete uma necessidade estratégica da fileira florestal em assumir
definitivamente um grande desígnio nacional – certificar a floresta privada visando
maior rentabilidade na exploração florestal, a conquista de mercados externos com
matérias primas de elevada qualidade e produzidas de forma sustentável. Para isso
necessitamos qualificar produtores e outros agentes para a GFS com formação prática e
intervenções específicas “on Job”.

57.950,20

FSE

40.797,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/21

2019/07/20

Portugal

80%

80%

80%

AENEBEIRA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO
NORDESTE DA BEIRA

URZE - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DA ENCOSTA DA
SERRA DA ESTRELA

720

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000204

POCI-03-3560-FSE-000207

POCI-03-3560-FSE-000208

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000209

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000214

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000215

POCI-03-3560-FSE-000216

POCI-03-3560-FSE-000217

POCI-03-3560-FSE-000218

POCI-03-3560-FSE-000219

POCI-03-3560-FSE-000220

POCI-03-3560-FSE-000221

POCI-03-3560-FSE-000222

POCI-03-3560-FSE-000223

POCI-03-3560-FSE-000224

POCI-03-3560-FSE-000226

POCI-03-3560-FSE-000228

POCI-03-3560-FSE-000229

POCI-03-3560-FSE-000230

POCI-03-3560-FSE-000231

POCI-03-3560-FSE-000232

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
MARMORES GRANITOS E RAMOS AFINS
(ASSIMAGRA)

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO RIBATEJO

FORUM FLORESTAL - ESTRUTURA FEDERATIVA DA
FLORESTA PORTUGUESA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

AVISO N.º 36/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A operação consiste num matching entre o paradigma da Pedra Natural
(Internacionalização e Valor Acrescentado) e as oportunidades de formação que
permitam consolidar o seu posicionamento.Esta intenção apela a uma intervenção “in
company” em que se intervenha ao nível dos novos modelos de “procurement”: Por
exemplo, Lean, Industria 4.0, participação ativa em processos de clusterização e
inovação, Building Information Modeling.

215.151,52

FSE

131.567,18

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/19

2018/07/04

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

A formação acção projectada será constituída por formação em sala e consultoria
presencial com vista à implementação de um sistema de gestão nas explorações. Esta
será adaptada às necessidades de formação identificadas e aos objectivos próprios das
empresas abrangidas. Pretende-se contribuir para inovar processos organizativos de
gestão e na produção, elevando a sustentabilidade e competitividade das empresas e
do tecido económico da região.

98.267,00

FSE

77.220,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/04

2018/07/03

Portugal

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Este projeto reflete uma necessidade estratégica da fileira florestal em assumir
definitivamente um grande desígnio nacional – certificar a floresta privada visando
maior rentabilidade na exploração florestal, a conquista de mercados externos com
matérias primas de elevada qualidade e produzidas de forma sustentável. Para isso
necessitamos qualificar produtores e outros agentes para a GFS com formação prática e
intervenções específicas “on Job”.

48.375,76

FSE

34.783,65

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/14

2019/07/13

Portugal

41.102,00

FSE

30.565,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/18

2018/03/31

Portugal

80%

AGROBIO - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
AGRICULTURA BIOLÓGICA

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

O projeto “APC Bio – Apoio e Consultoria em Agricultura Biológica” pretende qualificar
os agricultores com competências capazes de combater as fragilidades, deficiências e
falhas no processo de produção de Agricultura Biológica, tornando-a competitiva e
sustentável, demonstrando que é possível produzir em larga escala, com recurso à
mecanização, de forma biológica.

80%

C.G.E.A. VALE DA PORCA - CENTRO DE GESTÃO DE
EMPRESA AGRÍCOLA DO VALE DA PORCA

AVISO N.º 35/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS
CONJUNTOS FORMAÇÃO-AÇÃO FSE

Como forma de ultrapassar dificuldades de gestão, de produção e comercialização, as
PME´s têm ao seu dispor ferramentas de formação-acção, promovidas pelo Centro de
Gestão de Murça, que as ajuda a modernizar e a tornarem-se mais competitivas e mais
viáveis técnico-económicamente, face às exigências do mercado.

51.835,76

FSE

46.136,92

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2017/11/30

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Selecionamos 6 PME do concelho (enfoque na hotelaria/serviços no setor do Turismo)
para intervenção multifacetada (Formação-ação) apoiada em ciclos de Planeamento e
Temático para empresários, gestores e trabalhadores das empresas, com vista a
reorganização e melhoria das capacidades de gestão, resultando em mudanças
organizacionais visíveis e resultados concretos, mensuráveis e replicáveis, com RH mais
aptos nos domínios da inovação e mudança

134.209,61

FSE

99.527,62

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/17

2018/06/29

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Neste projeto serão envolvidas 10 empresas em processos de formação-ação focados
em Ciclos de Planeamento e Temático. Pretende-se, de forma geral, melhorar o
desempenho organizacional e a capacidade competitiva das PME, através do
desenvolvimento de competências em domínios de problemas especificamente
identificados, e qualifica-las, dotando-as de competências em áreas-chave para o
desenvolvimento, modernização e reforço de competitividade.

158.832,43

FSE

113.956,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/22

2018/06/29

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE
Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
ABRANTES, CONSTÂNCIA, SARDOAL, MAÇÃO E VILA
Formação Ação FSE
DE REI

Seleccionando empresas que contribuam directamente para a dinamização do sector do
Turismo ao nível da região num processo de aprendizagem orientada para o reforço da
capacidade competitiva, envolvem-se 10 empresas de Abrantes, Constância, Sardoal
em ações de formação-acção focalizadas no aumento das qualificações dos RH das
empresas dotando-os de competências em áreas criticas/relevantes para o
desenvolvimento e modernização do sector.

152.179,43

FSE

108.935,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/05

2018/06/29

Portugal

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO
DISTRITO DA GUARDA - ACG

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto visa apoiar 30 empresas do distrito da Guarda, desde empresas da própria
cidade como empresas dos concelhos limítrofes. Numa área de baixa densidade
populacional, mas como recursos patrimoniais e naturais de grande potencialidade é
nosso objetivo alavancar e potenciar o desenvolvimento turístico da região. ACG
pretende ser um parceiro dos demais organismos da área e de todas as empresas do
sector

175.994,55

FSE

118.715,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/20

2019/01/19

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

As ações Formação-Ação dirigidas ao setor do turismo envolverão 10 empresas, com a
intenção de desenvolver competências dos empresários e trabalhadores, visando
mudanças organizacionais. Pretendemos dinamizar o tecido empresarial da região,
através do desenvolvimento das ações de formação e consultoria do ciclo de
planeamento e ciclo temático, visando assim o aumento da competitividade e
capacidade de inovação das respetivas empresas.

145.403,48

FSE

106.702,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/27

2018/06/29

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto conjunto de formação-ação visa elevar a capacidade competitiva das
empresas do setor do turismo localizadas na região norte, mediante um conjunto
integrado de ações que visam a consolidação e qualificação do tecido empresarial. O
público-alvo são os ativos de empresas até 50 colaboradores, cuja valorização de
competências é pertinente na implementação do plano de ação a desenvolver no
âmbito do Ciclo de Planeamento/Ciclo Temático.

233.681,19

FSE

134.097,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/27

2018/10/02

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Inovação - prossecução dos objetivos através de uma forma diferente, nova, de fazer as
coisas. Valorização das pessoas de forma a torná-las mais produtivas e diferenciadas,
modernizar as práticas e modelos de gestão, rentabilizar os recursos materiais e
humanos existentes. Inclusão (não exclusão) e Governança para garantir um
funcionamento ágil, pensado, organizado do financiamento e da entidade responsável
por implementá-lo.

44.280,00

FSE

32.501,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/22

2018/02/06

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto de Formação-Ação na Modalidade Projetos Conjuntos promovido pela ACOAG
e tendo como O. I. a CTP, abrange 10 PME de Turismo da Região de Águeda.Este projeto
potencia o aumento das qualificações específicas dos colaboradores/empresários
desafiando-os a iniciar processos de mudança/inovação e aumento da produtividade,
construindo novas visões e ofertas que potenciem o desenvolvimento turístico da
região.

160.369,92

FSE

115.340,62

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/22

2018/06/29

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Numa perspetiva de aprendizagem individualizada e desenvolvida com vista a inovação
organizacional, mudanças organizacionais visíveis e resultados concretos (mensuráveis
e replicáveis), apoiada em ciclos de Planeamento e Temático para empresários,
gestores e trabalhadores das empresas selecionámos 7 PME do concelho (enfoque na
hotelaria/serviços no setor do Turismo) para intervenção multifacetada (Formaçãoação).

146.520,97

FSE

106.742,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/21

2018/06/29

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto de Formação-Ação na Modalidade Projetos Conjuntos promovido pela ACIBA
e tendo como O. I. a Confederação do Turismo Português/CTP, abrange 10 PME do
Setor do Turismo da Região da Bairrada/Aguieira.Este projeto tem por objetivo
intensificar a formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das
capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores, apoiada em temáticas
associadas a processos de mudança/inovação nas PM

150.293,60

FSE

108.204,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/16

2018/06/29

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A operação promovida pela AES e tendo como O. I. a CTP, abrange 10 PME da Região de
Soure e Condeixa, do sector do Turismo.Este projeto procura aumentar a produtividade,
a capacidade competitiva e a introdução de processos de mudança/inovação nas PME
do setor e desenvolver competências nas diferentes áreas de gestão, dando resposta às
necessidades de formação existentes e na qualificação dos seus RH em domínios
relevantes.

148.407,31

FSE

107.473,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/30

2018/06/29

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A AEPGMZ pretende intervir em 10 Empresas Beneficiárias (EB), apoiando a
microeconomia ao nível da mudança e inovação, desenvolvendo padrões de
desempenho mais competitivos através duma metodologia de formação e consultoria,
que atuem sobre a melhoria dos processos de gestão das empresas e sobre o reforço
das qualificações dos seus empresários e trabalhadores em domínios como a gestão
(administrativa e financeira), marketing e qualidade.

147.289,78

FSE

107.434,13

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/30

2018/06/29

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

As ações Formação-Ação dirigidas ao setor do turismo envolverão 10 empresas, com a
intenção de desenvolver competências dos empresários e trabalhadores, visando
mudanças organizacionais. Pretendemos dinamizar o tecido empresarial da região,
através do desenvolvimento das ações de formação e consultoria do ciclo de
planeamento e ciclo temático, visando assim o aumento da competitividade e
capacidade de inovação das respetivas empresas.

146.521,03

FSE

106.742,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/10

2018/06/29

Portugal

ACIAB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
ARCOS DE VALDEVEZ E PONTE DA BARCA
Formação Ação FSE

Projeto A3 - Acolher, Atender e AconselharProjeto de Formação-Ação dirigido aos
subsectores da restauração, alojamento e serviços turísticos, dos concelhos de Arcos de
Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima que visa capacitar as PME para a promoção e
qualidade dos produtos e serviços oferecidos, nomeadamente em termos acolhimento,
atendimento e aconselhamento de não residentes na sua tomada de decisão de compra
face à oferta turística local.

536.974,64

FSE

355.951,12

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/09

2018/06/30

Portugal

ACISO - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL OURÉM FÁTIMA

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O Projeto a realizar é dirigido a 20 PME que se encontrem localizadas na Região Centro.
A Área Temática escolhida pela ACISO para determinar toda a ação formativa a
desenvolver, respeita ao “Ciclo Temático” assumindo-se como objetivo último do
Projeto: melhorar o desempenho organizacional e a capacidade competitiva das PME do
setor do turismo através do desenvolvimento de competências em domínios de
problemas previamente identificados.

119.073,90

FSE

80.841,51

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/12

2018/09/07

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O IEBA propõe-se divulgar com base nas temáticas selecionadas pelas empresas boas
práticas conseguidas nas intervenções, e na sessão de encerramento farão
demonstrações, na pessoa de alguns empresários, sobre a sua experiência no programa,
destacando a suas vantagens e desvantagens da participação e sugestões de melhoria,
bem como no futuro serão certamente incorporados casos de boa qualidade e sucesso
decorrentes da participação neste Programa.

216.127,49

FSE

166.614,74

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/14

2018/03/30

Portugal

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

A. C. I. M. - ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES,
INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO
CONCELHO DE MONCORVO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DA NAZARE

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E
SERVIÇOS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE FÔZ
CÔA

APHORT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E TURISMO

NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO DISTRITO
DE BRAGANÇA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ÁGUEDA

A. C. I. S. M. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL,
INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE MOGADOURO

ACIBA-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA
BAIRRADA E AGUIEIRA

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SOURE

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL PENEDO DO GRANADA

AEPCOURA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE
PAREDES DE COURA

IEBA - CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS E
SOCIAIS

721

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000233

POCI-03-3560-FSE-000234

POCI-03-3560-FSE-000235

POCI-03-3560-FSE-000236

POCI-03-3560-FSE-000240

POCI-03-3560-FSE-000241

POCI-03-3560-FSE-000242

POCI-03-3560-FSE-000243

POCI-03-3560-FSE-000244

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000245

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000246

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000247

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000248

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000249

POCI-03-3560-FSE-000250

POCI-03-3560-FSE-000251

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000252

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000253

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000254

POCI-03-3560-FSE-000255

POCI-03-3560-FSE-000256

POCI-03-3560-FSE-000257

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto terá como principal objetivo o reforço da capacidade técnica, de gestão e
organizacional das unidades hoteleiras participantes, através de intervenções de
formação-ação adaptadas às necessidades e objetivos das mesmas, promovendo-se o
desenvolvimento da sua competitividade e a valorização dos seus recursos humanos.

655.195,20

FSE

432.473,04

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/31

2018/06/30

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Programa de Formação-Ação, segundo os Ciclos Planeamento e Temático, dirigido a
PME´s até 50 trabalhadores do setor Turismo, que tem por objetivo específico a
intensificação da formação a empresários e gestores para a reorganização e melhoria
das suas capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores, visando a
implementação de práticas que conduzam à inovação e mudança, à internacionalização
e ao intercâmbio de boas práticas empresariais.

135.158,70

FSE

113.956,86

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/26

2018/07/31

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME participantes, mediante um conjunto integrado de
ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor desempenho das
mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito elevado, podendo ter
um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em publicações do FSE, pois
registam-se sempre casos de sucesso

157.120,05

FSE

108.935,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/22

2018/09/29

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto de Formação-Ação,intitulado “Alvaiázere-Destino Turístico? Com Certeza!” na
Modalidade Projetos Conjuntos promovido pela ADECA e tendo como O. I. o CTP,
abrange 8 PME do setor do Turismo. O objetivo é o aumento das qualificações
específica dos colaboradores;as capacidades de gestão das empresas para encetar
processos de mudança/inovação e intercâmbio de boas práticas,nas áreas de
Marketing/Publicidade e na gestão de canais on-line.

116.520,00

FSE

92.475,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/20

2018/08/31

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto de Formação-Ação,intitulado “Pelas Terras de Sicó – Potencial Turístico”na
Modalidade Projetos Conjuntos promovido pela AEDA e tendo como O. I. o CTP,abrange
17 PME do setor do Turismo. O objetivo é o aumento das qualificações específicas dos
colaboradores;as capacidades de gestão das empresas para encetar processos de
mudança/inovação e intercâmbio de boas práticas,nas áreas de Marketing/Publicidade
e na gestão de canais on-line.

205.500,00

FSE

160.164,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/19

2018/08/31

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto de Formação-Ação,intitulado “Sabugal + Turístico” na Modalidade Projetos
Conjuntos promovido pela ADES e tendo como O. I. o CTP, abrange 19 PME do setor do
Turismo.Objetivo é o aumento das qualificações específica dos colaboradores;as
capacidades de gestão das empresas para encetar processos de mudança/inovação e
intercâmbio de boas práticas,nas áreas de Marketing/Publicidade e na gestão de canais
on-line.

174.485,00

FSE

140.512,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/20

2018/08/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA DO Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
CONDE
Formação Ação FSE

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME participantes, mediante um conjunto integrado de
ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor desempenho das
mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito elevado, podendo ter
um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em publicações do FSE, pois
registam-se sempre casos de sucesso

214.300,16

FSE

145.841,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/06

2018/09/29

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Considerando o tecido económico da região, a AEP considera que o projecto de
Formação– Ação a desenvolver e de acordo com a tipologia de intervenção poderá:
1)dinamizar e consolidar a estrutura organizacional, 2)promover acções de rede de
cooperação inter-empresarial, 3) incrementar competências de gestão dos empresários
e colaboradores, 4)potenciar processos de planeamento e gestão previsional.

113.342,00

FSE

74.332,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/30

2018/10/14

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Projeto levará a cabo intervenções junto de 20 empresas da cidade de Viseu. Operação
visa potenciar as atividades económicas locais ligadas ao turismo. Viseu Dão Lafões é
uma região que aposta nos produtos locais e património. 2017 foi decretado como o
“ano oficial” para visitar a cidade Viseu. ACDV numa postura de articulação e reforço de
sinergias, pretende dotar os operadores locais de competências que lhes permitam
estar à altura do desafio

99.176,40

FSE

65.210,67

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/26

2018/11/25

Portugal

155.926,71

FSE

106.742,24

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/08

2018/09/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA DE PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL,INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DOS CONCELHOS DE TORRES
NOVAS,ENTRONCAMENTO,ALCANENA E GOLEGÃ

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS

ADECA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE ANSIÃO

ADES - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO SABUGAL

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PENAFIEL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO DE VISEU

80%

CEVAL - CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DO ALTO
MINHO

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Melhor Turismo 2020 visa contribuir para a concretização dos seguintes objetivos das
empresas de turismo do Alto Minho:Aumento da qualificação específica dos
trabalhadores em domínios relevantes para a estratégia de inovação,
internacionalização e modernização das empresas, Aumento das capacidades gestão
das empresas em processos de mudança e inovação, Promoção ações de dinamização e
sensibilização para a mudança e intercâmbio de boas práticas

80%

AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DA BAIXA DE
COIMBRA

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Abrangemos 12 empresas do setor do turismo, para o reforço da capacidade
competitiva das empresas e a promoção do emprego no setor do Turismo,
concentrando a sua ação no apoio à consolidação e qualificação do tecido empresarial
do setor, a implementar, envolvendo os dois ciclos planeamento e temático.

151.450,01

FSE

130.996,13

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/13

2018/09/01

Portugal

80%

APECATE - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
EMPRESAS DE CONGRESSOS, ANIMAÇÃO TURÍSTICA
Formação Ação FSE
E EVENTOS

Este projeto conjunto de formação-ação visa aumentar a qualificação dos recursos
humanos das empresas do sector do turismo, localizadas nas regiões norte e alentejo,
através de um conjunto integrado de ações que promovem o desenvolvimento de
competências identificadas e comuns, que contribuem para o aumento da capacidade
competitiva das empresas e internacionalização.

73.700,00

FSE

42.705,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/19

2018/06/30

Portugal

80%

ACIRO - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E
SERVIÇOS DA REGIÃO OESTE

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Programa que visa intervencionar 10 empresas, através do reforço da sua capacidade
competitiva e da promoção do emprego no setor do Turismo, nos concelhos da área de
intervenção da ACIRO, concentrando a ação do projeto no apoio à consolidação das
capacidades de gestão das PME para encetar processos de mudança e inovação.

141.965,00

FSE

95.008,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/20

2018/07/30

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O setor do turismo desempenha um papel vital para o desenvolvimento do país,
denotando-se um peso crescente do Grande Porto enquanto polo de atração turística.
No entanto, verificam-se uma série de debilidades nas empresas que comprometem os
resultados do setor. Com este projeto propomo-nos a incrementar competências de
gestão das empresas participantes com o intuito de promover a competitividade do
setor no mercado global.

176.587,00

FSE

122.319,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/31

2018/08/31

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

É objetivo da Óbidos.Com, na região Oeste, elevar as competências e os conhecimentos
dos recursos humanos das PME´s do setor do turismo e introduzir mudanças
organizacionais que melhor potenciem o desempenho das empresas, permitindo-lhes
reforçar a sua posição competitiva. Para tal, recorre a uma metodologia diversificada e
ativa de Formação Teórica e Consultoria.

159.037,50

FSE

100.662,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/14

2018/09/27

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O presente projeto surge ancorado numa estratégia de eficiência coletiva que tem como
visão afirmar a região da Guarda como um território sustentável e inovador assente no
conceito de Crescimento Verde, diferenciando-se doutros de baixa densidade. Sendo
para tal, fundamental, o envolvimento do tecido empresarial. O projeto recorre á
modalidade de formação-ação, com vista à capacitação de empresários e trabalhadores
para o Turismo Sustentável.

213.789,88

FSE

124.512,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/24

2018/08/31

Portugal

104.700,00

FSE

67.658,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/24

2018/08/30

Portugal

80%

80%

80%

ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO PORTO

ÓBIDOS.COM - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO
CONCELHO DE ÓBIDOS

NERGA-NUCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DA
GUARDA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

80%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE ESPOSENDE

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A metodologia formação ação e a sua intervenção inovadora junto das empresas em
domínios fundamentais para a definição de estratégias de inovação, internacionalização
e modernização das empresas, assegurando o aumento da competitividade.A
focalização nas necessidades específicas de cada empresa, e o modelo operacional
resultarão numa maior qualificação dos RH levando à implementação de processos de
organizacionais,estratégicos e gestão inovadore

80%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
GONDOMAR

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto foi pensado de modo a dar resposta a uma visão estratégica da ACIG, de
impulsionar o turismo gastronómico do concelho, promovendo a Qualificação e
Formação dos Recursos Humanos das empresas aderentes, com vista ao reforço da
competitividade destas no mercado turístico.

146.500,00

FSE

96.750,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/10

2018/08/31

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projecto tem como objectivo intervencionar um conjunto de 32 empresas do sector
turístico utilizando a metodologia de formação-acção e o modelo organizativo do
“Melhor Turismo 2020” de modo a suprir as principais necessidades identificadas quer
pelos programas operacionais na sua definição estratégica quer pelas empresas na
consulta efectuada e melhorar as competências dos seus colaboradores.

162.798,13

FSE

118.758,94

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2018/06/30

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O setor do turismo desempenha um papel vital para o desenvolvimento do país, sendo
o território integrado na CIM Viseu Dão Lafões classificado com grande potencial de
desenvolvimento turístico. No entanto, verificam-se uma série de debilidades que
comprometem os resultados do setor. Com este projeto propomo-nos a aumentar a
capacidade de gestão das empresas participantes promovendo a inovação na gestão e a
qualificação dos recursos humanos.

217.013,00

FSE

153.472,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/16

2018/08/31

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O Projeto Traz Alentejo, visa a intervenção estruturada em 28 PME as quais apresentam
soluções comuns e coerentes face a problemas e oportunidades a explorar. Os objetivo
geral do Projeto é o de aumentar a capacidade de gestão das empresas participantes
com o objetivo de promover a reorganização, a inovação e a mudança, bem como a
qualificação dos seus recursos humanos em domínios relevantes para a qualidade do
serviço turístico.

205.581,67

FSE

163.695,92

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/04

2018/09/12

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A AESL consciente do seu papel dinamizador do Pinhal Interior Norte submete o projeto
PINTUR–Melhor Turismo no Pinhal Interior Norte,que permite a participação de
funcionários das PME,num projeto inovador apoiado numa metodologia eficaz com
resultados expressivos.Recorrendo ao modelo de intervenção da formação-ação,a AESL
delineou o seu projeto de intervenção focando as duas áreas temáticas, de modo a
responder às necessidades do setor do Turism

148.407,30

FSE

107.473,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/06

2018/08/31

Portugal

80%

80%

80%

80%

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPREENDEDORES

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE VISEU

NERPOR-NUCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
PORTALEGRE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

AESL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL SERRA DA LOUSÃ

722

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000258

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000259

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000260

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000261

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000262

POCI-03-3560-FSE-000263

POCI-03-3560-FSE-000264

POCI-03-3560-FSE-000265

POCI-03-3560-FSE-000266

POCI-03-3560-FSE-000267

POCI-03-3560-FSE-000268

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000269

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000270

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000271

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS
DE BASTO E CELORICO DE BASTO

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME participantes, mediante um conjunto integrado de
ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor desempenho das
mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito elevado, podendo ter
um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em publicações do FSE, pois
registam-se sempre casos de sucesso

150.950,15

FSE

106.742,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

374.928,75

FSE

236.431,13

Nome da Operação | Operation Name

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/19

2019/01/13

Portugal

FSE

107.473,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/02

2018/06/29

Portugal

80%

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto de formação-ação visa aumentar a capacidade de gestão das empresas
com objetivo de promover a reorganização, a inovação e a mudança, bem como, a
qualificação dos recursos humanos em domínios relevantes como forma de reforçar a
vantagem competitiva e potenciar a marca turística “Baião”.

188.827,50

FSE

127.824,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/29

2018/09/07

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Intervencionamos 10 empresas do setor do turismo através da metodologia de
formação-ação nos domínios planeamento e temático visando mudanças
organizacionais inteligentes e sustentáveis, bem como colaboradores mais qualificados
em domínios relevantes para a inovação e modernização das empresas com o intuito de
atrair e reter mais turistas na região, gerando mais rendimentos e mais empregos.

149.176,05

FSE

108.165,37

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/20

2018/06/29

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A IDSET pretende continuar a sua trajetória de apoio aos seus associados, através de
um projeto que permite dar resposta às necessidades emergentes do tecido
empresarial, do setor do Turismo. Um projeto com um forte caráter inovador, que tem
em conta os desafios societais e de capital humano, numa resposta à medida das
necessidades diagnosticadas nas empresas, permitindo uma maior preparação para os
desafios decorrentes do crescimento do setor.

370.250,90

FSE

333.225,81

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/11

2018/08/31

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O Projeto Sentir Alentejo 2020, visa a intervenção estruturada em 33 PME as quais
apresentam soluções comuns e coerentes face a problemas e oportunidades a explorar.
O objetivo geral do Projeto é o de aumentar a capacidade de gestão das empresas
participantes com o objetivo de promover a reorganização, a inovação e a mudança,
bem como a qualificação dos seus recursos humanos em domínios relevantes para a
qualidade do serviço turístico.

486.458,53

FSE

384.390,13

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/28

2018/09/04

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto destina-se a elevar a capacidade competitiva das micro e PME, associadas da
AEL, do setor do turismo, mediante um conjunto integrado de ações de formação e
consultoria que visam, a curto, médio e longo prazo, proporcionar um melhor
desempenho das mesmas, através da otimização de metodologias e processos de
modernização e inovação.O projeto tem como destinatárias 20 micro empresas com
menos de 10 trabalhadores.

142.796,84

FSE

109.407,15

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/09

2018/06/08

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Implementação de um Programa de Qualificação e Melhoria do desempenho das
empresas, e dos seus trabalhadores, em áreas críticas aos seus negócios,
nomeadamente, ao nível da gestão, serviço, atendimento, promoção, comercialização,
entre outros, potenciando a capacitação do setor, face às dinâmicas de mudança
nacional e internacional, intrínsecas ao setor do Turismo e à sua Procura.

153.068,20

FSE

110.481,93

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/20

2018/07/30

Portugal

AIEV - ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
VALONGO
Formação Ação FSE

A AIEV de acordo com os fins a que se propôs na sua constituição, pretende desenvolver
o projeto de formação-ação com o objetivo de proporcionar aos empresários um apoio
crucial para o desenvolvimento dos recursos humanos e das empresas. Assim, propõe a
realização do presente projeto com intervenção em 10 empresas no ciclo de
Planeamento e 10 empresas no ciclo Temático.

141.965,00

FSE

95.008,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/13

2018/06/30

Portugal

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
LEIRIA
Formação Ação FSE

Este projeto pretende concretizar uma efetiva ação de qualificação e reforço de
competitividade das empresas de alojamento turístico da região de Leiria, em especial
os novos empreendimentos e os empreendimentos reconvertidos, com intervenção ao
nível da estratégia de posicionamento da oferta de serviços e respetiva gestão,
comunicação com o público, articulação com plataformas web de venda e
internacionalização.

157.689,60

FSE

88.302,24

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/27

2018/06/30

Portugal

80%

AENEBEIRA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO
NORDESTE DA BEIRA

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Abrangemos 12 empresas do setor do turismo, para o reforço da capacidade
competitiva das empresas e a promoção do emprego no setor do Turismo,
concentrando a sua ação no apoio à consolidação e qualificação do tecido empresarial
do setor, a implementar em 3 fases - diagnóstico organizacional, implementação do
plano de ação e avaliação. 11 empresas no ciclo planeamento e 12 no ciclo temático
com a duração de 12 meses cada.

191.118,76

FSE

116.876,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/03

2018/08/31

Portugal

80%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA
REAL

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Programa que visa intervencionar 20 empresas, através do reforço da sua capacidade
competitiva e da promoção do emprego no setor do Turismo, nos concelhos da área de
intervenção da ACIVR, concentrando a ação do projeto no apoio à consolidação das
capacidades de gestão das PME para encetar processos de mudança e inovação.

266.475,00

FSE

178.087,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/23

2018/05/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
DA BENEDITA
Formação Ação FSE

O projecto pretende através da metodologia de formação - ação ir ao encontro das
necessidades identificadas no grupo de 24 empresas aderentes da Rota dos Mosteiros
e assim melhorar os conhecimentos dos empresários /gestores e colaboradores das
empresas, numa perspectiva de reorganização,inovação e mudança do
negócio/empresa e novas competências de gestão, focando as actividades de
aprendizagem em temáticas associadas à melhoria da gestão.

370.712,58

FSE

194.118,82

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/14

2018/08/31

Portugal

80%

NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM

O objetivo deste projeto é capacitar empresários e gestores de PME no reforço das suas
competências nas áreas propostas e potenciar a competitividade e crescimento das
suas empresas, através da implementação de um plano de ação, bem como a melhoria
da qualificação dos RH dessas empresas, reforçando as suas capacidades e
competências profissionais. As ações a implementar no âmbito desta proposta
desenvolvem-se na metodologia de formação-ação.

703.636,26

FSE

369.932,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/11

2018/08/31

Portugal

106.838,75

FSE

82.173,38

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/20

2018/05/28

Portugal

139.780,00

FSE

86.598,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/03

2018/02/28

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Esta operação de formação-ação visa apoiar as PME até 100 colab.a alcançar padrões
de desempenho +competitivos, mediante 1 cj integrado de ações q visam esse
propósito recorrendo a metodologias ativas e diversificadas de FA, operacionalizadas
em 4 etapas, c/ recurso a Workshops, ação e consultoria. O público-alvo são
empresários e gestores das emp.beneficiárias cuja valoriz.de competências se revelará
pertinente no âmbito do plano ação a desenv.

126.182,90

FSE

84.764,61

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/21

2018/09/18

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Pretende-se conceber de um projeto formativo estruturado para um conjunto de
15PME procurando soluções comuns face a problemas e oportunidades enquadradas na
realidade das empresas envolvidas nos Ciclos de Planeamento e Temático nos domínios
de Marketing e Publicidade e Internacionalização e Acolhimento e atendimento,
comunicação em língua estrangeira e técnicas específicas de prestação de serviço

121.273,75

FSE

85.206,38

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/08

2018/08/31

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto assenta num conjunto de necessidades de formação relativas à
profissionalização do setor do turismo acompanhado da exigência em matéria de
eficiência e rigor da gestão/organização e de qualidade dos serviços. Respondendo a
necessidades/oportunidades comuns, o projeto assume-se como um contributo
importante para minimizar a reconhecida dificuldade das PME na definição de
estratégias de atuação no mercado de forma diferenciada.

86.637,51

FSE

59.940,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/07

2018/03/31

Portugal

119.577,00

FSE

88.744,95

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/13

2018/10/02

Portugal

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BAIÃO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DE MACEDO DE CAVALEIROS (ACISMC)

IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

"NERE - NÚCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
ÉVORA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL"

AEL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE LAFÕES

ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E
SIMILARES DE PORTUGAL (AHRESP)

POCI-03-3560-FSE-000276

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA SERRA DA ESTRELA

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

Portugal

148.407,30

80%

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

2018/09/29

80%

POCI-03-3560-FSE-000275

POCI-03-3560-FSE-000280

2017/07/05

Através da intervenção da ACITOFEBA em 10 PME do turismo, procura-se modernizar
os modelos de negócio, a organização e as práticas de gestão; diversificar a oferta e
contribuir para a afirmação da região, criando novos produtos/serviços que potenciem
as condições naturais, culturais e patrimoniais da região.

ATBB-ASSOCIAÇÃO TURISMO DA BEIRA BAIXA, REDE
Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
DE AGENTES PRIVADOS PARA A INOVAÇÃO E
Formação Ação FSE
SUSTENTABILIDADE

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

ACITOFEBA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
INDUSTRIAL DOS MUNICIPIOS DE TOMAR, FERREIRA
Formação Ação FSE
DO ZÊZERE E VILA NOVA DA BARQUINHA

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

País |
Country

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-03-3560-FSE-000279

Data Fim |
Finish Date

AHET MINHO-ASSOCIAÇÃO DE HOTELARIA E
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DO MINHO

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

Data Início |
Start Date

Prioridade de Investimento | Investment Priority

80%

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Este projeto visa contribuir para a aplicação de novos métodos e processos
organizacionais nas PME do Turismo. Tendo por base um projeto de formação-ação,
pretende-se desenvolver as competências dos formandos nas diferentes áreas de
gestão, dando resposta às necessidades de formação existentes, e a nível empresarial,
aumentar a produtividade, capacidade competitiva e introdução de processos de
mudança/inovação.

POCI-03-3560-FSE-000274

POCI-03-3560-FSE-000277

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

80%

80%

80%

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CAMBRA E AROUCA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ESPINHO

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto pretende conduzir as PME`S aderentes, ao longo de 24 meses, a uma
análise crítica e uma reflexão conjunta e individualizada das suas atuais estratégias
operacionais, como fator fundamental ao desenvolvimento de vantagens competitivas
à escala nacional e internacional.
.A AESE pretende desenvolver um projeto conjunto de formação-ação, com a duração
de 12 meses, que vá colmatar os problemas conjuntos das empresas diagnosticadas. O
projeto apresentado destina-se a 12 empresas para a área temática: Ciclo de
Planeamento. A intervenção geográfica será nos concelhos de Seia e Gouveia, onde a
AESE tem mais expressas.

POCI-03-3560-FSE-000283

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AGAVI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
GASTRONOMIA E VINHOS, PRODUTOS REGIONAIS E
Formação Ação FSE
BIODIVERSIDADE

Este programa irá proporcionar formações adequadas para dotar as PME do setor do
Turismo de competências dinâmicas, de competitividade e de conhecimentos,
desenvolvendo carreiras e reforçando as suas capacidades de gestão. Tal será alcançado
através do desenvolvimento de um novo Ciclo (Planeamento e Temático)
desenvolvendo capacidades estratégicas e de gestão competitiva das PME, marketing e
comunicação, bem como a implementação de boas práticas

POCI-03-3560-FSE-000284

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ADEPE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DE PENICHE

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Projeto deFormação-Ação para a qualificação do setor do turismo em Peniche,
abrangendo um total de 12 PME dos segmentos alojamento, restauração e turismo
náutico

156.923,75

FSE

108.316,36

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/03

2018/10/03

Portugal

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Projecto de qualificação de um conjunto de PME,s do sector do turismo em actividade
na região do OESTE, mediante um programa de “formação-ação”, desenvolvido no
quadro do “melhor turismo 2020”. O projecto visa melhorar as competências de gestão
dos quadros dirigentes das empresas e aumentar a capacidade de trabalho em rede, por
forma a melhorar a atractividade e competitividade da região como destino turístico.

134.441,35

FSE

104.662,22

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/12

2018/05/13

Portugal

POCI-03-3560-FSE-000285

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AIRO - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
OESTE

723

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000287

POCI-03-3560-FSE-000289

POCI-03-3560-FSE-000290

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E SERVIÇOS DO
DISTRITO DE SETUBAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DO FUNDÃO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE MIRANDA DO DOURO

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O presente projeto pretende:•Melhorar os processos de gestão das empresas
beneficiárias e reforçar as competências dos seus quadros e colaboradores;•Promover a
formação orientada para o apoio ao desenvolvimento organizacional;•Desenvolver
ações que promovam a otimização de metodologias e processos de modernização e
inovação ao nível da gestão.

341.013,95

FSE

232.153,83

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Partindo de uma perspetiva sinérgica e complementar o projeto capacita as empresas
participantes em planeamento e temáticas chaves para o seu desenvolvimento, visando
afirmar a Região Centro de Portugal como destino turístico de referência, através de
uma intervenção estruturada orientada para o reforço das qualificações dos seus
empresários e trabalhadores.

227.949,62

FSE

130.567,16

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto vai atuar junto de 11 empresas, enquadradas nos ciclos Planeamento e
Temático, auxiliando-as no desenvolvimento de competências técnicas de inovação,
gestão, marketing e comunicação, para manutenção e/ou criação de emprego local no
setor do Turismo, possível através do aumento da capacidade competitiva das
empresas de turismo. Recorrer-se-á a metodologias, instrumentos e estratégias
díspares, com uma equipa multidisciplinar experiente

152.402,50

FSE

192.850,50

Nome da Operação | Operation Name

POCI-03-3560-FSE-000291

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AEBB - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA BEIRA BAIXA

POCI-03-3560-FSE-000292

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ADNPORTUGAL - ASSOCIAÇÃO MULTISECTORIAL DO Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
DOURO E NORTE
Formação Ação FSE

POCI-03-3560-FSE-000293

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000294

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000295

POCI-03-3560-FSE-000296

POCI-03-3560-FSE-000297

POCI-03-3560-FSE-000298

POCI-03-3560-FSE-000300

POCI-03-3560-FSE-000301

POCI-03-3560-FSE-000303

POCI-03-3560-FSE-000304

POCI-03-3560-FSE-000305

POCI-03-3560-FSE-000306

POCI-03-3560-FSE-000308

POCI-03-3560-FSE-000310

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000311

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000312

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000313

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O setor do turismo desempenha um papel vital para o desenvolvimento do país, sendo
a Beira Baixa uma região com grande potencial de desenvolvimento turístico. No
entanto, verificam-se uma série de debilidades que comprometem os resultados do
setor. A AEBB propõe aumentar a capacidade de gestão de 10 empresas participantes
promovendo a inovação na gestão e a qualificação dos recursos humanos nos fatores
críticos de sucesso.
Com este projeto a ADN Portugal pretende investir na competitividade das PME suas
associadas e reforçar a organização, complementaridade e integração da oferta
turística do Douro, com vista ao acesso a novos mercados e novos clientes.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/19

2018/06/30

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/19

2018/08/31

Portugal

98.552,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/08/31

Portugal

FSE

97.480,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/23

2018/09/28

Portugal

146.500,00

FSE

96.750,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2018/08/31

Portugal

214.712,50

FSE

143.381,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/08/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

80%

FEP - FEDERAÇÃO EMPRESARIAL PARA O PEQUENO Aviso N.º05/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
COMÉRCIO E SERVIÇOS PORTUGUÊS
Formação Ação FSE

Tendo em vista a conceção de um projeto formativo estruturado e estratégico para um
conjunto de 30PME procurando soluções comuns face a problemas e oportunidades
envolvidas nos Ciclos de Planeamento e Temático, com visibilidade para os domínios de
Gestão Estratégica, Marketing Publicidade e Internacionalização, bem como o
acolhimento e atendimento e técnicas de prestação de serviços

80%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
CASTELO DE PAIVA

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A formação ação vem colmatar as falhas nas competências pessoais/profissionais dos
empresários e funcionários envolvidos nas PME, permitindo uma reestruturação
produtiva com a introdução de inovações quer tecnológicas como organizacionais e de
gestão.

377.740,23

FSE

242.693,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/17

2018/09/30

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto +EFICIÊNCIA surge como uma abordagem prática de 2 estudos desenvolvidos
no Norte, Centro e Alentejo: (i) o DNF do setor agroindustrial e o (ii) Manual de boas
práticas na eficiência energética.O projeto está alinhado com os objetivos da RIS3. Visa
a aquisição de competências pelos empresários e seus colaboradores através da
utilização de ferramentas e metodologias mais eficazes em matéria de novos mercados
e de uma eficiência energétic

252.724,06

FSE

135.723,45

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/12

2018/08/31

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Formação-ação nas PME para otimizar:- Desempenhos organizacionais e processos de
orientação para o cliente- Envolvimento de colaboradores no desenvolvimento
empresarial- Imagem/visibilidade das PME no mercado associada a cultura de
responsabilidade social e ambiental- Fomentar cultura de partilha de conhecimento e
boas práticas empresariais- Abordagem centrada nas competências a serem
desenvolvidas e na transferência para posto trabalh

323.113,24

FSE

215.909,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/03

2018/09/28

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
DA BENEDITA
Formação Ação FSE

O projeto pretende através da metodologia de formação - ação ir ao encontro das
necessidades identificadas no grupo de 24 empresas aderentes da Rota dos Mosteiros
e assim melhorar os conhecimentos dos colaboradores,empresários e das empresas,
numa perspetiva de reorganização, inovação e mudança do negócio/empresa e novas
competências de gestão, focando as atividades de aprendizagem em temáticas
associadas à melhoria da Gestão e organização.

210.940,79

FSE

150.480,71

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/14

2018/10/31

Portugal

80%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL,INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DOS CONCELHOS DE TORRES
NOVAS,ENTRONCAMENTO,ALCANENA E GOLEGÃ

Programa de Formação-Ação, segundo as Áreas Temáticas Organização e Gestão e
Implementação de Sistemas de Gestão, dirigido a PME, com objetivos
específicos:intensificar a formação a empresários e gestores para a reorganização e
melhoria das suas capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores, visando a
implementação de práticas que conduzam à inovação e mudança, à internacionalização
e ao intercâmbio de boas práticas empresariais.

156.733,03

FSE

118.833,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/26

2018/10/31

Portugal

80%

INOVA.GAIA - ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO DE
Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
INCUBAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA DE VILA NOVA
Formação Ação FSE
DE GAIA

O projeto assenta na melhoria de competências das PME como alavanca para
competitividade e para os resultados do negócio. Pretende capacitar as PME por um
lado, na vertente de negócio e gestão e por outro no desenvolvimento de ferramentas
de comunicação, promoção e negócio digital. Apostando num modelo que combina a
partilha e o mentoring, fomentará a mudança incremental.

480.931,64

FSE

320.180,08

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2018/11/01

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto conjunto de formação-ação destina-se a empresários e colaboradores e visa
elevar a capacidade competitiva das PME até 250 colaboradores, localizadas na região
Centro e Norte. É operacionalizado em grupos de 40 PME, mediante um conjunto de
ações que mobilizam e internalizam competências com vista à persecução de resultados
suportados por uma estratégia de mudança empresarial, com foco na área temática de
intervenção Organização e Gestão

514.092,57

FSE

309.204,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/12

2018/11/01

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto a desenvolver incidirá sobre 24 empresas da área de intervenção da ACIS.
Micro e pequenas Empresas lideradas por empresários motivados e persistentes.
Empresas, com lacunas assumidas mas com vontade de se adaptaram e integrarem
conhecimento que lhes permita resistir e evoluir, aumentando a produtividade. As
intervenções ocorrerão ao nível da área temática da Organização e Gestão, visando
capacidades de gestão, marketing, finanças, RH.

256.530,30

FSE

171.718,81

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/09

2018/08/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A Formação PME constituirá um instrumento para: 1. reforço da competitividade das
empresas; 2. melhoria e inovação de processos; 3. disseminação e transferibilidade de
boas práticas e benchmarking; 4. incremento de factores facilitadores de redes de
cooperação interempresarial e da competitividade regional e nacional; 5.
desenvolvimento de práticas de responsabilidade social das empresas e de políticas de
igualdade de oportunidades e de género.

309.350,00

FSE

176.152,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/21

2018/10/16

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A IDSET pretende continuar a sua trajetória de apoio aos seus associados, através de
um projeto que permite dar resposta às necessidades emergentes do tecido
empresarial, dos vários setores de atividade, com um forte caráter inovador, que tem
em conta os desafios societais e de capital humano, numa resposta à medida das
necessidades diagnosticadas nas empresas, permitindo uma maior preparação para os
desafios decorrentes do crescimento económico

692.798,30

FSE

488.143,85

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/10

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Esta candidatura é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME, mediante um conjunto integrado de ações que
visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor desempenho das mesmas.
O grau de satisfação dos empresários é sempre muito elevado, podendo ter um efeito
difusor e multiplicador e ser, uma referência em publicações do FSE, pois registam-se
sempre casos de sucesso.

727.470,70

FSE

575.797,23

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/22

2018/09/14

Portugal

PRISMA VANGUARDA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
PARA A GESTÃO E INOVAÇÃO
Formação Ação FSE

- Levar conhecimento às PME assim como a inovação feita nas universidades e aplicá-la
para gerar valor acrescentado nos produtos, serviços/processos- Reorganizar processos
de produção, com base em métodos estudados e testados, capazes de garantir elevados
ganhos em curto espaço de tempo- Apoiar na gestão- Colocar ferramentas digitais ao
serviço das PME- Criar dinâmicas impulsionadoras, fomentando a inovação e a melhoria
contínua

417.926,18

FSE

268.831,06

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/17

2018/10/16

Portugal

INOVABIC - ASSOCIAÇÃO PARA O
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E
INTERNACIONALIZAÇÃO

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto apresentado pela INOVABIC tem como objetivo principal intensificar a
formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades
de gestão, assim como dos trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas
associadas à inovação e mudança, através de:- Aumento da qualificação específica dos
trabalhadores em domínios relevantes para a estratégia das empresas, bem como das
capacidades de gestão das empresas.

334.343,14

FSE

218.706,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/05

2018/10/31

Portugal

226.220,88

FSE

141.000,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/03

2018/09/03

Portugal

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

CATAA - ASSOCIAÇAO CENTRO DE APOIO
TECNOLÓGICO AGRO-ALIMENTAR DE CASTELO
BRANCO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA
MARINHA GRANDE

AEC - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CANTANHEDE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
SERNANCELHE

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PENAFIEL

IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

80%

ACIRO - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E
SERVIÇOS DA REGIÃO OESTE

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Como forma de intensificar a formação dos empresários e gestores para a
reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores das
empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança, a Associação
Comercial e Industrial da Região Oeste assume-se como entidade promotora para a
Formação-Ação, em 15 empresas das áreas do comércio, serviços e turismo.

80%

A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS
EMPRESARIOS

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Programa Formação PME- capacitar para os desafios da competividade e globalização.
Um programa integrado de formação focado na capacitação das PME nacionais para a
mudança organizacional nos dominios da gestão operacional, da implementação de
sistemas de gestão e da economia digital aplicada ao marketing.

1.600.403,62

FSE

1.213.647,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/12

2018/09/19

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A AESL consciente do seu papel dinamizador do Pinhal Interior Norte submete o projeto
QIPIN, que permite a participação responsáveis funcionais e colaboradores num projeto
inovador apoiado numa metodologia eficaz com resultados expressivos. Recorrendo ao
modelo de intervenção da formação-ação, a AESL delineou o seu projeto considerando
os parâmetros:elaboração de um diagnóstico às empresas, implementação e execução
do plano de ação.

182.969,02

FSE

134.258,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/30

2018/10/17

Portugal

80%

AESL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL SERRA DA LOUSÃ

724

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000314

POCI-03-3560-FSE-000315

POCI-03-3560-FSE-000317

POCI-03-3560-FSE-000318

POCI-03-3560-FSE-000319

POCI-03-3560-FSE-000320

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA E
DESENVOLVIMENTO DE IDANHA-A-NOVA

NERPOR-NUCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
PORTALEGRE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O CMCD tem como principais áreas de intervenção,o desenvolvimento do tecido
económico,social e cultural do concelho,articulando a sua atuação com o setor
empresarial,o Município e outras entidades locais.Este projeto surge das necessidades
identificadas ao nível da formação e das capacidades de gestão das empresas e tem
como objetivo promover nos beneficiários a implementação de processos de mudança
organizacional decorrentes da formação ação.

106.439,00

FSE

71.937,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/21

2018/12/31

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O Projeto Formar Valor, pretende Qualificar 68 PME com vista ao reforço da sua
competitividade e capacidade de resposta no mercado global. Face às necessidades
identificadas, e às prioridades de intervenção serão desenvolvidas ações de
consultoria/formação nas temáticas Organização e Gestão e Economia Digital TIC. Em
paralelo pretende-se capacitar 24 empresários em competências chave para a gestão
dos seus negócios, na tipologia empresários.

786.038,75

FSE

603.622,61

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/26

2018/11/19

Portugal

484.299,08

FSE

239.237,17

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

80%

ANIET - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA
EXTRACTIVA E TRANSFORMADORA

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Com a aproximação da 4ª revolução industrial, é premente a qualificação das PME e dos
seus colaboradores, para que a futura força de trabalho alinhe as suas competências na
resposta às exigências dos mercados globais. Criatividade, foco na resolução de
problemas e literacia tecnológica são algumas das competências-chave para
acompanhar os processos de mudança que se avizinham.

80%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL E SERVIÇOS
DOS CONCELHOS DE SANTARÉM, ALMEIRIM,
Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
ALPIARÇA, BENAVENTE, CARTAXO E CHAMUSCA Formação Ação FSE
ACES

Apostando na diferenciação pela mudança e inovação, a ACES agrupa 24 empresas dos
Concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo e Chamusca
favorecendo alterações em contexto organizacional, através de uma intervenção de
formação-ação, que mobiliza e internaliza competências com vista à prossecução de
resultados ao nível da organização e gestão, suportados por uma estratégia de mudança
empresarial.

192.127,74

FSE

141.648,76

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/11

2018/07/10

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Elevar a capacidade competitiva das micro e pequenas empresas do concelho, através
da qualificação dos seus recursos humanos e da otimização do seu desempenho a
vários níveis, é um dos grandes desígnios da AEPVZ, que encara o presente Projeto
como uma oportunidade essencial para apoiar os seus associados e demais empresas
na senda da competitividade e do desenvolvimento.

232.098,03

FSE

154.314,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/14

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto destina-se a gestores e colaboradores com reduzidas qualificações em
domínios relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e modernização
das empresas. A Associação pretende desenvolver um conjunto de atividades
conducentes à formação e consultoria dos empresários, gestores e colaboradores das
empresas, com o objetivo último de adotar estratégias de inovação, internacionalização
e modernização das empresas.

133.834,65

FSE

103.913,69

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/20

2018/09/30

Portugal

273.307,48

FSE

189.766,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/12

2018/09/30

Portugal

80%

80%

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA PÓVOA DE VARZIM

CAPITAL DOURO - ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL,
COMERCIAL E DE SERVIÇOS DE S. JOÃO DA
PESQUEIRA

POCI-03-3560-FSE-000321

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ALIENDE - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Projeto orientado para a qualificação de micro e pequenas empresas da região Alentejo,
intervindo através da modalidade de formação-ação junto de gestores e de
trabalhadores, como meio para aumentar a sua competitividade. Têm incidência nas
áreas temáticas da gestão operacional e da economia digital, aumentando a
qualificação específica dos trabalhadores e das empresas, contribuindo assim para o
desenvolvimento económico da região.

POCI-03-3560-FSE-000322

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AERLIS-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
LISBOA

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projecto pretende Capacitar empresários, gestores e trabalhadores para a
reorganização e melhoria das capacidades de gestão, inovação, internacionalização e
modernização das empresas, promovendo a sua sustentabilidade.

288.387,75

FSE

179.559,45

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/28

2018/09/17

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto a desenvolver incidirá sobre 20 empresas da área de intervenção da AEDA.
Empresas lideradas por empresários motivados e persistentes. Empresas que assumem
as lacunas mas com vontade de se adaptaram e integrarem conhecimento que lhes
permita resistir e evoluir, aumentando a produtividade. As intervenções ocorrerão ao
nível da área temática da Organização e Gestão, visando capacidades de gestão,
marketing, finanças, RH.

237.558,03

FSE

154.803,15

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/22

2018/08/31

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Projeto preparado integralmente à medida do setor que a ARICOP tão bem conhece e
representa: as empresas da fileira da Construção Civil e Obras Públicas. De acordo com
o diagnóstico realizado, foi desenhado um programa que permitirá aos profissionais do
sector apreender as boas práticas e às respetivas empresas dar um “salto qualitativo”,
enverando em verdadeiros processos de mudança organizacional.

200.645,98

FSE

131.948,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A ASEP – Associação das Empresas de Paredes, apresenta o Projeto Conjunto FormaçãoAção que procura fomentar uma combinação virtuosa entre o domínio da
Competitividade e Internacionalização, promovendo a formação dos empresários e
gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos
trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e à mudança
das PME na região do Norte.

371.268,78

FSE

236.034,79

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/11

2018/10/31

Portugal

406.085,41

FSE

289.391,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/23

2018/09/30

Portugal

1.338.162,53

FSE

644.041,04

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2018/10/31

Portugal

POCI-03-3560-FSE-000324

POCI-03-3560-FSE-000325

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000326

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000327

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000329

POCI-03-3560-FSE-000331

POCI-03-3560-FSE-000332

POCI-03-3560-FSE-000333

POCI-03-3560-FSE-000334

POCI-03-3560-FSE-000335

POCI-03-3560-FSE-000336

POCI-03-3560-FSE-000338

POCI-03-3560-FSE-000339

POCI-03-3560-FSE-000340

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE ANSIÃO

80%

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS INDUSTRIAIS DE
CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE LEIRIA
(ARICOP)

80%

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE PAREDES - ASEP

80%

SELECTIVA MODA-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
SALÕES INTERNACIONAIS DE MODA
Formação Ação FSE

A Associação Selectiva Moda promove o Programa Formação PME, que consiste num
instrumento integrado de Formação e de Consultoria ao serviço das empresas,
reforçando as competências de empresários e quadros das empresas participantes,
contribuindo para a reorganização empresarial e a otimização de processos.

IFCTS - INSTITUTO DE FORMAÇÃO PARA O
COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS CRL

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Implementar processos de mudança organizacional em PME, focados na inovação e
gestão, mobilizando em alternância as vertentes de formação teórica (em sala) e de
consultoria (on the job), desenvolvendo competências em diferentes áreas de gestão e
aumentando a produtividade, a capacidade competitiva e a introdução de processos de
mudança/inovação nas PME intervencionadas.

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O programa que a ANEFA se propõe desenvolver é destinado a PME do setor florestal,
nomeadamente as que na cadeia de valor se encontram entre a produção e a
transformação de produtos florestais. Poderão ainda participar PME prestadoras de
serviços de construção e manutenção de espaços verdes. Tratam-se de empresas que
apresentam necessidades de formação muito específicas (qualificação de operadores
de máquinas e eq15-09-20uipamentos, entre outras

353.300,80

FSE

229.183,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/27

2018/09/14

Portugal

DOLMEN - DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL, Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
CRL
Formação Ação FSE

Pretende-se com esta candidatura contribuir para o reforço das capacidades de
organização e gestão das empresas e economia digital, envolvendo 26 PME da região
Douro Verde, com o objetivo de aumentar a qualificação e competitividades do tecido
empresarial dos negócios de micro e pequena dimensão. Trata-se de uma grande
oportunidade para a valorização e o crescimento das empresas envolvidas e conta com
o empenhamento da Dolmen no seu sucesso.

180.287,32

FSE

110.841,59

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/10

2018/12/31

Portugal

INSTITUTO PEDRO NUNES-ASSOCIAÇÃO PARA A
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIA E
TECNOLOGIA

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Permanente alinhamento estratégico da atuação no terreno com a missão do IPN, os
objetivos do POCI e da AEP. Orientação personalizada das ações dos diversos
intervenientes, criando as ferramentas para a sua concretização de excelência.
Identificação de fatores críticos de sucesso utilizando-os como exemplo de boas
práticas para a equipa. Monitorização constante do projeto fomentando a credibilidade
e a transparência na execução do Programa.

758.288,03

FSE

478.080,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/04

2018/09/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS COMERCIANTES DE Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Formação Ação FSE

Este projeto conjunto de formação-ação visa elevar a capacidade competitiva das PME ,
localizadas nas regiões Norte, Centro e Alentejo, mediante um conjunto integrado de
ações que visam proporcionar um melhor desempenho das mesmas. O público-alvo são
os ativos das empresas beneficiárias, cuja valorização de competências se revele
pertinente no plano de desenvolvimento no âmbito da Organização e Gestão ou
Implementação de Sistemas de Gestão.

1.599.626,75

FSE

681.256,58

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO
DISTRITO DA GUARDA - ACG

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto tem por objetivo promover as competências de gestão das PME da região da
Guarda, fomentando a qualificação de empresários e colaboradores com vista a
aumentar a produtividade, a competitividade e a introdução de processos de
mudança/inovação nas empresas. Recorre à metodologia de formação-ação, alternando
momentos de formação e de consultadoria em contexto organizacional, enquadrandose na temática de Organização e Gestão.

176.576,60

FSE

119.130,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Com este projeto pretende-se dar um contributo efetivo às PME para a formação dos
empresários e gestores na reorganização e melhoria das capacidades de gestão, nas
temáticas selecionadas. Este contributo efetivo é alcançado através da implementação
de um programa estruturado de intervenção no conjunto das PME abrangidas visando a
obtenção de soluções comuns e coerentes face a problemas ou oportunidades a
explorar.

412.635,92

FSE

213.148,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/24

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Projeto conjunto de formação ação orientado para o reforço da capacidade de criação
de valor das empresas participantes, pela aposta na inovação, sobretudo organizacional
e de marketing, no reforço das competências e qualificações dos colaboradores, através
da implementação de uma metodologia de formação ação, em contexto organizacional,
on the Job, para garantir máxima eficácia na concretização de objetivos.

1.255.982,04

FSE

750.673,22

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/11

2018/09/30

Portugal

CENTIMFE - CENTRO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
DE MOLDES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E PLÁSTICOS Formação Ação FSE

Contribuir para o reforço da competitividade das PMEs do cluster Engineering & Tooling
através da formação nas áreas de inovação e mudança e da capacitação das empresas
nos domínios da Organização e Gestão e Implementação de Sistemas de Gestão, e
implementar nas PMEs, práticas inovadoras na base do lean e qualidade apostando na
melhoria continua, na eficiência dos processos, reforço da capacidade de inovação e
capacitação para a mudança.

265.024,90

FSE

145.211,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2018/10/31

Portugal

ACIAB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
ARCOS DE VALDEVEZ E PONTE DA BARCA
Formação Ação FSE

O projeto F.A tem como objet. intensificar a formação dos empres. e gest a reorganiz. e
melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalh. das empresas, apoiada
em temáticas associadas à inovação e mudança, através de: Aumento da qualificação
específica dos trabalh. em domínios relev. para a estrat. de inov., internacionalização e
modernização das empresas. Aumento das capac. de gest. das emp para encetar
processos de mud. e inov.

754.200,00

FSE

519.627,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/19

2018/10/30

Portugal

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

ANEFA-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS
FLORESTAIS,AGRÍCOLAS E DO AMBIENTE

ABIMOTA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
INDUSTRIAS DE DUAS RODAS, FERRAGENS,
MOBILIÁRIO E AFINS

AEBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000341

POCI-03-3560-FSE-000342

POCI-03-3560-FSE-000343

POCI-03-3560-FSE-000344

POCI-03-3560-FSE-000345

POCI-03-3560-FSE-000346

POCI-03-3560-FSE-000347

POCI-03-3560-FSE-000348

POCI-03-3560-FSE-000349

POCI-03-3560-FSE-000351

POCI-03-3560-FSE-000352

POCI-03-3560-FSE-000353

POCI-03-3560-FSE-000354

POCI-03-3560-FSE-000355

POCI-03-3560-FSE-000356

POCI-03-3560-FSE-000358

POCI-03-3560-FSE-000359

POCI-03-3560-FSE-000360

POCI-03-3560-FSE-000362

POCI-03-3560-FSE-000363

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O programa que a AAFP se propõe desenvolver é destinado a Agências Funerárias (PME
familiares) que estão num contexto de concorrência com uma grande multinacional. A
AAFP pretende proporcionar medidas ajustadas à dimensão e caraterísticas das PME do
setor, que criem novos modelos de organização, mais especializados (introduzindo a
Psicologia do Luto e a Tanatopraxia) e novos meios de comunicação (Economia e
Marketing Digital).

244.600,15

FSE

168.918,76

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O programa que a Mentores & Tutores se propõe desenvolver visa a sustentabilidade e
a capacitação das PME que a ele recorram, por via da qualificação e do
desenvolvimento dos seus recursos humanos e empresários-gestores. As intervenções
serão baseadas na metodologia de Formação Ação, à qual se acrescenta a vasta
experiência dos consultores-formadores que são os sócios efetivos da Mentores &
Tutores.

432.279,17

FSE

287.089,33

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME participantes, mediante um conjunto integrado de
ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor desempenho das
mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito elevado, podendo ter
um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em publicações do FSE, pois
registam-se sempre casos de sucesso.

2.059.772,12

FSE

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O Programa de Formação-Ação QI PME 2020 promovido pela ACIBA, gerido pelo O.I.
CEC/CCIC e co-financiado pelo FSE integra 20 PME dos Setores da Indústria, Comércio,
Transportes e Serviços. Abrange as áreas da Organização e Gestão e Economia Digital e
visa promover a Inovação na área do marketing e reforçar a competitividade e a
capacidade de resposta das PME, através da sua qualificação e reforço do
posicionamento e notoriedade à escala global.

179.544,34

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projecto envolve um conjunto bastante alargado de PME da região norte. A
intervenção será em áreas ligadas à gestão com o objectivo de melhorar procedimentos
internos, optimizando os existentes e introduzindo novos indispensáveis à melhoria da
eficiência e produtividade. Os objectivos serão atingidos através da formação e ganho
de competências dos RH da empresa que permitirão a melhoria da performance
individual e de toda a organização.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/10

2018/09/14

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/23

2018/09/30

Portugal

1.318.372,65

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

FSE

134.871,52

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/07

2018/08/03

Portugal

1.016.685,75

FSE

722.034,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/17

2018/10/14

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto da AEPCOURA envolverá 24 empresas PME em ações de formação-ação, com
a intenção de desenvolver competências dos empresários e trabalhadores, aumentando
níveis de qualificação e visando mudanças organizacionais das empresas. Pretendemos
colmatar as necessidades das empresas aderentes e dinamizar o tecido empresarial da
região, sendo essencialmente desenvolvida a temática de Organização e Gestão.

182.671,40

FSE

140.037,64

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/10

2019/04/10

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto tem como objetivo intensificar a formação dos empresários/gestores para
a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, promovendo o aumento da
competitividade e da capacidade competitiva das empresas. É um programa de
formação/consultoria desenvolvido à medida das necessidades, contribuindo para o
aumento da qualificação específica dos trabalhadores nos domínios da inovação,
internacionalização e modernização das empresas.

680.691,40

FSE

457.700,76

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/16

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projecto envolve um conjunto bastante alargado de PME da região norte e centro. As
intervenções terão como objectivo melhorar a competitividade e eficiência das
empresas, melhorando e introduzindo novos procedimentos, através da qualificação e
capacitação dos seus RH e da sua valorização profissional. As áreas de intervenção
serão: gestão, implementação de sistemas de gestão, internacionalização, economia
digital e estratégia.

1.463.667,77

FSE

1.025.336,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/13

2018/10/14

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A ação de formação - ação que a ACSP pretende implementar junto dos empresários
tem como objetivo reforçar a competitividade e a capacidade de resposta das PME. A
inovação na área de marketing para reforçar o posicionamento e notoriedade, assim
como capacitar os empresários de novos modelos de negócio e competências de apoio
à gestão no mercado global.

168.397,75

FSE

111.907,35

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/09

2018/08/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto tem por objetivo intensificar a formação dos empresários para a
reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores das
empresas que lhes permitam encetar processos de mudança e inovação. A intervenção
proposta assenta numa metodologia de formação-ação nas áreas da Organização e
Gestão/Implementação de Sistemas de Gestão, alternando momentos de formação e
de consultadoria em contexto organizacional.

758.492,09

FSE

431.640,19

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/03

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Desenvolvimento de um diagnóstico integrado nas diversas áreas de gestão da
empresa, de forma a poder gerar valor na sua cadeia, intervindo em simultâneo nos
vários domínios considerados estruturais para o desenvolvimento da empresa e para a
sua competitividade.Essa intervenção poderá ocorrer em várias das seguintes áreas:
Processo produtivo, marketing, design e inovação, sistemas de gestão, recursos
humanos, TICE.

235.241,88

FSE

157.966,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/30

2018/10/02

Portugal

O presente projeto pretende:•Melhorar os processos de gestão e organização das
empresas beneficiárias e reforçar as competências dos seus quadros e
colaboradores;•Promover a formação orientada para o apoio ao desenvolvimento
organizacional;•Desenvolver ações que promovam a otimização de metodologias e
processos de modernização e inovação ao nível da gestão.

239.233,95

FSE

171.333,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/12

2018/07/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Programa Formação PME destinado a empresas da fileira de calçado e acessórios de
moda (marroquinaria) que visa potenciar as características da metodologia Formação
Ação para desenvolver competências dos recursos humanos e aplicar de forma
consistente nas empresas de forma a melhorar o seu desempenho competitivo nos
domínios da Organização e Gestão e da Internacionalização.

478.625,62

FSE

296.235,56

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/24

2018/07/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto é dirigido às PME do setor florestal das regiões Norte e Centro, onde há um
grande potencial económico a ser aproveitado e dinamizado. Visa dotar as PME
envolvidas e seus trabalhadores com ferramentas e conhecimentos que lhes permita
otimizar as suas práticas de gestão ou implementar sistemas de gestão, por forma a
alcançar inovação organizacional e aumentar a qualidade dos produtos, serviços ou
processos de gestão.

227.535,38

FSE

146.226,94

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/24

2018/11/02

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DÃO LAFÕES E Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
ALTO PAIVA
Formação Ação FSE

“A sociedade tem atribuído uma importância crescente à sustentabilidade da atividade
turística, o que se traduz na implementação de diversos programas de certificação que
atendem a parâmetros ambientais, sociais e económicos.”Com este projeto
pretendemos apoiar as empresas do setor do turismo na implementação, e posterior
certificação, do sistema de gestão para o turismo sustentável pela Biosphere
Responsible Tourism, acreditada pelo GSTC.

142.517,87

FSE

89.589,38

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/22

2018/10/31

Portugal

ADECE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DE CONSULTORIA APLICADA EM CIÊNCIAS
EMPRESARIAS

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A ADECE propõe-se implementar um programa de Formação-Ação nas PMEs da região
Norte e Centro, seguindo a metodologia da Formação-Ação corporizada nas orientações
do Formação PME emanadas pela AEP em 3 áreas:- Organização e Gestão, apoiando a
qualificação e reforço de competitividade- Internacionalização, desenvolvendo novos
modelos empresariais para a internacionalização- Economia Digital, reforçando o
posicionamento e notoriedade das empr

382.340,58

FSE

264.697,34

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/21

2018/11/14

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA DO Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
CONDE
Formação Ação FSE

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME participantes, mediante um conjunto integrado de
ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor desempenho das
mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito elevado, podendo ter
um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em publicações do FSE, pois
registam-se sempre casos de sucesso.

754.549,60

FSE

515.786,83

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/06

2018/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DO FUNDÃO

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto de tipologia formação-ação pretende ter uma forte intervenção junto do
setor empresarial no que respeita à resposta personalizada às necessidades de cada
uma das empresas participantes para esse efeito tem como objetivo específico
intensificar a formação dos gestores para a reorganização e melhoria das capacidades
de gestão, assim como dos trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas
associadas à Organização e Gestão.

292.771,13

FSE

209.806,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME participantes, mediante um conjunto integrado de
ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor desempenho das
mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito elevado, podendo ter
um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em publicações do FSE, pois
registam-se sempre casos de sucesso.

490.226,20

FSE

340.531,54

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/07

2018/12/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Trata-se de uma operação orientada para resultados concretos e mensuráveis,
traduzindo-se numa maior qualificação dos RH, em ganhos de vendas, e melhores
condições de desenvolvimento e sustentabilidade;- Utiliza metodologias participativas e
de empowerment;- Utiliza metodologias inovadoras e conduzem a um incremento das
PME;- Aposta em mecanismos de disseminação de boas práticas

485.818,71

FSE

355.696,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/27

2018/10/16

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FUNERÁRIOS DE
PORTUGAL

MENTORES & TUTORES - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E DOS
TERRITÓRIOS

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS
DE BASTO E CELORICO DE BASTO

ACIBA-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA
BAIRRADA E AGUIEIRA

A. N. E. - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
EMPRESÁRIAS

AEPCOURA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE
PAREDES DE COURA

ACILIS - ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E
SERVIÇOS DA REGIÃO DE LEIRIA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPREENDEDORES

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE POMBAL

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE AGUEDA

ASSOCIAÇÃO DE INDUSTRIAIS DO CONCELHO DE
POMBAL-AICP

Nome da Operação | Operation Name

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
DO DISTRITO DE BEJA
Formação Ação FSE

CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL

FORESTIS - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DE PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA
REAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE SANTO TIRSO

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POCI-03-3560-FSE-000364

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000367

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000368

POCI-03-3560-FSE-000369

POCI-03-3560-FSE-000370

POCI-03-3560-FSE-000371

POCI-03-3560-FSE-000372

POCI-03-3560-FSE-000373

POCI-03-3560-FSE-000374

POCI-03-3560-FSE-000375

POCI-03-3560-FSE-000376

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000377

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000378

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000379

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000381

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000382

POCI-03-3560-FSE-000384

POCI-03-3560-FSE-000385

POCI-03-3560-FSE-000386

POCI-03-3560-FSE-000387

POCI-03-3560-FSE-000388

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

80%

AIEV - ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
VALONGO
Formação Ação FSE

A AIEV de acordo com os fins a que se propôs aquando da sua constituição, pretende
desenvolver o projeto de formação-ação com o objetivo de proporcionar aos
empresários um apoio crucial para o desenvolvimento dos RH e das empresas. Assim,
propõe a realização do presente projeto com intervenção em 15 empresas inscritas na
temática Organização e Gestão e 15 empresas na temática Gestão Estratégica.

80%

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO
Formação Ação FSE

Este projeto terá como principal objetivo o reforço da capacidade técnica, de gestão e
organizacional das empresas participantes, através de intervenções de formação-ação
adaptadas às necessidades e objetivos das mesmas, promovendo-se o desenvolvimento
da sua competitividade e a valorização dos seus recursos humanos.

223.774,68

FSE

164.365,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/15

2018/07/31

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto destina-se a elevar a capacidade competitiva das micro e PME, associadas da
ACDV, dos setores da indústria, comércio e serviços, através da realização de ações de
formação e de consultoria que visam proporcionar um melhor desempenho das
mesmas, através da otimização de metodologias e processos de modernização e
inovação.O projeto tem como destinatárias 30 Micro e PME´s, com menos de 100
trabalhadores.

209.780,11

FSE

168.430,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/12

2018/05/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Com esta tipologia de projeto a AEPL – Associação Empresarial de Ponte de Lima
pretende orientar a sua atuação para a organização e desenvolvimento de projetos de
intervenção que venham colmatar as lacunas de qualificação dos recursos humanos das
PME associadas e antecipar soluções para a sustentabilidade e competitividade das
empresas suas representadas.

243.432,50

FSE

173.178,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/09

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O presente projeto englobará 24 PME, com o objetivo de aumentar a qualificação dos
trabalhadores, potenciar a capacidade de gestão das empresas e promover a mudança
construtiva e partilha de boas práticas. Apostando no reforço da competitividade, na
inovação e no desenvolvimento de redes de marketing, será privilegiada a área temática
de organização e gestão, que engloba todas essas vertentes.

187.657,40

FSE

141.861,38

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/12

2019/05/12

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A implementação do projeto de formação-ação nas empresas agroindustriais e
prestadoras de serviços ao setor, contribuirá para o reforço de competências dos
recursos humanos e para a melhoria dos processos de gestão das micro, pequenas e
médias empresas, reforçando a sua competitividade e o crescimento dos seus negócios,
nas várias empresas integrantes ou não do Cluster, proporcionando-lhes um elevado
nível de inovação e competitividade.

1.138.625,95

FSE

662.963,36

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O Projeto Conjunto de Formação-Ação apresentado, visa reforçar a competitividade das
Micro e PME´S da Região através do aumento da qualificação dos seus colaboradores
em domínios relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e
modernização; aumento da capacidade de gestão das empresas para empreenderem
processos de mudança/inovação e Promoção de Ações de dinamização e sensibilização
para a mudança e intercâmbio de boas práticas

415.193,86

FSE

193.672,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/29

2018/07/31

Portugal

AGAVI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
GASTRONOMIA E VINHOS, PRODUTOS REGIONAIS E
Formação Ação FSE
BIODIVERSIDADE

Melhorar, de forma sistemática e transversal, os meios, circuitos e processos de gestão
estratégica e de organização das PME, assenta no principal objetivo deste Programa.
Assim, este projeto irá consonar formações adequadas para dotar as PME de
competências dinâmicas, de competitividade e de conhecimentos, desenvolvendo
carreiras e reforçando as suas capacidades de gestão, assim como, a implementação de
boas práticas.

151.321,48

FSE

134.331,73

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/23

2018/12/31

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto de Formação-Ação,intitulado “QI Sabugal ” na Modalidade Projetos Conjuntos
promovido pela ADES e tendo como O. I. o CEC/CCIC, abrange 14 PME.Objetivo é o
aumento das qualificações específica dos colaboradores;as capacidades de gestão das
empresas para encetar processos de mudança/inovação e intercâmbio de boas
práticas,nas áreas de Implementação de Sistemas de Gestão e Gestão Estratégica e
Operacional.

140.757,50

FSE

98.736,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/08

2018/09/30

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Abrangemos 25 empresas do setor da indústria, Comércio e Serviços, para o reforço de
competências de gestão, inovação e modernização de processos a implementar em 3
fases - diagnóstico organizacional, implementação do plano de ação e avaliação,
materializadas em atividades formativas práticas e teóricas, para empresários e
colaboradores. As áreas temáticas escolhidas são: Organização e Gestão e
Internacionalização. O projeto terá a duração de 18

221.745,75

FSE

154.270,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/20

2018/04/30

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O IEBA propõe-se desenvolver e implementar o programa de formação-ação, sob a área
temática Organização e Gestão em 45 empresas que no seu todo possibilitarão o
envolvimento cerca de 252 colaboradores. Para tal, o IEBA contará com a colaboração
de equipas internas e externas, multidisciplinares e com vasta experiência na gestão e
implementação de projetos de formação-ação.

593.673,38

FSE

367.041,04

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2018/09/30

Portugal

800.098,80

FSE

368.800,92

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/09

2018/10/31

Portugal

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO DE VISEU

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VILA MEÃ

ANIMAFORUM - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA AGRO-INDÚSTRIA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA
BAIRRADA

ADES - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO SABUGAL

AENEBEIRA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO
NORDESTE DA BEIRA

IEBA - CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS E
SOCIAIS

219.321,26

FSE

134.107,87

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/28

2018/08/31

Portugal

80%

APICER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DAS
INDÚSTRIAS DE CERÂMICA E DE CRISTALARIA

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A produtividade dos trabalhadores menos qualificados depende também da
qualificação dos trabalhadores com funções de gestão. Para colocar as PMEs nacionais
em pé de igualdade com as concorrentes internacionais, é premente apostar na
qualificação ao nível da gestão. Este projeto é especificamente dirigido ao setor
cerâmico e visa promover a modernização das PME,com um foco nas suas necessidades
, mas criando momentos de discussão e interatividade

80%

AIRO - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
OESTE

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O presente projeto conjunto de formação-ação, promovido pela AIRO, pretende
melhorar as capacidades de gestão, promover a inovação e modernização das empresas
com vista ao aumento da qualificação dos empresários e dos seus recursos humanos
tornando as empresas da região oeste mais competitivas e sustentáveis.

633.920,20

FSE

493.845,94

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2018/07/31

Portugal

213.937,88

FSE

151.741,35

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/31

2018/11/30

Portugal

80%

EUIESA - INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP
SUSTAINABILITY ASSOCIATION

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto de tipologia formação-ação pretende intervir ao nível da qualificação das
PME a qual irá contribuir para o reforço da competitividade e da capacidade de
resposta num mercado que é global, ao intensificar a formação dos gestores para a
reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores das
empresas, apoiada em temáticas associadas à Organização e Gestão.

80%

ACICB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL
DA BEIRA BAIXA

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto terá como principal objetivo o reforço da capacidade técnica, de gestão e
organizacional das empresas participantes, através de intervenções de formação-ação
adaptadas às necessidades e objetivos das mesmas, promovendo-se o desenvolvimento
da sua competitividade e a valorização dos seus recursos humanos.

209.087,12

FSE

154.739,81

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/04

2018/07/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A AORP apresenta um projeto para as PME da ourivesaria.As intervenções recorrerão às
metodologias de formação ação nos domínios da organização e
gestão,internacionalização e economia digital,nos moldes da aprendizagem em
contexto organizacional com alternância de vertentes de Formação(em sala) e de
Consultoria(on the job).O enfoque é o da responsabilização, da qualificação de ativos e
do aumento das capacidades de gestão das empresas.

364.286,37

FSE

214.509,39

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/11

2018/08/30

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto dirige-se a 24 empresários do Alentejo Litoral, dotando-os de competências
em áreas criticas/ relevantes para o desenvolvimento, modernização e reforço de
competitividade, a reorganização e melhoria das capacidades na área temática da
Gestão Estratégica. Tem como objetivo geral capacitar os empresários em novos
modelos de negócio e competências de apoio à gestão e à inovação aberta, que
estimulem parcerias e a cooperação empresarial.

79.596,00

FSE

71.636,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/10

2018/09/10

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto da ACIG assenta em dois grandes pilares de intervenção. O primeiro tem
por base numa preocupação generalizada de habilitar e motivar o tecido empresarial de
Gondomar para o uso eficiente de recursos energéticos e o segundo de capacitar os
empresários em novos modelos de negócio e competências de apoio à gestão e à
inovação. Pelo que, as intervenções formativas serão direcionadas para a temática E e
F, para um total de 30 PME.

196.368,77

FSE

122.124,38

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/08

2018/09/07

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O Projeto Nere Qualifica 2020, tem como objetivo apoiar 80 PME da região do Alentejo,
através da implementação de mudanças organizacionais em 5 áreas temáticas:
Organização e Gestão, Economia Digital e TIC, Gestão Estratégica, Implementação de
sistemas de Gestão, e na Tipologia Empresários, através do desenvolvimento de
Formação e consultoria ajustada às necessidades dos empresários.

774.982,18

FSE

574.364,29

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/03

2018/11/20

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este Projeto aposta no desenvolvimento de um Programa estruturado de intervenção
num conjunto de PME's com o propósito de intensificar a formação dos empresários e
gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos
colaboradores das empresas, assente em temáticas associadas à inovação e mudança e
consistente com os objetivos e prioridades que constam no aviso nº 7/SI/2016.

415.402,37

FSE

191.949,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/24

2018/05/01

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A AESE pretende desenvolver um projeto conjunto de formação-ação, com a duração de
14 meses, que vá colmatar os problemas conjuntos das empresas diagnosticadas. O
projeto apresentado destina-se a 10 empresas para a área temática: Organização e
gestão e 10 empresas para a área de qualidade. A intervenção geográfica será nos
concelhos de Seia e Gouveia, onde a AESE tem mais expressão.

175.650,00

FSE

119.441,70

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/14

2018/12/31

Portugal

80%

80%

80%

80%

80%

80%

ASSOCIAÇÃO DE OURIVESARIA E RELOJOARIA DE
PORTUGAL

ADL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
LITORAL ALENTEJANO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
GONDOMAR

"NERE - NÚCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
ÉVORA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL"

AIIE - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONALIZAÇÃO E
INTELIGÊNCIA ECONÓMICA

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA SERRA DA ESTRELA

727

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000389

POCI-03-3560-FSE-000390

POCI-03-3560-FSE-000391

POCI-03-3560-FSE-000392

POCI-03-3560-FSE-000393

POCI-03-3560-FSE-000394

POCI-03-3560-FSE-000395

POCI-03-3560-FSE-000396

POCI-03-3560-FSE-000397

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000399

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000400

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-000401

POCI-03-3560-FSE-000402

POCI-03-3560-FSE-000403

POCI-03-3560-FSE-000404

POCI-03-3560-FSE-000405

POCI-03-3560-FSE-000406

POCI-03-3560-FSE-000409

POCI-03-3560-FSE-000410

POCI-03-3560-FSE-000411

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME participantes, mediante um conjunto integrado de
ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor desempenho das
mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito elevado, podendo ter
um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em publicações do FSE, pois
registam-se sempre casos de sucesso.

391.779,01

FSE

260.817,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

ACIP - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
DE PANIFICAÇÃO PASTELARIA E SIMILARES
Formação Ação FSE

O Projeto combina a formação em sala com consultadoria individualizada, fazendo
chegar aos colaboradores e à empresa novas competências e conhecimentos que vão
permitir resolver problemas empresariais identificados, consolidando a aprendizagem,
analisando e aplicando os conhecimentos que foram adquiridos através da formação,
na área temática da organização e gestão, com vista à melhoria de desempenho e de
competitividade da empresa.

336.957,91

FSE

192.331,22

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO MINHO-ADERE-MINHO

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Projecto de Formação-Ação promovido pela Adere-Minho - Associação p/ o
Desenvolvimento Regional do Minho, apresentado no âmbito do AAC n.º 07/SI/2016
(integrado nos projetos conjuntos de formação-ação, alínea j) do nº 2 do artigo 42º do
RECI), junto de 40 PME da região Minho, abordando as temáticas Organização e Gestão,
Implementação de Sistemas de Gestão QASI e Economia Digital e Tecnologias de
Informação e Comunicação.

577.839,80

FSE

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O presente projeto pretende:•Melhorar os processos de gestão e organização das
empresas beneficiárias e reforçar as competências dos seus quadros e
colaboradores;•Promover a formação orientada para o apoio ao desenvolvimento
organizacional;•Desenvolver ações que promovam a otimização de metodologias e
processos de modernização e inovação ao nível da gestão.

214.384,87

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A intervenção assenta no fitness empresarial privilegiando a inovação dos sistemas de
gestão e organização, centrando-se no desenvolvimento de competências em contexto
de trabalho. Assim, o modelo está orientado para resolução de problemas concretos
das empresas, construindo-se em função da resposta às suas necessidades de evolução,
segundo o princípio da estreita articulação entre diagnóstico, implementação de ações,
formação e avaliação (PDCA)

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

APROCAVIP - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E
COMERCIANTES DE VINHO E AZEITE DE PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SOURE

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE VISEU

AEL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE LAFÕES

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE ELVAS

ANCIPA-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DE PRODUTOS
ALIMENTARES

NERGA-NUCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DA
GUARDA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/23

2018/12/31

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/13

2018/12/28

Portugal

408.164,70

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/15

2018/10/16

Portugal

FSE

156.090,83

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/22

2018/07/31

Portugal

276.070,22

FSE

187.451,45

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/20

2018/04/13

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto destina-se a elevar a capacidade competitiva das micro e PME, associadas da
AEL, dos setores da indústria, comércio e serviços, através da realização de ações de
formação e de consultoria que visam proporcionar um melhor desempenho das
mesmas, através da otimização de metodologias e processos de modernização e
inovação.O projeto tem como destinatárias 30 empresários e colaboradores de Micro e
PME´s, com menos de 100 trabalhadores.

278.196,29

FSE

207.805,73

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/08

2018/05/31

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A AEE pretende apoiar 24 PMEs da região Alentejo na área da Organização e Gestão,
procurando contribuir para a melhoria da performance organizacional através da
concretização de práticas de inovação organizacional resultantes da aplicação de
métodos de gestão e de organização do local de trabalho, adequados ao contexto global
de cada uma das empresas beneficiárias. Desta forma, as PMEs aumentarão a sua
capacidade produtiva e a sua competitividad

277.042,35

FSE

171.518,18

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/05

2018/09/28

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Através do programa, a ANCIPA pretende apoiar 42 PME do setor nas regiões Norte e
Centro nas áreas temáticas: Organização e Gestão, Implementação de Sistemas de
Gestão, Internacionalização e Gestão Estratégica. Pretende-se aumentar a capacidade
competitiva das empresas, desenvolver processos de organização e gestão, desenvolver
ações para aumentar a capacidade exportadora, desenvolver processos de certificação
e inovação estratégica nos gestores

778.024,86

FSE

475.632,46

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2018/09/28

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Recorrendo a uma modalidade de formação-ação, o presente projeto pretende
intensificar a formação de empresários, gestores e trabalhadores de 60 micro e
pequenas empresas da região da Guarda, envolvendo 264 formandos, com um volume
de formação total de 32 232 h, contribuindo para a reorganização e melhoria da
capacidade de gestão, apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança, mais
concretamente: Organização e Gestão e Internacionalização

600.169,60

FSE

369.951,27

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/13

2018/10/31

Portugal

747.804,65

FSE

135.060,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/28

2018/09/30

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

80%

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projecto conjunto de formação-ação visa implementar um programa estruturado de
intervenção formativa num conjunto de empresas que desenvolvem a sua atividade ou
em conexão com o sector agro-florestal regional. Com esta intervenção pretende-se
preencher lacunas no que respeita à gestão e organização das PME do sector,
desenvolvendo competências específicas nos seus colaboradores, com vista ao
aumento da produtividade e da capacidade competitiva

80%

ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E SERVIÇOS DO
DISTRITO DE SETUBAL

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto terá como principal objetivo o reforço da capacidade técnica, de gestão e
organizacional das empresas participantes, através de intervenções de formação-ação
adaptadas às necessidades e objetivos das mesmas, promovendo-se o desenvolvimento
da sua competitividade e a valorização dos seus recursos humanos.

196.824,18

FSE

143.203,71

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/16

2018/07/31

Portugal

APEMETA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPRESAS Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
DE TECNOLOGIAS AMBIENTAIS
Formação Ação FSE

O Projeto preconiza atividades de reforço à qualificação dos trabalhadores em domínios
relevantes para a definição/empreendimento de estratégias de inovação,
internacionalização e modernização das empresas. As intervenções formativas, via
metodologias formação-ação, centram-se nos binómios competências dos
trabalhadores e sua transferência para o posto de trabalho e no estímulo às boas
práticas empresariais e partilha de saberes-fazer.

1.307.652,51

FSE

944.616,52

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/09

2018/10/31

Portugal

ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
METALÚRGICAS E ELECTROMECÂNICAS

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto tem por objetivo promover a qualificação das empresas do sector metalúrgico
e eletromecânico, através do fortalecimento das competências dos empresários e seus
colaboradores, que lhes permitam encetar processos de mudança e inovação, nas áreas
da Organização/Gestão e Internacionalização. A intervenção assenta numa metodologia
de formação-ação, alternando momentos de formação e de consultadoria em contexto
organizacional.

584.527,29

FSE

357.742,57

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/19

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Seleccionando empresas que contribuam directamente para a dinamização do universo
empresarial em que se enquadram através de um processo de aprendizagem orientado
para o reforço da capacidade competitiva, envolvem-se 24 empresas em ações de
formação-acção focalizadas no aumento das qualificações dos RH das empresas
dotando-os de competências em áreas criticas/relevantes para o desenvolvimento e
modernização organizacional.

194.864,48

FSE

144.111,83

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/07/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto vai atuar junto de 26 microempresas, enquadradas nas Áreas Temáticas A
(13) e D (13), auxiliando-as no desenvolvimento de competências técnicas de inovação/
modernização, marketing e qualidade, para o desenvolvimento e aumento da
capacidade competitiva das empresas a intervencionar, através do aumento da
qualificação dos recursos humanos, fundamental para a mudança empresarial
estratégica.

172.825,00

FSE

124.830,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/09/03

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O CTIC pretende apoiar 48 PME da região Centro, procurando reforçar as suas
capacidades nas áreas de gestão e inovação, na melhoria organizacional e no
desenvolvimento de negócios nos mercados externos. O CTIC pretende promover
beneficiar ao todo 24 PME na área de Organização e Gestão, 12 PME`s na área de
internacionalização e 12PME`s na área de Implementação de Sistemas de Gestão da
Qualidade.

713.256,32

FSE

425.960,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/09

2018/09/29

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto conjunto de formação-ação visa reforçar a formação de empresários, gestores
e trabalhadores das PME até 250 trabalhadores das zonas Norte e Centro, contribuindo
para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão e, assim, aumentar a sua
eficiência, produtividade e desempenho. Serão alvo de intervenção os ativos das
empresas cujo desenvolvimento de competências se revele pertinente no âmbito dos
planos de ação a implementar.

678.686,28

FSE

293.526,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/11

2018/10/09

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto tem como destinatários 20 empresas e tem como objetivo reforçar e
intensificar a formação dos empresários, gestores e colaboradores dessas empresas
para a reorganização e melhoria das competências de gestão, inovação e modernização
de processos, através da realização de ações de formação e de consultoria nas áreas
temáticas de Organização e Gestão e Implementação de Sistemas de Gestão. O projeto
terá a duração de 18 meses.

240.293,78

FSE

149.573,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/03

2018/04/30

Portugal

FEP - FEDERAÇÃO EMPRESARIAL PARA O PEQUENO Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
COMÉRCIO E SERVIÇOS PORTUGUÊS
Formação Ação FSE

Programa que visa intervencionar 24 empresas no âmbito das áreas temáticas
Organização e Gestão, e Gestão Estratégica, e obter os seguintes efeitos: apoio direto a
24 empresários, e cerca de 56 trabalhadores. Espera-se que o público-alvo esteja mais
aptos para a inovação e gestão e cerca de 90% das PME implementam planos de
mudança organizacionais associados à participação no programa.

134.193,75

FSE

92.761,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/08

2018/09/04

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
BARCELOS

pretende-se a criação de uma nova dinâmica nas PME para implementação de
metodologias nas temáticas: Implementação de Sistemas de Gestão e Organização e
Gestão que se apresentarão com o poderosas ferramentas de trabalho, objetivando-se
o aumento das qualificações/competências das pessoas e o reforço da competitividade
das PME com soluções à medida, de forma a desenvolver competências para a saber
fazer, orientadas para a obtenção de resultados

1.019.637,54

FSE

710.773,31

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/09

2018/09/04

Portugal

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ROTA DO
AZEITE DE TRÁS-OS-MONTES

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE MIRANDA DO DOURO

C.T.I.C. - CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDUSTRIAS
DO COURO

ATP - ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO DE
PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MANGUALDE

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

728

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000412

POCI-03-3560-FSE-000414

POCI-03-3560-FSE-000415

POCI-03-3560-FSE-000416

POCI-03-3560-FSE-000417

POCI-03-3560-FSE-000418

POCI-03-3560-FSE-000419

POCI-03-3560-FSE-000420

POCI-03-3560-FSE-000421

POCI-03-3560-FSE-000422

POCI-03-3560-FSE-000423

POCI-03-3560-FSE-000424

POCI-03-3560-FSE-000425

POCI-03-3560-FSE-000426

POCI-03-3560-FSE-000428

POCI-03-3560-FSE-000429

POCI-03-3560-FSE-000430

POCI-03-3560-FSE-000431

POCI-03-3560-FSE-000432

POCI-03-3560-FSE-000433

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Esta candidatura, tem em vista a conceção de um projeto formativo estruturado e
estratégico para um conjunto de 24 PME procurando soluções comuns face a
problemas e oportunidades enquadradas na realidade das empresas envolvidas nas
temáticas do Organização e Gestão e Implementação de Sistema de Gestão. Pretendese ainda reforçar os seguintes parâmetros: melhoria de competências, e
aperfeiçoamento do modelo organizacional das pme.

167.862,50

FSE

119.013,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/05

2018/08/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Esta candidatura, é de vital importância para o Porto, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME das empresas participantes, mediante um conjunto
integrado de ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor
desempenho das mesmas. O grau de satisfação dos empresários é muito elevado,
podendo ter um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em publicações do
FSE, pois registam-se sempre casos de sucesso.

405.002,50

FSE

274.097,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/12/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projecto de intervenção formativa promovido pelo IAFE- Instituto da Empresa, visa
responder às necessidades de um conjunto de 87 PME, de âmbito multissectorial
localizadas nas Regiões Norte e Centro, que atendendo aos objectivos visados, linhas
orientadoras da acção e resultados esperados, se distribuem em 2 Áreas Temáticas: A –
Organização Gestão onde serão abrangidas 71 PME. B- Implementação de Sistemas de
Gestão (Qualidade, Ambiente, S

1.412.699,24

FSE

776.260,82

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/09

2018/08/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O presente projeto pretende:•Melhorar os processos de gestão e organização das
empresas beneficiárias e reforçar as competências dos seus quadros e
colaboradores;•Promover a formação orientada para o apoio ao desenvolvimento
organizacional;•Desenvolver ações que promovam a otimização de metodologias e
processos de modernização e inovação ao nível da gestão.

258.184,90

FSE

189.925,57

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/11

2018/07/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Esta candidatura, é de vital importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das micro e PME participantes, mediante um conjunto integrado de
ações que visam, a curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor desempenho das
mesmas. O grau de satisfação dos empresários é sempre muito elevado, podendo ter
um efeito difusor e multiplicador, e ser uma referência em publicações do FSE, pois
registam-se sempre casos de sucesso.

381.049,21

FSE

255.605,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/10

2018/12/31

Portugal

ADNPORTUGAL - ASSOCIAÇÃO MULTISECTORIAL DO Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
DOURO E NORTE
Formação Ação FSE

Este projeto de formação-ação visa conduzir 25 PME`s para novas dinâmicas
organizacionais de forma a atingir padrões de desempenho mais competitivos
recorrendo para o efeito a uma metodologia diversificada e ativa de consultadoria e
formação, visando a promoção de intervenções concertadas e integradas, que atuem,
simultaneamente, sobre a gestão, inovação e organização do trabalho e sobre a
qualificação dos empresários e trabalhadores.

177.631,25

FSE

115.739,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/24

2018/02/05

Portugal

ANETIE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
ELECTRÓNICA

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O ANETIE_PROGRESS-PME pretende promover o reforço de competências dos Recursos
Humanos das PME do setor das TICE, através de um conjunto de iniciativas que vão
aumentar as suas qualificações em áreas transversais às empresas, contribuindo para a
Competitividade e Internacionalização das empresas participantes.O projeto visa
intensificar o desenvolvimento de competências em duas áreas chave para as
empresas, a ORGANIZAÇÃO E GESTÃO e a INTERNACI

408.423,96

FSE

253.615,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/04

2018/09/30

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto visa a capacitação e qualificação dos empresários/gestores e trabalhadores
para a reorganização e melhoria de gestão das PME, assente numa metodologia de
formação-ação, alternando momentos de formação e de consultadoria em contexto
organizacional, com vista aumentar a produtividade, a capacidade competitiva e a
introdução de processos de mudança/inovação, apoiado nas temáticas de Organização
e Gestão e Implementação de Sistema de Ge

364.943,48

FSE

212.553,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A ASSOFT ciente que este sector é um dos com maior desenvolvimento e valor
acrescentado na economia do país, propõe-se a realizar 8 subprojetos entre 2016 e
2018, com base na sua experiência adquirida em programas de apoio às PME
anteriores.4 na área da Economia Digital e Tecnologias de Informação e Comunicação e
4 na área da Organização e Gestão, abrangendo um total de 96 PME’s, 48 da Região
Norte e 48 da Região Centro.

943.234,17

FSE

552.103,79

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/02

2018/01/05

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto conjunto assenta num conjunto de necessidades de formação ao nível das
estratégias de inovação e modernização das empresas, num aumento das suas
capacidades de gestão para encetar processos de mudança, procurando responder a
riscos e oportunidades comuns, assumindo-se como um contributo importante para
minimizar a reconhecida dificuldade das PME. Visa igualmente promover o intercâmbio
de boas práticas, para uma maior qualificação.

934.972,96

FSE

538.403,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/09

2018/09/30

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projecto cria mais-valias pela partilha de experiências e condições de
sustentabilidade, colectivas e individuais. A intervenção centra-se na criação de boas
práticas. A formação visa apoiar as PME na mudança pela 1) criação de ferramentas de
controlo de gestão, 2) organização e melhoria da eficiência organizacional, manutenção
da qualidade do produto e satisfação dos clientes e 3) facilitação das empresas a bens e
serviços digitais.

572.195,57

FSE

399.458,33

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/14

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A APAT pretende intervir nas PME associadas de forma a reforçar a sua competitividade
e capacidade de resposta no mercado global.Pretendemos que concretizem práticas de
inovação organizacional, por aplicação de novos métodos organizacionais no negócio ou
na organização do local de trabalho e apliquem métodos de gestão adequados ao
contexto global, com enfoque nas áreas Finanças, Estratégia, Produção e Logística
Marketing e Vendas e Rec. Humano

273.543,13

FSE

177.475,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/13

2018/09/30

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Envolvendo empresas que contribuem directamente para a dinamização do universo
empresarial da região norte, num processo de aprendizagem orientada para o reforço
da capacidade competitiva, envolvem-se 24 empresas em ações de formação-ação
focalizadas no aumento das qualificações dos RH das empresas, dotando-os de
competências em áreas criticas/relevantes para o desenvolvimento e modernização
organizacional.

230.843,44

FSE

173.650,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/09

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Este projeto conjunto de formação-ação integra acções consultoria e formação
ajustadas as necessidades e desafios das empresas aderentes. Trata-se de uma
operação/projeto que potencia a aprendizagem em contexto organizacional,
contribuindo para mobilizar e internalizar conhecimento e competências nas empresas,
vitais para o alcance de resultados no âmbito de uma estratégia de mudança
empresarial orientada para o mercado global.

703.298,63

FSE

493.304,93

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/16

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Dotar as pequenas e médias empresas dos sectores alimentar e turístico do Ribatejo
Interior de conhecimentos e competências são os objectivos da TAGUS – Associação de
Desenvolvimento do Ribatejo Interior. Estas qualificações irão permitir que os
produtores e agentes turísticos locais estejam melhor preparados para enfrentar os
desafios dos mercados externos e ao mesmo tempo sejam mais competitivos e
inovadores nas respostas ao mercado global.

123.752,62

FSE

84.646,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/21

2019/04/21

Portugal

ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
TERRAS ALTAS DO HOMEM CAVADO E AVE
Formação Ação FSE

O projecto de formação-acção visa apoiar o desenvolvimento das empresas da região
das Terras Altas do Homem Cávado e Ave, e em parceria com outras associações de
desenvolvimento, também do vale do Minho e Vale do Lima.É um projecto orientado
para a economia de base local. Visa suprir as necessidades de qualificação dos
dirigentes e dos ativos das empresas, nos domínios da organização e gestão e da
internacionalização.

145.191,00

FSE

114.345,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/06

2018/10/31

Portugal

CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E
DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL-CITEVE

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O presente projeto conjunto de formação-ação encontra-se particularmente orientado
para PME da fileira têxtil e vestuário ou que com estas têm uma relação estreita na
geração de valor. Este projeto deverá realizar-se entre 2016 e 2018 e visa melhorar as
capacidades de gestão, através da implementação ações de formação em sala e
consultoria on job, que contribuam para o aumento da produtividade, competitividade,
mudança e inovação nas PME.

277.606,63

FSE

136.918,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/11

2018/10/31

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Esta candidatura é de crucial importância para a Região, pois permitirá elevar a
competitividade das PME, mediante um conjunto integrado de ações que visam, a
curto/médio/longo prazo, proporcionar um melhor desempenho das mesmas. O grau de
satisfação dos empresários elevado, poder ter um efeito difusor e multiplicador e ser,
uma referência em publicações do FSE, bem como a inovação implementada com o
presente projeto.

253.983,87

FSE

197.967,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/08

2018/10/02

Portugal

1.079.689,46

FSE

478.979,11

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/24

2018/08/31

Portugal

157.665,14

FSE

102.003,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/11

2018/10/26

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ESPINHO

ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO PORTO

IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA
NOVA DE GAIA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
GUIMARÃES

AEMITEQ-ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO
TECNOLOGICA E QUALIDADE

ASSOFT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOFTWARE

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO

INFORMESP-INSTITUTO DE ESPECIALIZAÇÃO
FORMATIVA E ESTUDOS EMPRESARIAIS

ASSOCIAÇÃO DOS TRANSITÁRIOS DE PORTUGAL

CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
TECNOLOGICOS

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA - COMÉRCIO,
TURISMO E SERVIÇOS

TAGUS - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DO RIBATEJO INTERIOR

RÉGIE LIMA - COOPERATIVA FLORESTAL E SOCIAL,
CIPRL

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
LEIRIA
Formação Ação FSE

ATURMINHO-ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO MINHO

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A NERLEI pretende apoiar 54 PME, procurando reforçar a formação de empresários e
gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos
trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança,
através de intervenções nas áreas da Organização e Gestão, Internacionalização,
Economia Digital e TIC, com o objetivo de contribuir para o aumento da capacidade
competitiva das empresas.
Este projeto visa contribuir para a aplicação de novos métodos e processos
organizacionais nas PME relacionadas c/ o setor do Turismo. Tendo por base um projeto
de formação-ação, pretende-se desenvolver as competências dos formandos nas
diferentes áreas de gestão, bem como aumentar a produtividade, capacidade
competitiva e introdução. de processos de mudança/inovação nas PME aderentes.

729

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-03-3560-FSE-000434

POCI-03-3560-FSE-000435

POCI-03-3560-FSE-000436

POCI-03-3560-FSE-000437

POCI-03-3560-FSE-000438

POCI-03-3560-FSE-000439

POCI-03-3560-FSE-000440

POCI-03-3560-FSE-000442

POCI-03-3560-FSE-000443

POCI-03-3560-FSE-000445

POCI-03-3560-FSE-000446

POCI-03-3560-FSE-000448

POCI-03-3560-FSE-000449

POCI-03-3560-FSE-000450

POCI-03-3560-FSE-000452

POCI-03-3560-FSE-000453

POCI-03-3560-FSE-000454

POCI-03-3560-FSE-000455

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A candidatura tem por objetivo a melhoria do Desempenho Organizacional e de
Recursos Humanos e da Qualidade das micro, pequenas e médias empresas, suportadas
num diagnóstico estratégico (metod PDCA) que conduza à definição de um plano de
desenvolvimento contendo um quadro de medidas (consultoria e formação) capaz de
resposder às mudanças organizacionais e, com um plano de qualificações de reforço das
competências dos empresários e colaboradores.

671.813,92

FSE

296.623,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Com esta tipologia de projeto a CEVAL – Confederação Empresarial do Alto Minho
pretende orientar a sua atuação para a organização e desenvolvimento de projetos de
intervenção que venham colmatar as lacunas de qualificação dos recursos humanos das
PME associadas e antecipar soluções para a sustentabilidade e competitividade das
empresas suas associadas.

549.116,90

FSE

384.331,24

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

De vital importância para as PME portuguesas, tecido empresarial caracterizado por
estrutura industriais com uma dinâmica de internacionalização agressiva mas com um
nível de adoção baixo de estratégias de inovação, modelos de negócio e processos
digitais. Propomos “evangelizar” e formar para inovação, digitalização,
internacionalização e qualidade, através da formação-ação de forma a elevar a
competitividade e a produtividade das micro e PME

1.449.468,42

FSE

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A AECOA pretende apoiar 60 PMEs das regiões Centro e Norte, reforçando as suas
capacidades nas áreas de organização e gestão, melhoria organizacional,
desenvolvimento de negócios em mercados externos e desenvolvimento da economia
digital. Pretende beneficiar ao todo 24 PME na área de Organização e Gestão, 12 PME
na área de Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade, 12 PME na área de
internacionalização e 12 PME na área da economia digital

800.660,21

ACIFF - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA
Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
FIGUEIRA DA FOZ - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
Formação Ação FSE
REGIONAL

Este projeto de formação-ação vai-se desenvolver na área de Organização e Gestão,
com vista a reforçar a competitividade e a capacidade de resposta das PME no mercado
global e na área da Gestão Estratégica, destinando-se aos empresários com vista a
capacitá-los em novos modelos de negócio, gestão, inovação e cooperação, dando
resposta a um conjunto de necessidades de ordem estrutural das PME e dos dirigentes
empresariais da região.

CCD-CENTRO DE COMPETÊNCIAS D. DINIS,
ASSOCIAÇÃO

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/11

2018/09/30

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/25

2018/10/31

Portugal

999.752,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/07

2018/12/31

Portugal

FSE

450.935,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/16

2018/09/29

Portugal

227.403,82

FSE

166.595,65

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/18

2018/11/06

Portugal

O CCDD pretende desenvolver um projeto a aplicar a várias PME da região centro, com
o objetivo da implementação de SGQ visando a sua certificação, através do
desenvolvimento de novas competências por parte dos colaboradores de cada PME,
fazendo coincidir processos de qualificação individual com processos de mudança
coletiva, utilizando novas tecnologias associadas à inovação e mudança contribuindo
para a implementação de novas práticas de gestão

106.673,86

FSE

70.951,28

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/08

2018/10/30

Portugal

LUSAPME - ASSOCIAÇAO DAS PEQUENAS E MEDIAS Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
EMPRESAS
Formação Ação FSE

Este projeto visa aumentar a produtividade e competitividade das PME´s aderentes,
proporcionando a aplicação de novos processos e métodos organizacionais com
enfoque para a inovação e reforço do posicionalmente e notoriedade à escala global.
Pretende-se de igual forma desenvolver competências dos formandos nas diferentes
áreas de gestão, dando resposta às necessidades de formação existentes promovendo a
sua qualificação profissional e pessoal.

547.951,77

FSE

334.543,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/10

2018/10/26

Portugal

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA COVILHÃ,
BELMONTE E PENAMACOR

Serão abrangidos empresários e colaboradores de 31 empresas dos setores da
Industria, Comércio e Serviços, para o reforço de competências de gestão, inovação e
modernização de processos a implementar em 4 fases: diagnóstico; implementação do
plano de desenvolvimento; acompanhamento e avaliação, materializadas em atividades
formativas práticas e teóricas nas áreas de Organização e Gestão, Implementação de
Sistemas de Gestão e Gestão Estratégica.

199.942,82

FSE

133.269,19

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/03

2018/11/02

Portugal

IFDEP - INSTITUTO PARA O FOMENTO E
Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO EM
Formação Ação FSE
PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO

Projeto no âmbito da implementação de sistemas de gestão desenvolvido com recurso
à metodologia de formação-ação. O projeto visa a formação dos empresários e
colaboradores das empresas participantes no sentido de estimular a conceção e
implementação de sistemas de gestão que respondam aos requisitos da norma
ISO9001:2015, incentivando a participação ativa de todos os elementos das
organizações participantes.

246.447,87

FSE

156.196,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/19

2018/10/20

Portugal

ANPERE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
E EMPRESAS DO RAMO AUTOMOVEL
Formação Ação FSE

ANPERE consciente do seu papel no desenvolvimento da economia, pretende elevar a
competitividade das micro e PME ramo automóvel, mediante um conjunto integrado
ações q visam a curto/médio prazo, intensificar a formação dos empresários assim c/o
trabalhadores empresas e proporcionar um melhor desempenho das mesmas c/
especial enfoque na economia digital podendo ter um efeito difusor e multiplicador e
ser uma referencia em publicações do FSE.

365.998,38

FSE

260.746,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/04

2018/07/31

Portugal

NERBE/AEBAL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO
BAIXO ALENTEJO E LITORAL

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O Projeto NERBE CAPACITA, pretende Qualificar 28 PME com vista ao reforço da sua
competitividade , capacidade de resposta no mercado global. Face às
necessidades/oportunidades identificadas. serão desenvolvidas ações de
consultoria/formação na área Internacionalização e Economia Digital/TIC. Tem como
objetivo geral criar valor acrescentado nas empresas, na região e na economia, através
da exploração dos recursos digitais e dos mercados externos.

328.456,42

FSE

244.802,69

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/07

2018/11/26

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Promover a transferência de conhecimentos e práticas de sucesso na gestão e liderança
das PME, com vista ao reforço da capacidade de executar estratégias de crescimento
inovador e internacional, contribuindo para melhoria da competitividade global. Incide
no formando, procurando aumentar capacidades de gestão e melhorar práticas
organizacionais e na empresa, ao potenciar os fatores de competitividade das PME para
a inovação e mudança.Ver MD anex

973.392,78

FSE

654.172,79

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/17

2019/03/15

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O projeto visa intervir num conjunto de 48 empresas do setor da madeira e mobiliário,
no sentido de melhorar as suas competências em áreas primordiais para a sua
competitividade internacional.Recorre à metodologia de formação-ação, especialmente
dirigida a mudanças concretas ao nível da melhoria dos processos e sistemas de gestão,
inovação, e reforço das competências para a internacionalização dos dirigentes,
quadros executivos e colaboradores

644.803,77

FSE

394.749,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/02

2018/12/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Com o presente projeto, a DESTEQUE espera promover a competitividade da região de
Trás-os-Montes, por via do desenvolvimento de competências/atitudes, fornecendo às
PME beneficiárias as ferramentas que lhes permitam aumentar a produtividade, a
capacidade competitiva e a introdução de processo de mudança e de inovação. O
projeto conjunto formação-ação potenciará, assim, o reconhecimento da associação
como parceiro ideal no apoio à modernização.

362.813,01

FSE

245.099,93

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/11

2018/10/03

Portugal

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

A AEBB objetiva a capacitação de 36 empresários nas temáticas: Organização e Gestão,
Implementação de SG e Gestão Estratégica. Este projeto de formação-ação pretende
mobilizar e internalizar competências com vista á prossecução de resultados suportados
por uma estratégia de mudança organizacional, centrado no aumento das capacidades
de gestão, visando o acréscimo dos índices de eficiência, qualidade, inovação e
competitividades.

460.252,22

FSE

242.650,92

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/24

2019/04/30

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O Projeto Douro Qualifica, pretende Qualificar 25 PME com vista ao reforço da sua
competitividade e capacidade de resposta no mercado global. Face às necessidades
identificadas, e às prioridades de intervenção serão desenvolvidas ações de
consultoria/formação nas temáticas Organização e Gestão e Economia Digital TIC. O
Objetivo é apoiar empresas sediadas no Douro Superior com vista à dinamização da
economia Local.

187.092,36

FSE

147.586,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/11/20

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Esta candidatura, importante para as PME da região, tecido empresarial caracterizado
por indústrias com uma dinâmica de internacionalização agressiva mas com um nível de
inovação, modelos de negócio e processos digitais baixa. Propõe formar para a
inovação, digitalização, internacionalização e qualidade, através da formação-ação
sobre empresários, gestores e colaboradores das empresas de forma a elevar esses
vetores nas micro e PME.

1.166.125,92

FSE

813.626,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/12

2018/12/31

Portugal

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O Projeto coranE Valoriza, pretende qualificar 30 PME, da terra fria transmontana, com
vista ao reforço da sua competitividade e capacidade de resposta no mercado global.
Face às necessidades identificadas, e às prioridades de intervenção serão desenvolvidas
ações de consultoria/formação nas temáticas Implementação de Sistemas de Gestão e
Economia Digital.

280.617,29

FSE

203.623,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/12

2018/11/23

Portugal

3.100.600,10

FSE

2.369.340,09

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/11

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/07/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/06/02

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/07/14

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2018/03/19

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

APCOR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CORTIÇA

CEVAL - CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DO ALTO
MINHO

CESAE-CENTRO DE SERVIÇOS E APOIO ÁS EMPRESAS

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE
OLIVEIRA DE AZEMEIS

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS DE FERREIRA

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E
MOBILIÁRIO DE PORTUGAL

DESTEQUE-ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA TERRA QUENTE

AEBB - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA BEIRA BAIXA

DOURO SUPERIOR - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO

CONSELHO EMPRESARIAL DO TÂMEGA E SOUSA CETS ASSOCIAÇÃO

CORANE - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DOS CONCELHOS DA RAIA NORDESTINA

Nome da Operação | Operation Name

Aviso N.º08/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

Aviso N.º06/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

POCI-03-3560-FSE-000457

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM

Aviso N.º07/SI/2016 - Sistema de Incentivos - Projetos Conjuntos
Formação Ação FSE

O objetivo deste projeto é capacitar empresários e gestores de PME no reforço das suas
competências nas áreas propostas e potenciar a competitividade e crescimento das
suas empresas, através da implementação de um plano de ação, bem como a melhoria
da qualificação dos RH dessas empresas, reforçando as suas capacidades e
competências profissionais. As ações a implementar no âmbito desta proposta
desenvolvem-se na metodologia de formação-ação.

POCI-03-3560-FSE-003176

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ALTRANPORTUGAL, S.A.

APTUS - Centro de Desenvolvimento de Software e Inovação em
Machine Driven Big Data & Connected Media Services

--

1.516.774,21

FSE

758.387,11

POCI-03-3560-FSE-003253

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FAURÉCIA - SISTEMAS DE ESCAPE PORTUGAL LDA

Faurecia Escapes - Estratégia 2017

--

871.180,22

FSE

435.590,11

POCI-03-3560-FSE-007005

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

RENOVA-FABRICA DE PAPEL DO ALMONDA, S.A.

Renova Investe 2015-2017

--

299.600,00

FSE

149.800,00

POCI-03-3560-FSE-007135

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GREENMED, LDA

Melhor organização, melhor informação de apoio à decisão e
melhor relação com o cliente. A gestão da informação baseada nas -TIC e a gestão com os parceiros na economia digital.

10.403,18

FSE

6.241,91

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Prioridade de Investimento | Investment Priority

730

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

POCI-03-3560-FSE-007212

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GOUVEIA & CAMPOS S.A.

GOUVEIA & CAMPOS, S.A.

--

2.400,00

FSE

1.440,00

POCI-03-3560-FSE-007554

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BARROS & MOREIRA S.A.

B&M - Reforço e Consolidação da Internacionalização

--

3.521,76

FSE

2.113,06

POCI-03-3560-FSE-007775

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS, S.A. Agro Tires

--

915.970,31

FSE

457.985,16

POCI-03-3560-FSE-008491

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GEPACK - EMPRESA TRANSFORMADORA DE
PLÁSTICOS S.A.

GEPACK SA - Inovação Organizacional

--

46.415,33

FSE

27.849,20

POCI-03-3560-FSE-008506

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GEPACK - EMPRESA TRANSFORMADORA DE
PLÁSTICOS S.A.

GEPACK, SA. - Plano de internacionalização 2015 - 2017

--

65.429,55

FSE

39.257,73

POCI-03-3560-FSE-008734

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CICLO-FAPRIL - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A.

Diversificar e optimizar a produção da empresa para conquistar
novos segmentos de mercado de maior valor acrescentado.

--

63.678,98

FSE

38.207,39

POCI-03-3560-FSE-008868

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GRESTEL - PRODUTOS CERÂMICOS S.A.

GRESTEL 2020 ? Expansão, eficiência operacional, marcas próprias
-e ecoeficiência

83.005,28

FSE

41.502,64

POCI-03-3560-FSE-008920

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SIVAL-GESSOS ESPECIAIS LDA

Melhoria da Competitividade

--

41.993,82

FSE

25.196,29

POCI-03-3560-FSE-009002

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CALÇADO EUROVILDE-DE PEREIRA & IRMÃOS, LDA

Reforço das capacidades de organização e gestão, para passar a
competir em produtos de gama alta

--

7.217,16

FSE

4.330,30

POCI-03-3560-FSE-009028

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CICOMOL, S.A.

CICOMOL OUT DOOR

--

7.634,37

FSE

4.580,62

POCI-03-3560-FSE-009043

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

JUNCOR - ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS
S.A.

ECO-JUNCOR soluções amigas do ambiente

--

73.557,73

FSE

44.134,64

POCI-03-3560-FSE-009097

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FABRICA DE CALÇADO SOZE, S.A.

Novo processo de distribuição ao retalho (consumidor), baseado
numa abordagem Omni-canal de presença nos mercados

--

23.404,54

FSE

14.042,72

POCI-03-3560-FSE-009211

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GRESTEL - PRODUTOS CERÂMICOS S.A.

GRESTEL 2020 (Internacionalização) - Expansão, eficiência
operacional, marcas próprias e ecoeficiência

--

17.639,83

FSE

10.583,90

POCI-03-3560-FSE-010401

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FELINO - FUNDIÇÃO E CONSTRUÇÕES MECÂNICAS,
S.A.

FELINO 2015-2017

--

1.125,00

FSE

675,00

POCI-03-3560-FSE-010573

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ATLANTITOPÁZIO - LDA

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de
Marketing

--

8.000,00

FSE

4.800,00

POCI-03-3560-FSE-010684

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

VAPESOL - FÁBRICA DE COMPONENTES PARA
CALÇADO, LDA

Internacionalização de novo produto (solas Biodegradáveis), de
sustentabilidade ambiental e elevado valor acrescentado

--

7.833,20

FSE

4.699,92

POCI-03-3560-FSE-011209

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GRESTEL - PRODUTOS CERÂMICOS S.A.

GRESTEL 2020 (Internacionalização) ? Expansão, eficiência
operacional, marcas próprias e ecoeficiência

--

167.681,06

FSE

100.608,64

POCI-03-3560-FSE-011793

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

OITO EM PONTO, S.A.

OITOEMPONTO WORLD WILD

--

26.400,00

FSE

15.840,00

POCI-03-3560-FSE-011822

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SINFLEX-INDUSTRIA DE MOLAS TECNICAS LDA

Novo reforço da capacidade orientada para a exportação

--

10.352,68

FSE

6.211,61

POCI-03-3560-FSE-011853

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PIMBA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
VESTUÁRIO LDA

Alargamento a Novos Mercados, Segmentos e Canais de Venda no
-Mercado Internacional

10.784,63

FSE

6.470,78

POCI-03-3560-FSE-011887

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GRACIOUSCIRCLE - ENERGY LDA

Charcoal - Mira

--

25.890,17

FSE

18.123,12

POCI-03-3560-FSE-011984

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TRANSNÓS - TRANSPORTES LDA

Reforço da competitividade da TRANSNÓS

--

22.586,21

FSE

13.551,73

POCI-03-3560-FSE-012020

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GRANATUR - SOCIEDADE EUROPEIA DE
TRANSFORMAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS,
UNIPESSOAL, LDA

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de
Marketing

--

6.562,50

FSE

3.937,50

POCI-03-3560-FSE-012051

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

A. SILVA MATOS, ENERGIA S.A.

TowerPlus - Windpower for the Future

--

56.904,00

FSE

34.142,40

POCI-03-3560-FSE-012085

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AMF, LDA

Internacionalização de duas novas linhas de produtos inovadores
da marca 2WORK4: Linhas Michelin e Tubeless

--

38.919,13

FSE

23.351,48

POCI-03-3560-FSE-012107

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GRANATUR - SOCIEDADE EUROPEIA DE
TRANSFORMAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS,
UNIPESSOAL, LDA

Inovação Organizacional, Ambiente, TIC e Registo de Marca

--

12.060,00

FSE

7.236,00

POCI-03-3560-FSE-012188

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ANITEX - LARBRINCA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
S.A.

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA ANITEX 2015/ 2017

--

23.252,80

FSE

13.951,68

POCI-03-3560-FSE-012626

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ARQUICONSULT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

Arquiconsult Global

--

15.511,65

FSE

9.306,99

POCI-03-3560-FSE-012683

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AUTO RIBEIRO LDA

Internacionalização Sustentada e Qualificada da AR

--

17.986,78

FSE

10.792,07

POCI-03-3560-FSE-012696

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

M.A.SILVA-CORTIÇAS, LIMITADA

Implementação de um plano de prospeção e promoção
internacional

--

57.270,80

FSE

34.362,48

POCI-03-3560-FSE-012773

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BORDADOS JOAQUIM OLIVEIRA & OLIVEIRA LDA

Internacionalização por via direta da Bordados Oliveira

--

21.300,83

FSE

12.780,50

POCI-03-3560-FSE-012787

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

UNICOR 2 - PRODUTOS DE CORTIÇA LDA

Dinamizar a competitividade da empresa através da qualificação e
-internacionalização

3.853,10

FSE

2.311,86

POCI-03-3560-FSE-012793

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS
Eco Quality Leather
S.A.

--

20.767,33

FSE

12.460,40

POCI-03-3560-FSE-012960

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PROHS - EQUIPAMENTO HOSPITALAR E SERVIÇOS
ASSOCIADOS S.A.

PROHS diversifica mercados

--

6.938,37

FSE

4.163,02

POCI-03-3560-FSE-012974

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BOLDINT, LDA

PEPME - Projeto de Expansão para os Mercados Externos

--

4.639,20

FSE

2.783,52

POCI-03-3560-FSE-013021

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

OUTEIRINHO - TURISMO E INDÚSTRIA S.A.

INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E DE MARKETING DE PRODUTOS DE
ÁGUAS COMO FACTOR DIFERENCIADOR DESTINADO AO MERCADO -INTERNACIONAL

24.757,18

FSE

14.854,31

POCI-03-3560-FSE-013051

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

I. F. T. - COMÉRCIO INTERNACIONAL ALIMENTAR,
S.A.

Qualificar para reforçar presença em mercados externos

--

6.287,78

FSE

3.772,67

POCI-03-3560-FSE-013079

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COBELBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.

Reforço da Internacionalização e Inovação de Marketing e
organizacional

--

11.512,00

FSE

6.907,20

POCI-03-3560-FSE-013092

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SPRAL-SOCIEDADE DE PRÉ-ESFORÇADOS DE AVEIRO,
Spral - Internacionalização
LDA

--

10.427,69

FSE

6.256,61

POCI-03-3560-FSE-013094

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CICOMOL, S.A.

INOVDOOR - Curv-out and Integrated-al

--

26.019,84

FSE

15.611,90

POCI-03-3560-FSE-013170

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

F.D.G. - FIAÇÃO DA GRAÇA S.A.

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO FIAÇÃO DA GRAÇA 2015/2017

--

15.125,00

FSE

9.075,00

POCI-03-3560-FSE-013186

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

RARI - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, ENGENHARIA,
PROJECTOS E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, S.A.

PRPM Internacional

--

28.788,06

FSE

17.272,84

POCI-03-3560-FSE-013205

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GEONEXT - PRODUTOS ELÉCTRICOS, S.A.

Reforço da Internacionalização da empresa, diversificação de
mercados e Inovação das técnicas e modelos de Marketing e
Organizacional

--

11.008,00

FSE

6.604,80

Objetivo Temático | Thematic
Objective
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Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/07/21

2017/07/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/01

2017/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/05

2018/02/04

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/05

2018/02/04

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/07

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/12

2017/08/11

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/01

2018/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/15

2018/08/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/14

2017/08/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/17

2018/08/16

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/08/19

2017/08/18

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/04

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/07

2017/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/16

2018/04/16

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/10

2017/09/09

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/13

2017/10/12

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/11

2017/09/09

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/13

2018/04/12

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/17

2017/12/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2017/12/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/17

2017/09/16

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/28

2017/10/27

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/30

2018/11/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/15

2019/01/12

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/19

2017/12/18

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

POCI-03-3560-FSE-013218

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

HYDRACOOLING, LDA

Hydracooling - Consolidação e Expansão de Mercados
Internacionais

--

24.213,00

FSE

14.527,80

POCI-03-3560-FSE-013279

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CORT-GIN-INDUSTRIA DE CORTES E SAPATOS DE
GINASTICA S.A.

Around the world, Cort-Gin Feminine shoes

--

26.380,79

FSE

15.828,47

POCI-03-3560-FSE-013306

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ELECTROCELOS - SISTEMAS AUTOMATIZADOS E
COMUNICAÇÕES DE BARCELOS S.A.

Jaguar, Lince & Lion

--

38.064,00

FSE

22.838,40

POCI-03-3560-FSE-013341

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ELECTROCELOS - SISTEMAS AUTOMATIZADOS E
COMUNICAÇÕES DE BARCELOS S.A.

INTERNACIONALIZAR PARA CRESCER

--

15.980,00

FSE

9.588,00

POCI-03-3560-FSE-013348

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

A. HENRIQUES II, S.A.

International A.HENRIQUES

--

20.823,04

FSE

12.493,82

POCI-03-3560-FSE-013349

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FAMO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO FAMO-IM ? Furniture And Marketing Oriented to the internacional
-LDA
market

19.314,10

FSE

11.588,46

POCI-03-3560-FSE-013355

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COPEFI COMPONENTS FOR AUTOMOTIVE, S.A.

Aumento da eficiência prestando um melhor serviço ao cliente

--

71.791,68

FSE

43.075,01

POCI-03-3560-FSE-013357

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SOPREFA - COMPONENTES INDUSTRIAIS, S.A.

Apresentar aos mercados internacionais produtos inovadores,
tanto na área do Calçado (viras) como na área dos Plásticos
(coberturas de piscinas)

--

11.526,46

FSE

6.915,88

POCI-03-3560-FSE-013363

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

DOURO ACIMA - TRANSPORTES TURISMO E
RESTAURAÇÃO LDA

DOURO ACIMA INTERANCIONALIZAÇÃO

--

24.364,12

FSE

14.618,47

POCI-03-3560-FSE-013385

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SEDACOR-SOCIEDADE EXPORTADORA DE ARTIGOS
DE CORTIÇA, LDA

Implementação de um plano de prospeção e promoção
internacional, em mercados de elevado valor acrescentado, para
reforço da estratégia de internacionalização da empresa,
valorizando a oferta nacional.

--

54.950,75

FSE

32.970,45

POCI-03-3560-FSE-013395

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CARNES LANDEIRO S.A.

O Sabor da tradição na internacionalização

--

8.813,36

FSE

5.288,02

POCI-03-3560-FSE-013501

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

JOSÉ ANICETO & IRMÃO LDA

+ internacionalizar

--

4.938,00

FSE

2.962,80

POCI-03-3560-FSE-013539

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

M. A. SALGUEIRO S.A.

MA SALGUEIRO EXPORT 2020

--

70.803,30

FSE

42.481,98

POCI-03-3560-FSE-013560

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COSTA CORREIA & CA LDA

Projecto de qualificação da Costa Correia C.ª, Lda

--

6.899,10

FSE

4.139,46

POCI-03-3560-FSE-013652

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COBELBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.

Inovação Organizacional assente nas TIC e WEB (Cloud), registo de
-marca e inovação de Marketing

10.688,00

FSE

6.412,80

POCI-03-3560-FSE-013664

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SCHMIDT LIGHT METAL, FUNDIÇÃO INJECTADA LDA COMPET2015

--

2.186,24

FSE

1.311,74

POCI-03-3560-FSE-013668

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SILVINO LINDO - IBÉRICA, S.A.

Qualificação da empresa ao nível de certificações, comunicação e
laboratório para potenciar a internacionalização

--

35.957,11

FSE

21.574,27

POCI-03-3560-FSE-013681

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

QUADRANTE - ENGENHARIA E CONSULTORIA, S.A.

Reforço da presença e competitividade da QUADRANTE no
mercado internacional

--

62.081,50

FSE

37.248,90

POCI-03-3560-FSE-013683

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TAMET, ELECTRÓNICA E COMUNICAÇÕES, S.A.

Qualificação da atividade da empresa

--

5.500,00

FSE

3.300,00

POCI-03-3560-FSE-013691

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

O2A - AUTOADESIVOS, S.A.

O2A - Internacionalizar

--

21.878,92

FSE

13.127,35

POCI-03-3560-FSE-013704

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TDN - TRANSPORTES, S.A.

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO TDN 2015/2017

--

10.305,25

FSE

6.183,15

POCI-03-3560-FSE-013706

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TDN - TRANSPORTES, S.A.

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO TDN 2015/2017

--

5.803,25

FSE

3.481,95

POCI-03-3560-FSE-013730

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SPT - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, S.A.

Internacionalização da SPT

--

27.560,00

FSE

16.536,00

POCI-03-3560-FSE-013736

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

KSR, S.A.

RC Global Strategy - Internacional

--

50.622,50

FSE

30.373,50

POCI-03-3560-FSE-013788

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

DVM GLOBAL, S.A.

A qualificação da DVM Global

--

7.122,87

FSE

4.273,72

POCI-03-3560-FSE-013798

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

NST APPAREL (EUROPE) LDA

Diversificação da NST

--

37.795,97

FSE

22.677,58

POCI-03-3560-FSE-013802

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

DVM GLOBAL, S.A.

Novos Mercados DVM Global

--

4.925,85

FSE

2.955,51

POCI-03-3560-FSE-013805

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

NST APPAREL (EUROPE) LDA

Qualificação da NST

--

107.740,75

FSE

64.644,45

POCI-03-3560-FSE-013853

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AUTO RIBEIRO LDA

Qualificação e Melhoria da Área de Engenharia e Conceção do
Produto da Auto Ribeiro

--

7.433,20

FSE

4.459,92

POCI-03-3560-FSE-013885

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PALEGESSOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PALETES E
Projeto de Internacionalização da PALEGESSOS
GESSOS S.A.

--

41.415,90

FSE

24.849,54

POCI-03-3560-FSE-013898

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CENTRAL LOBÃO - FERRAMENTAS ELÉCTRICAS S.A.

Desenvolvimento de um plano promoção de internacional para
reforço da presença da empresa no mercado externo valorizando a -oferta nacional.

30.180,78

FSE

18.108,47

POCI-03-3560-FSE-013915

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ZARCO - FÁBRICA DE CALÇADO LDA

Reforço do posicionamento da Marca de luxo CARLOS SANTOS nos
-mercados internacionais

5.648,00

FSE

3.388,80

POCI-03-3560-FSE-013932

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TINTOJAL - TINTURARIA E ACABAMENTOS LDA

SOFT SKILLS

--

85.852,91

FSE

51.511,75

POCI-03-3560-FSE-013944

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TECOFIX - TÉCNICA DE EQUIPAMENTO E FIXAÇÃO
S.A.

Implememtação das TIC'S ao nivel da gestão e do Marketing

--

3.547,22

FSE

2.128,33

POCI-03-3560-FSE-013962

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IDEPA - INDÚSTRIA DE PASSAMANARIAS LDA

Projeto de Internacionalização da IDEPA

--

52.002,63

FSE

31.201,58

POCI-03-3560-FSE-013971

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IPLAZ-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS DE AZEMEIS, S.A.

Inovar nos Domínios imateriais de Qualidade para a
Competitividade

--

18.160,13

FSE

10.896,08

POCI-03-3560-FSE-013975

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

JCFUSION LDA

Qualificar a JCFUSION para o desenvolvimento e lançamento de
novas linhas produtos

--

15.372,47

FSE

9.223,48

POCI-03-3560-FSE-014000

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

QUADRANTE - ENGENHARIA E CONSULTORIA, S.A.

Reforço das capacidades de organização e gestão da QUADRANTE

--

39.390,14

FSE

23.634,08

POCI-03-3560-FSE-014007

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

JORGE PINTO DE SÁ, LIMITADA

Implementação de um plano de prospeção e promoção
internacional, estendendo a acção da empresa a mercados e
segmentos de mercados com elevado potencial de crescimento e
com elevado valor acrescentado.

--

48.054,23

FSE

28.832,54

POCI-03-3560-FSE-014015

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SOCIEDADE TÊXTIL VITAL MARQUES RODRIGUES,
FILHOS, S.A.

VMR - SENSE_BED

--

21.268,96

FSE

12.761,38

POCI-03-3560-FSE-014059

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IPLAZ-INDUSTRIA DE PLÁSTICOS DE AZEMEIS, S.A.

Diversificar mercados, Diversificar carteira de clientes - Apostando
em inovadoras ferramentas de marketing- Internacionalizar para
-Crescer

6.197,23

FSE

3.718,34

POCI-03-3560-FSE-014072

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

LIDERGRAF - ARTES GRÁFICAS S.A.

Qualificar para Promover a Eficiência e a Competitividade

11.485,50

FSE

6.891,30

--

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/23

2017/09/22

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2018/03/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/08

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/24

2017/09/23

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/08

2018/01/04

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/15

2018/04/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2016/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/06

2017/10/05

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/04

2017/11/03

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/24

2017/09/23

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/08

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/30

2018/03/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/29

2018/03/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/30

2018/05/28

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

POCI-03-3560-FSE-014098

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PRISCA - ALIMENTAÇÃO, S.A.

INTERNACIONALIZAÇÃO PRISCA 2015-2017

--

40.539,52

FSE

24.323,71

POCI-03-3560-FSE-014471

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FARMI - REPARAÇÕES LDA

INOVPROD

--

19.747,30

FSE

13.823,11

POCI-03-3560-FSE-014573

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CAXMILAN, LDA

Criação de fiação e tinturaria de fios técnicos

--

7.267,24

FSE

5.087,07

POCI-03-3560-FSE-014584

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

MTEX - SOLUTIONS , S.A.

MTEX GLOBAL

--

52.271,29

FSE

36.589,90

POCI-03-3560-FSE-014604

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TRAÇOS RIGOROSOS, S.A.

ECO STEEL TRENDS

--

81.809,52

FSE

57.266,66

POCI-03-3560-FSE-014612

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ZÉNITE DESPERTAR - S.A.

Cama Matriosca

--

103.400,00

FSE

62.040,00

POCI-03-3560-FSE-014614

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

INAREL-INDUSTRIA DE LAVA LOUÇAS INOX E
ARTESANATO S.A.

Tecnologias produtivas para produção de lava louças e curvas para
-tubos de inox

9.354,20

FSE

6.547,94

POCI-03-3560-FSE-014663

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

LUCEMPLAST, LDA

LUCEMPLAST-?SMART?POLYMERS

--

24.049,14

FSE

16.834,40

POCI-03-3560-FSE-014703

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AM - ALFREDO MARQUES, S.A.

AM the Solution

--

38.488,12

FSE

26.941,68

POCI-03-3560-FSE-014708

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ATLANTITOPÁZIO - LDA

Inovação fundamental do processo produtivo, da gestão
organizacional e do marketing

--

5.850,00

FSE

3.510,00

POCI-03-3560-FSE-014718

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

MULTIBORRACHA - ACESSÓRIOS DE BORRACHA E
PLÁSTICOS LDA

Novos produtos

--

55.711,18

FSE

38.997,83

POCI-03-3560-FSE-014738

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

MODUPAINEL - SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS, LDA

MODUPAINEL - Produzir inovando, Construir flexível

--

21.261,43

FSE

14.883,00

POCI-03-3560-FSE-014758

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PROMICMARIANOS - ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
LDA

ESSENCE INN MARIANOS **** ? Ampliação e requalificação de um
empreendimento turístico com elevação da classificação para hotel
-de 4 estrelas, de maior capacidade e com novos serviços, temático
e inclu

24.344,09

FSE

17.040,86

POCI-03-3560-FSE-014791

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

DIGIDELTA INTERNACIONAL - IMPORT EXPORT, S.A. Inovação na área do coating adesivo.

--

89.095,88

FSE

53.457,53

POCI-03-3560-FSE-014870

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SHAMIR OPTICAL, LDA

SHAMIR 2020

--

51.605,10

FSE

25.802,55

POCI-03-3560-FSE-014885

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

EURICO FERREIRA S.A.

Criação de um novo serviço unico no Mundo Selfnet - 5G
juntamente com a implementação da internet das coisas no
mercado nacional

--

377.285,42

FSE

188.642,71

POCI-03-3560-FSE-014959

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FERNANDO FERRO & IRMÃO S.A.

Nova fábrica e novo processo de fabrico na Fernando Ferro &
Irmão

--

6.120,00

FSE

4.284,00

POCI-03-3560-FSE-014977

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COFICAB-PORTUGAL - COMPANHIA DE FIOS E
CABOS LDA

Coficab Portugal 2020

--

49.749,17

FSE

24.874,59

POCI-03-3560-FSE-014981

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

INTERMOLDE-MOLDES VIDREIROS INTERNACIONAIS iProcessApp - Abordagem Processo Integral na produção de moldes
-LDA
para vidro

5.106,00

FSE

3.063,60

POCI-03-3560-FSE-015147

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SATINSKIN TÊXTEIS S.A.

Single Pass Technology

--

64.374,34

FSE

45.062,04

POCI-03-3560-FSE-015153

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CORK SUPPLY PORTUGAL 4 - ROLHAS TÉCNICAS,
UNIPESSOAL LDA

Criação de uma nova empresa com o objectivo de produzir rolhas
técnicas de microgranulado para vinhos e champanhe.

--

55.899,79

FSE

27.949,90

POCI-03-3560-FSE-015241

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ASMI II OFFSHORE INDUSTRIES, S.A.

Blue Innovation 2022 - A New Era for the Offshore Industry

--

114.178,00

FSE

68.506,80

POCI-03-3560-FSE-016370

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BOSCH TERMOTECNOLOGIA S.A.

Projeto Scale-up

--

1.999.981,45

FSE

999.990,73

POCI-03-3560-FSE-017069

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AMY'S KITCHEN, UNIPESSOAL LDA

Amy's Kitchen Portugal - phase 1

--

2.199.724,90

FSE

1.099.862,45

POCI-03-3560-FSE-017125

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CELTEJO - EMPRESA DE CELULOSE DO TEJO S.A.

Tejo Project 2018

--

237.464,72

FSE

118.732,36

POCI-03-3560-FSE-017129

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CELULOSE BEIRA INDUSTRIAL (CELBI) S.A.

Projeto C17

--

50.590,28

FSE

25.295,14

POCI-03-3560-FSE-017318

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IMTEC - INDÚSTRIA MOLDES TÉCNICOS LDA

CREATIVE INNOVATION to MARKET 2020 - CIM 2020

--

196.219,39

FSE

117.731,63

POCI-03-3560-FSE-017363

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PRIFER - INDUSTRIA DE MOLDES , LDA

Inovação Produtiva Prifer

--

35.812,26

FSE

21.487,36

POCI-03-3560-FSE-017393

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

I. M. A.-INDUSTRIA DE MOLDES DE AZEMEIS, S.A.

FÁBRICA INTELIGENTE - MONITORIZAÇÃO DO PRODUTO E
PRODUÇÃO NIVELADA

--

33.258,12

FSE

16.629,06

POCI-03-3560-FSE-017400

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

M.D.A.-MOLDES DE AZEMEIS, S.A.

FLUXO OTIMIZADO DE PRODUTO EM CÉLULAS AUTÓNOMAS
ESPECIALIZADAS

--

53.258,46

FSE

26.629,23

POCI-03-3560-FSE-017420

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IGM - INDÚSTRIA GLOBAL DE MOLDES S.A.

ESTAÇÕES IN-PROCESS PARA INSPEÇÃO DAS ATIVIDADES
PRODUTIVAS

--

36.092,67

FSE

18.046,34

POCI-03-3560-FSE-017440

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

EUROSTYLE SYSTEMS PORTUGAL - INDUSTRIA DE
PLASTICOS E DE BORRACHA, S.A.

Eurostyle 2020

--

307.637,46

FSE

153.818,73

POCI-03-3560-FSE-017453

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SIMOLDES,AÇOS S.A.

CENTROS INTELIGENTES PULL-FLOW NO PROCESSO PRODUTIVO

--

49.879,67

FSE

24.939,84

POCI-03-3560-FSE-017494

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

EUROCAST AVEIRO, S.A.

Eurocast Aveiro 2020

--

400.753,88

FSE

200.376,94

POCI-03-3560-FSE-017727

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

WS - WOOD AND STEEL , LDA

WASC ? Wood and Steel Concept

--

26.495,61

FSE

18.546,93

POCI-03-3560-FSE-018076

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO S.A.

Labesfal ? Aumento da capacidade produtiva para produção de
penicilinas

--

132.223,93

FSE

66.111,97

POCI-03-3560-FSE-018114

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PEDAÇOS D'CASA - CONSTRUÇÃO CIVIL E
REABILITAÇÃO, LDA

Internacionalização e Inovação das técnicas e modelos de
Marketing e Organizacional

--

5.076,00

FSE

3.045,60

POCI-03-3560-FSE-018144

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PRYOG TECHNOLOGIES, LDA

Internacionalização da empresa e Inovação das técnicas e modelos
-de Marketing e Organizacional

1.494,00

FSE

896,40

POCI-03-3560-FSE-018146

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CLEVERFIL, LDA

Inovando a Fiação, Acompanhando as Tendências com Produtos
Diferenciadores

--

1.228,24

FSE

859,77

POCI-03-3560-FSE-018285

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

KENTRA TECHNOLOGIES, LDA

Aposta no Reforço da Internacionalização da empresa e Inovação
das técnicas e modelos de Marketing e Organizacional

--

3.060,00

FSE

1.836,00

POCI-03-3560-FSE-018293

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PANPOR - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Panpor 2016-2018: Aposta na Inovação de Produtos
Internacionalizáveis de Elevado Valor Acrescentado

--

6.434,00

FSE

3.217,00

POCI-03-3560-FSE-018299

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ITGEST - SOFTWARE E SISTEMAS INFORMÁTICOS,
LDA

Reforço da Internacionalização e aposta na Inovação de Marketing
-e Organizacional

3.360,00

FSE

2.016,00

POCI-03-3560-FSE-018313

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ACR EUROPA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO INDUSTRIAL E
DOMÉSTICO, LDA

Inov_Produts

4.550,98

FSE

3.185,69

--

Objetivo Temático | Thematic
Objective
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Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/09/20

2018/03/19

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/31

2017/12/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/09/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/12/31

2017/12/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/14

2017/10/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/01/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/04

2018/01/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2017/06/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/05/03

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2015/11/06

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2019/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/07

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/05

2018/02/04

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/15

2018/02/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/16

2019/02/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/20

2018/02/17

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/15

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/02/27

2018/02/24

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/04

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/21

2018/03/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/30

2018/05/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

POCI-03-3560-FSE-018321

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

NEW SOLUTION - NOVAS SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO,
Labelling Inovation
S.A.

--

68.637,36

FSE

41.182,42

POCI-03-3560-FSE-018326

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BOSCH SECURITY SYSTEMS - SISTEMAS DE
SEGURANÇA, S.A.

Target Crescimento 2020

--

23.167,91

FSE

11.583,96

POCI-03-3560-FSE-018336

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

EPALFER - SERRALHARIA DE MOLDES, CUNHOS E
CORTANTES LDA

EPALFER NEW

--

50.000,00

FSE

35.000,00

POCI-03-3560-FSE-018357

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

J.MARTINS & DIAS LDA

JMD HPPANELS

--

83.001,90

FSE

58.101,33

POCI-03-3560-FSE-018391

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

LITOGRAFIA COIMBRA S.A.

Offset UV

--

53.915,60

FSE

37.740,92

POCI-03-3560-FSE-018419

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

INFORMOLDES, LDA

Viabilização da produção de moldes tecnicamente avançados,
direcionados à indústria automóvel e desenvolvidos com base em
atividades integradas de desenho, projeto, engenharia, fabrico e
prototipagem.

--

34.138,46

FSE

23.896,92

POCI-03-3560-FSE-018426

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

L.E.F., S.A.

NOVA UNIDADE INDUSTRIAL

--

17.222,70

FSE

12.055,89

POCI-03-3560-FSE-018482

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

HUTCHINSON (PORTO) - TUBOS FLEXÍVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Hutchinson Porto 2020

--

138.480,60

FSE

69.240,30

POCI-03-3560-FSE-018494

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS PORTUGAL,
UNIPESSOAL LDA

Borgwarner 2020

--

272.179,22

FSE

136.089,61

POCI-03-3560-FSE-018503

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

WIELAND THERMAL SOLUTIONS, LDA

Wieland 2020

--

59.569,83

FSE

29.784,92

POCI-03-3560-FSE-018523

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CTR - CONSULTORIA, TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES, oNE ? Nova Eco inovação: Desenvolvimento de novos produtos e
LDA
processos inovadores e ecológicos (ambientadores e biocidas)

--

18.104,75

FSE

9.052,38

POCI-03-3560-FSE-018551

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FALUAL- CONSTRUÇÕES METALOMECÂNICAS, S.A.

Aumento da capacidade produtiva com a introdução de 2 novaas
areas de negocio

--

5.600,00

FSE

3.360,00

POCI-03-3560-FSE-018585

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ETFOR - EMPRESA TÊXTIL S.A.

CWW - CASUAL AND WORK WEAR

--

169.355,98

FSE

101.613,59

POCI-03-3560-FSE-018628

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GLOWOOD - INDÚSTRIA, S.A.

GLOWOOD 2.0 - IMPULSO DA ATIVIDADE PRODUTIVA

--

2.593,75

FSE

1.815,63

POCI-03-3560-FSE-018689

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

MEPHISTO PORTUGUESA-FÁBRICA DE CALÇADO,
LDA

Diferenciação da Mephisto Portuguesa assente em produtos
inovadores decorrentes da actividade de I&D e da qualificação dos -recursos humanos

139.078,26

FSE

69.539,13

POCI-03-3560-FSE-018708

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SOLINTELLYSYS LDA

Solintellysys - New Industrial

--

25.043,73

FSE

17.530,61

POCI-03-3560-FSE-018765

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

VIDRARIA MORTÁGUA - VIDROS E ESPELHOS, S.A.

vidro duplo de grandes dimensões 6000x3210mm para fachadas de
-grandes projetos

16.704,68

FSE

10.022,81

POCI-03-3560-FSE-018771

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IRMÃOS ALMEIDA CABRAL II - AMBIENTE, S.A.

Inov. Prod. IAC - AMBIENTE

--

24.821,11

FSE

14.892,67

POCI-03-3560-FSE-018861

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SCHMIDT LIGHT METAL, FUNDIÇÃO INJECTADA LDA SLM EXP 06

--

19.250,40

FSE

11.550,24

POCI-03-3560-FSE-018870

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

MAXIPLÁS -PLÁSTICOS & ENGENHARIA LDA

Nova Maxiplas

--

2.690,00

FSE

1.614,00

POCI-03-3560-FSE-018885

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FUNFRAP-FUNDIÇÃO PORTUGUESA S.A.

Produção CGI & Vertical All In Core Blocks

--

67.745,35

FSE

33.872,68

POCI-03-3560-FSE-018902

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

INOVOCORTE-SERRALHARIA, UNIPESSOAL LDA

Alargamento da oferta de produtos (novos produtos), reforço da
capacidade produtiva da empresa e implementação de uma
estratégia de internacionalização

--

9.423,00

FSE

6.596,10

POCI-03-3560-FSE-018916

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

HCARESOL - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE
SAÚDE, LDA

HCARESOL Qualificação - Nova empresa, eficiente, competitiva e
de âmbito internacional

--

9.215,67

FSE

5.529,40

POCI-03-3560-FSE-018958

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FERPINTA - INDUSTRIAS DE TUBOS DE AÇO DE
FERNANDO PINHO TEIXEIRA S.A.

FERPINTA ECO-TECH

--

16.562,50

FSE

8.281,25

POCI-03-3560-FSE-019020

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FÁBRICA DE CERVEJAS PORTUENSE, PRHM TPRT,
S.A.

FCPortuense - Inovação

--

20.687,51

FSE

14.481,26

POCI-03-3560-FSE-019024

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

RILER-INDÚSTRIA TÊXTIL,S.A.

Riler - Dá cor à vida

--

49.500,00

FSE

29.700,00

POCI-03-3560-FSE-019047

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

QUIMIALMEL - QUÍMICOS E MINERAIS, LDA

Novo estabelecimento para produção de Pedra de Silicato, Silicato
-Sódio e Lingote de Aluminio - com tecnologias unicas em Portugal

15.271,26

FSE

7.635,63

POCI-03-3560-FSE-019132

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

NAVARRA - EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO, S.A.

1.275,00

FSE

637,50

POCI-03-3560-FSE-019260

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SOCORI - SOCIEDADE DE CORTIÇAS DE RIOMEÃO
S.A.

13.372,18

FSE

6.686,09

POCI-03-3560-FSE-019268

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PORTRISA - INDÚSTRIA DE PORTAS, S.A.

Projeto de Qualificação da Portrisa - Melhoria da Competitividade

--

26.324,76

FSE

15.794,86

POCI-03-3560-FSE-019287

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

THINK TANK - MANAGEMENT AND MARKETING
EXPERTS, LDA

Reforço do processo de Internacionalização e aposta na Inovação
de Marketing e Organizacional

--

3.132,00

FSE

1.879,20

POCI-03-3560-FSE-019296

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BRACICLA, UNIPESSOAL LDA

Otimização do processo produtivo e valorização de novos resíduos --

32.374,54

FSE

22.662,18

POCI-03-3560-FSE-019325

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GRANITOS LAMECENSE LDA

Aumento da capacidade produtiva por via da inovação tecnológica
-e abordagem a novos segmentos de mercado.

39.483,24

FSE

27.638,27

POCI-03-3560-FSE-019368

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IDEIAS DINÂMICAS SERVIÇOS, LDA

Aposta no Reforço da Internacionalização da empresa e Inovação
das técnicas e modelos de Marketing e Organizacional

--

3.432,00

FSE

2.059,20

POCI-03-3560-FSE-019382

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SERAFIM FERTUZINHOS, S.A.

Tesouras Batil

--

67.458,58

FSE

40.475,15

POCI-03-3560-FSE-019453

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TABEL-ESTAMPARIA E ACABAMENTOS TEXTEIS LDA

Criação de uma unidade produtiva de artigos de vestuário com
base em «E-Têxteis»/ Tecidos Técnicos

--

25.829,56

FSE

18.080,69

POCI-03-3560-FSE-019460

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

KEMI - PINE ROSINS PORTUGAL, S.A.

KEMI - TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE
-RESINAS INOVADORAS.

10.000,00

FSE

7.000,00

POCI-03-3560-FSE-019517

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COTTONANSWER, S.A.

COTTONANSWER - World expansion trought disruptive design
products

--

9.000,00

FSE

5.400,00

POCI-03-3560-FSE-019541

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ARESTAS SOLENES - LDA

Planos de Ceramica Vitrificada - Grande Gap no Mercado

--

39.966,00

FSE

27.976,20

POCI-03-3560-FSE-019551

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

VIDROAPLANOS, UNIPESSOAL LDA

PLANOS REVOLT

--

29.963,05

FSE

20.974,14

POCI-03-3560-FSE-019561

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AGUIMETAIS LDA

Copper Recycling Leader

--

21.251,72

FSE

14.876,20

POCI-03-3560-FSE-019586

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BYSTEEL FS, S.A.

Constituição de unidade industrial de engenharia de fachadas

--

160.070,00

FSE

80.035,00

ExtrudePLUS - Aumento da capacidade produtiva da Navarra e
modernização de processos de fabrico, visando a produção de
-perfis inovadores e de maior qualidade para mercados
internacionais mais exigente
Aumento da capacidade pela via da inovação tecnológica e de uma
alteração fundamental do processo global de produção da
-empresa.

Objetivo Temático | Thematic
Objective
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Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/03/30

2018/03/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/04/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/11/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/25

2018/07/24

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/08

2018/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/06

2018/04/05

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/11

2018/04/03

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/04

2018/04/03

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/05

2018/07/04

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/06

2018/07/05

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/07

2018/04/06

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

80%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

CAETANO AERONAUTIC, S.A.

CAER Industrialization: Criação de condições técnicas e
tecnológicas para a industrialização de novos componentes
metálicos e compósitos

--

272.201,73

FSE

136.100,87

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/08

2017/12/31

Portugal

80%

FAB - FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIOS DE BRAGA, LDA

Aumento da capacidade produtiva e modernização de diversos
equipamentos/ferramentas adjacentes e complementares ao
desenvolvimento do processo/tecnologia de areias auto secativas
para produção de peça

--

11.308,17

FSE

7.915,72

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/26

2018/05/30

Portugal

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PRYOG TECHNOLOGIES, LDA

Inovação da Gestão Organizacional e IDI, reforço das TIC, RH e
formação e Inovação de Marketing

--

3.420,00

FSE

2.052,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/12

2018/04/11

Portugal

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IDEIAS DINÂMICAS SERVIÇOS, LDA

Certificação Sistema Gestão Qualidade; inovação campanhas de
marketing; reforço TIC; reforço RH qualificados

--

1.860,00

FSE

1.116,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019722

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ABILIO P. CARNEIRO & FILHOS, S.A.

Reforço do posicionamento da empresa nos mercados
internacionais, através da apresentação de uma nova marca e
linhas de produtos diferenciadas nas gamas de produtos já
existentes

--

5.533,36

FSE

3.320,02

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/12

2018/04/11

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019734

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ABILIO P. CARNEIRO & FILHOS, S.A.

Melhoria da Competitividade no mercado global, através do
reforço da capacidade de gestão e resposta aos clientes

--

4.429,45

FSE

2.657,67

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/14

2018/04/11

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019758

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

MAXIMO INTERNACIONAL-IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO, S.A.

NOBRAND ROOTS

--

42.273,90

FSE

25.364,34

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/16

2018/04/15

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019780

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FABRICA DE CALÇADO DURA, LDA

Internacionalização da marca própria EXCEED para mercados fora
da Europa, com produtos de alta qualidade

--

8.117,64

FSE

4.870,58

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/21

2018/04/20

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019793

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

JOIA - CALÇADO, S.A.

Internacionalização da marca CLOUD

--

11.491,26

FSE

6.894,76

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/25

2018/04/24

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019830

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ARPITEX - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
Qualificação da Arpitex para a internacionalização
LDA

--

4.344,00

FSE

2.606,40

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/27

2018/04/26

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019832

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IRMÃOS MONTEIRO S.A.

Qualificação da estratégia de internacionalização da Irmãos
Monteiro

--

73.625,65

FSE

44.175,39

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/30

2018/06/29

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019834

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GRUPEL, GRUPOS ELECTROGÉNEOS, S.A.

Alargamento do processos de internacionalização alicerçado em
novos produtos inovadores e promoção internacional de marcas
próprias

--

46.973,59

FSE

28.184,15

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/27

2018/04/26

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019836

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

MIRAZEITE, S.A.

Diversificação da Internacionalização da Mirazeite

--

17.705,99

FSE

10.623,59

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019860

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ADICO-ADELINO DIAS COSTA-MOBILIÁRIO
METÁLICO LDA

INOV ADICO (Internacionalização) - Eficiência Operacional, Novos
Produtos e Novos Mercados

--

5.740,57

FSE

3.444,34

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/26

2018/07/25

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019868

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PINHA-FABRICA DE AQUECIMENTO ELECTRICO LDA Solidificar para Internacionalizar

--

6.462,03

FSE

3.877,22

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/03

2018/06/14

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019874

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ANIBAL CARNEIRO BARBOSA LDA

Promoção Internacional da Animovel e Criação de Novas gamas de
-Produtos

11.972,00

FSE

7.183,20

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/04/29

2018/04/28

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019878

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

LINGOTE ALUMÍNIOS, S.A.

LINGOTE ALUMÍNIOS - INOVAÇÃO DE PRODUTO PARA O
MERCADO INTERNACIONAL

--

19.156,65

FSE

11.493,99

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/04/02

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019891

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ETFOR - EMPRESA TÊXTIL S.A.

CWW ? CASUAL AND WORK WEAR

--

28.969,16

FSE

17.381,50

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019893

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

VIEIRA & LOPES LDA

Reforço da atuação nos mercados internacionais

--

7.700,00

FSE

4.620,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019896

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FEPSA - FELTROS PORTUGUESES S.A.

INOVFEPSA ? QUALIFICAÇÃO para reforço da liderança
internacional do setor de gama alta de feltros para chapéus

--

66.982,97

FSE

40.189,78

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/02

2018/05/01

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019928

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COSMOPAK - INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E
EMBALAGENS S.A.

Cosmopak - International II

--

4.000,00

FSE

2.400,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/04

2018/05/03

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019938

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

EXTRUPLAS - RECICLAGEM, RECUPERAÇÃO E
FABRICO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LDA

Extruplás around the world

--

22.843,75

FSE

13.706,25

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019939

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

INFOS-INFORMÁTICA E SERVIÇOS S.A.

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO INFOS 2016/2018

--

28.041,04

FSE

16.824,62

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/10

2018/04/09

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019941

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS
D'ALAGOA, S.A.

Reforço das Capacidade de Organização e Gestão da MERCATUS e
-Qualificação do seu Capital Humano

8.203,76

FSE

4.922,26

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/04

2018/05/03

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019953

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CUBIMATÉRIA - POLIMENTOS, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização Cubimatéria

--

1.812,40

FSE

1.087,44

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019969

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PINHA-FABRICA DE AQUECIMENTO ELECTRICO LDA Qualificar para diferenciar e globalizar a Pinha

--

4.038,77

FSE

2.423,26

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/05

2018/05/04

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020014

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BARATA GARCIA S.A.

Qualificação da Barata Garcia

--

18.962,08

FSE

11.377,25

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020041

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AQUATLANTIS-PRODUTOS PARA ANIMAIS
DOMÉSTICOS S.A.

AQUA GLOBAL

--

17.226,50

FSE

10.335,90

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020066

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TRIPLE S - SOARES, SILVA & SAMPAIO, LDA

Reforço das capacidades de organização e gestão, para passar a
competir em produtos de gama alta

--

10.391,16

FSE

6.234,70

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/30

2018/05/29

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020094

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

LITORAL REGAS - COMÉRCIO E APOIO À
AGRICULTURA LDA

Qualificar Litoral Regas

--

15.382,68

FSE

9.229,61

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020102

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GRUPEL, GRUPOS ELECTROGÉNEOS, S.A.

Qualificação transversal da Grupel em factores imaterias de
competitividade como suporte ao desenvolvimento de novos
produtos e internacionalização

--

25.738,55

FSE

15.443,13

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/10

2018/05/09

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020104

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CARLOS FREITAS & CA S.A.

Certificação e informatização da empresa

--

21.445,15

FSE

12.867,09

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/10

2018/05/09

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020117

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.

F3M_4Future

--

12.898,10

FSE

7.738,86

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/05

2018/12/04

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020119

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

WALKEMORE, S.A.

Reforço da Internacionalização da Marca WOCK

--

6.919,45

FSE

4.151,67

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/23

2018/05/22

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020121

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ICC-INDUSTRIAS E COMERCIO DE CALÇADO S.A.

Melhoria da Competitividade no mercado global, através do
Laboratório de Biomecânica, do reforço da capacidade de
desenvolvimento e da certificação

--

3.088,41

FSE

1.853,05

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/24

2018/06/23

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020122

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COMFORUM - PROFILES LDA

Internacionalização Comforum / Novas Soluções de Perfis
Metálicos

--

10.090,25

FSE

6.054,15

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/15

2019/02/14

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020162

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TUPAI-FÁBRICA DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS S.A.

Promover os seus processos a jusante através da aposta no
marketing e na internacionalização

--

1.980,00

FSE

1.188,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020194

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IRMÃOS RODRIGUES - CONFECÇÕES S.A.

Internacionalizar e Inovar com valor

--

27.433,96

FSE

16.460,38

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/01

2018/07/16

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020207

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CERÂMIRUPE, CERÂMICAS, LDA

Internacionalização sustentada

--

26.305,13

FSE

15.783,08

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/06

2018/09/05

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020211

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COSMIBARÓMETRO, S.A.

Produtos Cosméticos Vendidos sob a Marcas Próprias totalmente
Concebidos, Desenvolvidos e Fabricados em Portugal com FORTE
componente de DESIGN e suporte de VENDA ON LINE

--

23.050,00

FSE

11.722,15

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020215

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ARQUICONSULT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

Arquiconsult Global

--

16.332,50

FSE

9.799,50

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2018/08/29

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020222

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FISOLA-FABRICA DE ISOLADORES ELECTRICOS LDA

Projeto de Qualificação da Fisola

--

2.567,15

FSE

1.540,29

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

POCI-03-3560-FSE-019610

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-019660

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-019705

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-03-3560-FSE-019721
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mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/11

2018/05/10

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/07

2018/07/06

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/20

2018/05/19

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/25

2018/10/24

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/08

2018/08/07

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/24

2018/07/23

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/24

2019/03/23

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/13

2018/05/12

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/18

2018/07/17

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/15

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/21

2018/10/20

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

POCI-03-3560-FSE-020225

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AGREMARCO - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA

Modernização da base tecnológica informática e dos sistemas de
informação da AGREMARCO

--

3.921,58

FSE

2.352,95

POCI-03-3560-FSE-020227

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ICC-INDUSTRIAS E COMERCIO DE CALÇADO S.A.

Reforço da Internacionalização para mais de 40 mercados com
produtos atuais e novos nichos de mercado de calçado de
segurança

--

12.487,01

FSE

7.492,21

POCI-03-3560-FSE-020288

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

WINPROVIT - SOLUÇÕES INTELIGENTES. S.A.

Winprovit Global

--

22.303,76

FSE

13.382,26

POCI-03-3560-FSE-020295

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

NUTRE - INDUSTRIAS ALIMENTARES, S.A.

NUTRE - Internacionalização Saudável

--

35.000,00

FSE

21.000,00

POCI-03-3560-FSE-020299

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BEC - BRAGA, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO
LDA

Reforço da capacitação de internacionalização e de marketing para
consolidação, dinamização e diversificação de mercados
-internacionais.

28.840,00

FSE

17.304,00

POCI-03-3560-FSE-020314

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PIUBELE-CONFECÇÕES,INDUSTRIA E COMERCIO S.A. PROJETO DE QUALIFICAÇÃO 2016/2018

--

1.433,75

FSE

860,25

POCI-03-3560-FSE-020316

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ATLANTA - COMPONENTES PARA CALÇADO LDA

Qualificação da empresa em áreas chave de competitividade

--

15.966,94

FSE

9.580,16

POCI-03-3560-FSE-020318

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ATLANTA - COMPONENTES PARA CALÇADO LDA

Reforço do posicionamento da empresa nos mercados
internacionais, através da apresentação de produtos inovadores e
diferenciados

--

3.451,39

FSE

2.070,83

POCI-03-3560-FSE-020337

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BARRINHO - TRANSPORTES, S.A.

Barrinho Qualifica

--

26.900,70

FSE

16.140,42

POCI-03-3560-FSE-020343

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FUNDIÇÃO DO ALTO DA LIXA S.A.

FAL - Consolidar e expandir a internacionalização para novos países
-e novos continentes.

7.930,16

FSE

4.758,10

POCI-03-3560-FSE-020347

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FRAVIZEL - EQUIPAMENTOS METALOMECÂNICOS,
S.A.

FRAVIZEL 4.0

--

56.798,06

FSE

34.078,84

POCI-03-3560-FSE-020387

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

RIBEIRO & MATOS - CONFECÇÃO LDA

Ribeiro & Matos... a Vestir o Mundo!

--

8.826,81

FSE

5.296,09

POCI-03-3560-FSE-020455

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PINGPOST - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
LDA

Internacionalização da Pingpost

--

74.498,00

FSE

44.698,80

POCI-03-3560-FSE-020464

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SEDACOR-SOCIEDADE EXPORTADORA DE ARTIGOS
DE CORTIÇA, LDA

Introdução na empresa de novos métodos organizacionais e de
gestão e reforço das suas capacidades laboratoriais como suporte
do processo de internacionalização.

--

7.850,11

FSE

4.710,07

POCI-03-3560-FSE-020519

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

I. S. I. - INDÚSTRIA DE SOLAS INJECTADAS LDA

Aposta na internacionalização no segmento de alta qualidade, com
-solas ultraleves com acabamentos decorativos inovadores

9.349,47

FSE

5.609,68

POCI-03-3560-FSE-020522

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

I. S. I. - INDÚSTRIA DE SOLAS INJECTADAS LDA

Reforço das capacidades de desenvolvimento, organização e
gestão, para competir em produtos de gama alta

--

8.937,30

FSE

5.362,38

POCI-03-3560-FSE-020538

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TÊXTIL ANTÓNIO FALCÃO, S.A.

TAF Internacionalizacao 2020

--

20.070,66

FSE

12.042,40

POCI-03-3560-FSE-020549

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FIRMAGO - FUNDIÇÃO DE ALUMINIOS S.A.

Internacionalização dos produtos da FIRMAGO

--

3.987,14

FSE

2.392,28

POCI-03-3560-FSE-020574

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IRMÃOS SOUSA S.A.

Reforço da capacidade empresarial da IS3 para aumento da
Internacionalização

--

3.400,00

FSE

2.040,00

POCI-03-3560-FSE-020588

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GLOBAL WINES, S.A.

Projeto de Internacionalização da Global Wines para o biénio 2016-2018

4.400,00

FSE

2.640,00

POCI-03-3560-FSE-020604

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ICEBEL - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL LDA

Icebel - Empresa Global

--

15.106,25

FSE

9.063,75

POCI-03-3560-FSE-020628

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TABIQUE ENGENHARIA, LDA

Tabique - EUA, México e Cuba

--

4.500,00

FSE

2.700,00

POCI-03-3560-FSE-020660

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TRANSPORTES ANTUNES FIGUEIRAS, S.A.

TAF Qualificação

--

65.967,20

FSE

39.580,32

POCI-03-3560-FSE-020684

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

JOINTSTEEL PROCESS TECHNOLOGIES, S.A.

'Internacionaliza' - Internacionalização da empresa e aumento do
conhecimento dos mercados externos

--

9.406,67

FSE

5.644,00

POCI-03-3560-FSE-020700

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CINDICALFE - INDÚSTRIA DE CALÇADO, LIMITADA

Reforço da competitividade da empresa no acesso aos mercados
internacionais

--

11.957,81

FSE

7.174,69

POCI-03-3560-FSE-020714

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SOCIEDADE ARTÍSTICA, MANUFACTURAS QUÍMICAS
Qualificação da SOCIEDADE ARTÍSTICA e do seu capital humano
E METÁLICAS, LDA

--

29.553,42

FSE

17.732,05

POCI-03-3560-FSE-020734

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

HUGAL-INDÚSTRIA DE CALÇADO LDA

Inovação organizacional, criação de marcas e certificação da
empresa

--

7.571,09

FSE

4.542,65

POCI-03-3560-FSE-020739

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GEONEXT - PRODUTOS ELÉCTRICOS, S.A.

Inovação Organizacional, de Marketing, TIC e Economia digital

--

3.101,00

FSE

1.860,60

POCI-03-3560-FSE-020801

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GBTX, LDA

GBTX INTERNATIONAL

--

12.153,81

FSE

7.292,29

POCI-03-3560-FSE-020813

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COTTONANSWER, S.A.

COTTONANSWER ? WORLD EXPANSION TROUGHT DISRUPTIVE
DESIGN PRODUTS ? QUALIFIC

--

2.625,00

FSE

1.575,00

POCI-03-3560-FSE-020831

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SMARTWATT - ENERGY SERVICES, S.A.

Exportar Inteligente

--

13.043,25

FSE

7.825,95

POCI-03-3560-FSE-020856

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COTTONANSWER, S.A.

WORLD EXPANSION TROUGHT DISRUPTIVE DESIGN PRODUTS ?
INTERNAC

--

6.750,00

FSE

4.050,00

POCI-03-3560-FSE-020875

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

VOLCALIS - ISOLAMENTOS MINERAIS, S.A.

Optimização da Competitividade Organizacional

--

42.950,00

FSE

25.770,00

POCI-03-3560-FSE-020876

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

VOLCALIS - ISOLAMENTOS MINERAIS, S.A.

Actuação Competitiva em Mercados Internacionais

--

79.068,15

FSE

47.440,89

POCI-03-3560-FSE-020885

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

METALURGICA PROGRESSO DE VALE DE CAMBRA
S.A.

Entrada qualificada em 9 mercados internacionais e 7 mercados
atuais, tendo por base novos produtos inovadores e uma política
de reconhecimento das suas 2 novas marcas próprias

--

21.768,67

FSE

13.061,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020894

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

REVE DE FLO - SHOES, S.A.

OTIMIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO PARA REFORÇO DA
-COMPETITIVIDADE DA EMPRESA NA SUBIDA DA CADEIA DE VALOR

10.026,28

FSE

6.015,77

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020905

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BTL-INDUSTRIAS METALURGICAS S.A.

Investimentos em ferramentas informáticas para gestão de
informação e na implementação de um sistema de gestão da
qualidade com base no normativo ASME com vista a qualificar a
empresa, provendo a sua

--

1.633,27

FSE

979,96

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020913

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

MARTIAPE - CALÇADO S.A.

Otimizar Capacidades de organização e gestão para competir
internacionalmente em nicho de mercado

--

9.161,22

FSE

5.496,73

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/31

2018/05/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020916

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AMF, LDA

Qualificação da empresa em áreas estratégicas de competitividade --

8.682,79

FSE

5.209,67

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020920

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

RIBALDE - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS DE
MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E CARGAS LDA

Sistema de Gestão pela Qualidade Total (ISO 9001), Design e
Inovação.

--

960,00

FSE

576,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020954

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

RODRIGUES & FONSECA, LIMITADA

Melhoria da competividade da empresa no acesso aos mercados
internacionais

--

23.533,18

FSE

14.119,91

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/15

2018/05/14

Portugal

POCI-03-3560-FSE-020961

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FRIGOCON - INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO
S.A.

Globalização - Novas metas

--

11.483,47

FSE

6.890,08

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/02

2018/06/01

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

POCI-03-3560-FSE-021047

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ARFAI - INDÚSTRIA DE FAIANÇAS LDA

Plano de Internacionalização da Arfai Ceramics Portugal

--

3.409,00

FSE

2.045,40

POCI-03-3560-FSE-021062

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COMPTA - BUSINESS SOLUTIONS, S.A.

Compta BS ? Requalificar para Ganhar

--

33.230,00

FSE

19.938,00

POCI-03-3560-FSE-021073

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FRIGOCON - INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO
S.A.

Tempos padrão e Métodos

--

10.845,01

FSE

6.507,01

POCI-03-3560-FSE-021078

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

INI - INDÚSTRIA DE INOXIDÁVEIS S.A.

INI +QUAL

--

11.074,00

FSE

6.644,40

POCI-03-3560-FSE-021102

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

MANUEL SERRA S.A.

Consolidação e expansão da presença internacional da Manuel
Serra

--

4.375,20

FSE

2.625,12

POCI-03-3560-FSE-021106

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ANTÓNIO CUNHA LEITE LDA

ACL POLARGLUE

--

27.714,35

FSE

16.628,61

POCI-03-3560-FSE-021111

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SOCÉM - E. D. - FABRICAÇÃO, ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO DE MOLDES, S.A.

Futuring Management

--

38.458,65

FSE

23.075,19

POCI-03-3560-FSE-021137

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

P & R - TÊXTEIS S.A.

P&R entering 4.0 industry dimension

--

9.858,35

FSE

5.915,01

POCI-03-3560-FSE-021154

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GLOBALTRONIC - ELECTRÓNICA E
TELECOMUNICAÇÕES S.A.

GlobaltronicEXP

--

20.009,70

FSE

12.005,82

POCI-03-3560-FSE-021171

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TRANSFOR - INDÚSTRIA, S.A.

INTERNATIONAL TO WIN

--

24.185,00

FSE

14.511,00

POCI-03-3560-FSE-021176

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BALUTEXTIL - MALHAS E CONFECÇÕES S.A.

Balutêxtil - Reforço para a capacitação e na qualificação

--

44.955,74

FSE

26.973,44

POCI-03-3560-FSE-021205

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IRMÃOS ALMEIDA CABRAL II - AMBIENTE, S.A.

Qualificar IAC - AMBIENTE

--

12.808,10

FSE

7.684,86

POCI-03-3560-FSE-021222

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IRMÃOS SOUSA S.A.

Inovação organizacional e reforço das capacidades de gestão da IS3 --

9.200,00

FSE

5.520,00

POCI-03-3560-FSE-021223

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TRANSFOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.

INTERNATIONAL COME TRUE

--

29.368,50

FSE

17.621,10

POCI-03-3560-FSE-021231

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

M. A. SILVA II - CORTIÇAS LDA

Implementação de uma estratégia de reforço das capacidades
laboratorial numa perspetiva de maior competitividade e garantia
de qualidade junto dos mercados-alvo externos

--

4.532,74

FSE

2.719,64

POCI-03-3560-FSE-021235

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

KMS - MATERIAIS TÉCNICOS, LDA

Internacionalização da KMS

--

1.645,95

FSE

987,57

POCI-03-3560-FSE-021236

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GUIALMI - EMPRESA DE MÓVEIS METÁLICOS, S.A.

Internacionalização e Inovação

--

10.919,00

FSE

6.551,40

POCI-03-3560-FSE-021238

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CAPSULAS DO NORTE-INDUSTRIAS METALICAS LDA

Qualificação da empresa - Cápsulas do Norte ? Indústrias
Metálicas, Lda.

--

2.759,00

FSE

1.655,40

POCI-03-3560-FSE-021244

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PINTO BRASIL - FÁBRICA DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, S.A.

Pinto Brasil - Reforço das capacidades de Gestão, I&D e Qualidade --

10.456,55

FSE

6.273,93

POCI-03-3560-FSE-021256

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ANTÓNIO DE ALMEIDA LDA

Internacionalização da marca Sónia Patrício

--

9.808,97

FSE

5.885,38

POCI-03-3560-FSE-021267

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BECIG, SOCIEDADE COMERCIAL, S.A.

REFORÇO DA COMPETITIVIDADE DA EMPRESA NO ACESSO AOS
MERCADOS INTERNACIONAIS COM MARCA PRÓPRIA

--

47.619,94

FSE

28.571,96

POCI-03-3560-FSE-021279

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ESMALTINA AUTO-CICLOS S.A.

Projeto de Qualificação da Esmaltina nos seus Fatores Dinâmicos
de Competitividade

--

7.364,50

FSE

4.418,70

POCI-03-3560-FSE-021304

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CNS SAÚDE, LDA

Internacionalização CNS e PARK&ME

--

25.648,00

FSE

15.388,80

POCI-03-3560-FSE-021343

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CAPA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
METALOMECÂNICAS, S.A.

Plano de Internacionalização da CAPA

--

67.094,36

FSE

40.256,62

POCI-03-3560-FSE-021352

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

INOVA+ - INNOVATION SERVICES, S.A.

INOVAGrowth

--

60.879,14

FSE

36.527,48

POCI-03-3560-FSE-021361

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

Exporta+: Reforço da capacitação empresarial da JPM para a
JPM - AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, internacionalização com o objetivo de aumentar as exportações
S.A.
pela captação de novos clientes e a entrada em novos mercados
internacionais

--

28.853,29

FSE

17.311,97

POCI-03-3560-FSE-021378

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

A400 - PROJETISTAS E CONSULTORES DE
ENGENHARIA, LDA

A400 - Processo de Internacionalização - Implementação da
Metodologia BIM

--

55.346,47

FSE

33.207,88

POCI-03-3560-FSE-021413

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PINTO BRASIL - FÁBRICA DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, S.A.

Pinto Brasil - Estratégia de Internacionalização 2016-2018

--

29.549,78

FSE

17.729,87

POCI-03-3560-FSE-021419

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

DGPW, S.A.

Diversificação dos mercados da CDH.

--

15.957,24

FSE

9.574,34

POCI-03-3560-FSE-021525

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

MEGA DIES - CUNHOS E CORTANTES LDA

MEGA DIES INDUSTRY 4.0

--

6.369,79

FSE

3.821,87

POCI-03-3560-FSE-021529

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SOCIEDADE IRMÃOS MIRANDA S.A.

Consolidação da internacionalização

--

9.769,98

FSE

5.861,99

POCI-03-3560-FSE-021535

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BAPTISTA & IRMÃO S.A.

+QI | Qualificação e Internacionalização da BIL

--

3.234,48

FSE

1.940,69

POCI-03-3560-FSE-021545

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

BANEMA, S.A.

Aumento competitividade na Banema por intervençao Fatores
Imateriais

--

7.095,09

FSE

4.257,05

POCI-03-3560-FSE-021554

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

NEXXPRO - FÁBRICA DE CAPACETES, S.A.

Nexxpro Speed (Qualificação) ? reforço do posicionamento
competitivo internacional

--

11.372,35

FSE

6.823,41

POCI-03-3560-FSE-021605

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

HEABOO, LDA

Edge Innovation Aveiro no mercado internacional

--

35.113,64

FSE

21.068,18

POCI-03-3560-FSE-021622

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SILENCOR - INDÚSTRIAS METÁLICAS LDA

Internacionalização Silencor

--

56.787,00

FSE

34.072,20

POCI-03-3560-FSE-021635

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

NEXXPRO - FÁBRICA DE CAPACETES, S.A.

Nexxpro Speed (Internacionalização) ? reforço do posicionamento
competitivo internacional

--

13.333,70

FSE

8.000,22

POCI-03-3560-FSE-021645

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

HENRIQUE VIEIRA & FILHOS S.A.

Projeto Qualificação VIEIRINOX

--

1.965,84

FSE

1.179,50

POCI-03-3560-FSE-021661

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SONAFI-SOCIEDADE NACIONAL DE FUNDIÇÃO
INJECTADA S.A.

SEI9 - Sonafi Ecoeficiência e INOVação

--

18.208,87

FSE

10.925,32

POCI-03-3560-FSE-021694

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ENGIMOV UNIVERSAL - S.A. (ZONA FRANCA DA
MADEIRA)

Engimov Universal - De Portugal para o Mundo

--

5.713,90

FSE

3.428,34

POCI-03-3560-FSE-021695

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

INFORLANDIA, S.A.

INFORLANDIA ? Internacionalização sustentada na inovação

--

14.237,09

FSE

8.542,25

POCI-03-3560-FSE-021698

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

Adira - Qualificação e Crescimento

--

109.135,95

FSE

65.481,57

POCI-03-3560-FSE-021727

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

NEWSTAMP - ESTAMPAGEM DE COMPONENTES
METÁLICOS LDA

Plano de Internacionalização da Newstamp

--

1.939,31

FSE

1.163,59

Objetivo Temático | Thematic
Objective
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Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/02

2018/06/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/26

2018/07/25

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/16

2018/06/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/20

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/02

2019/05/01

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/14

2018/04/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/31

2019/03/29

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/20

2018/05/19

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/13

2018/03/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/14

2018/05/13

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/03

2018/08/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/04/02

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/26

2018/08/25

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/24

2018/05/23

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/07/18

2018/07/17

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/28

2019/02/27

Portugal

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/30

2018/03/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

POCI-03-3560-FSE-021742

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

UNIVESTE-CONFECÇÕES LDA

Aumento das exportações nos mercados internacionais

--

41.864,22

FSE

25.118,53

POCI-03-3560-FSE-021764

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

MUNDINTER-INTERCAMBIO MUNDIAL DE
COMERCIO S.A.

2020 HLINE by MUNDINTER

--

9.220,00

FSE

5.532,00

POCI-03-3560-FSE-021813

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

O FELIZ - METALOMECÂNICA , S.A.

Estratégia Comercial & Expansão internacional

--

15.207,50

FSE

9.124,50

POCI-03-3560-FSE-022236

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

VOLCALIS - ISOLAMENTOS MINERAIS, S.A.

Criação da primeira empresa portuguesa dedicada à fabricação e
comercialização de Lã de Vidro

--

187.281,28

FSE

131.096,90

POCI-03-3560-FSE-022322

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CLARIAUSE - TINTURARIA E ACABAMENTOS DE FIOS
3D YARN DESIGN
S.A.

O projeto 3D YARN DESIGN tem como objetivo principal a produção de fios 3D com
recurso a novas técnicas de produção, manifestando inovação ao nível do produto e do
processo e de carácter disruptivo, pois não se encontra ainda no mercado esta tipologia
de fios (resultado ID Universidade do Minho).

14.685,25

FSE

8.811,15

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/08/26

2017/08/25

Portugal

POCI-03-3560-FSE-022572

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SOCEM INPACT - INVESTIGAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA DE MOLDES
LDA

SM 4.0 - Smart Manufacturing, é um projeto de investimento em inovação de processos
produtivos incorporando automação, com interligação de todos os fluxos recorrendo á
digitalização dos processos numa perspectiva de Indústria 4.0

4.252,50

FSE

2.976,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-022605

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

O & FURNITURE, LDA

O-WORLD

20.000,00

FSE

14.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/02

2019/03/01

Portugal

POCI-03-3560-FSE-022670

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CASA DA MALHA - C5M, LDA

Aposta na diferenciação através da inovação produtiva,
organizacional e de marketing

2.041,02

FSE

1.428,71

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-022776

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TÊXTEIS J. F. ALMEIDA S.A.

Têxteis J. F. Almeida - inovação produtiva, produtividade e
eficiência energética direcionada para mercados externos.

6.780,00

FSE

3.390,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

POCI-03-3560-FSE-022784

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

UARTRÓNICA ELECTRÓNICA, LDA

Going Forward

4.139,30

FSE

2.483,58

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-022832

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

DMM - DESENVOLVIMENTO, MAQUINAGEM E
MONTAGEM LDA

5.938,94

FSE

3.563,36

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/16

2017/09/15

Portugal

POCI-03-3560-FSE-022835

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

J.& J.TEIXEIRA S.A.

76.427,02

FSE

45.856,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/28

2018/01/26

Portugal

POCI-03-3560-FSE-022846

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SILENCOR - INDÚSTRIAS METÁLICAS LDA

32.479,00

FSE

19.487,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/15

2018/03/14

Portugal

POCI-03-3560-FSE-022851

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CLOTHIUS - TECELAGEM, LDA

9.590,40

FSE

6.713,28

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/27

2017/10/26

Portugal

POCI-03-3560-FSE-023059

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

DOCOFIL-SOCIEDADE TEXTIL, LDA

18.750,00

FSE

11.250,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/09/17

2018/09/01

Portugal

POCI-03-3560-FSE-023105

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

RAIZ SPECIALITY COFFEES, LDA

7.963,03

FSE

5.574,12

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2019/08/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-023147

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SEBASTIÃO & MARTINS, S.A.

14.058,52

FSE

8.435,11

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/31

2018/10/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-023151

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

NOVAQUI - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO DE
CONFORTO, S.A.

65.955,48

FSE

32.977,74

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

POCI-03-3560-FSE-023177

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

MBD - GESTÃO DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS,
LDA

3.583,83

FSE

2.150,30

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-03-3560-FSE-023178

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ANTÓNIO CUNHA LEITE LDA

57.885,10

FSE

34.731,06

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/15

2018/12/14

Portugal

POCI-03-3560-FSE-023207

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

IBERODYE, S.A.

27.408,00

FSE

19.185,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

POCI-03-3560-FSE-023220

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SDV - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE VESTUÁRIO
Á conquista do mercado Africano
S.A.

POCI-03-3560-FSE-023299

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

EFECTY KVITA, UNIPESSOAL LDA

Tecnologia Pioneira para a inovação e diferenciação

POCI-03-3560-FSE-023329

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PANIFICADORA REGIONAL DA VERMELHA,
UNIPESSOAL LDA

Growing up - Vermelha

POCI-03-3560-FSE-023398

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

PRIREV - EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS
TÉCNICOS LDA

POCI-03-3560-FSE-023624

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TJ MOLDES S.A.

POCI-03-3560-FSE-023628

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CARVEMA TEXTIL LDA

POCI-03-3560-FSE-023663

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FERNETO - MÁQUINAS E ARTIGOS PARA INDÚSTRIA Criação de uma nova unidade industrial e aumento da capacidade
ALIMENTAR S.A.
produtiva

POCI-03-3560-FSE-023789

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ERT TEXTIL PORTUGAL, S.A.

PRODUCTION ERT

POCI-03-3560-FSE-023794

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TÍTULO ALARGADO - LDA

Inauguração e capacitação da unidade produtiva

POCI-03-3560-FSE-023880

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

COLEP PORTUGAL, S.A.

Inovação Produtiva - Litografia 2016-2018

POCI-03-3560-FSE-024165

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

WATEC COMPANY, LDA

COMPRESSEL

POCI-03-3560-FSE-024282

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FUNDÍNIO, S.A.

Automação e Robotização, Inovação Tecnológica e Conceção e
Desenvolvimento

POCI-03-3560-FSE-024285

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.

CIN - Smart Factory for Innovative Coatings

SM 4.0 - Smart Manufacturing

DMM INOV 2017

O projeto visa a criação de uma nova unidade industrial com 6.400m2 totalmente
automatizada direccionada para a produção de mobiliário de autor/luxo para o
segmento médio-alto e alto. O presente projeto permitirá a criação de 26 postos de
trabalho e traduz-se em 5.6Milhões de Euros de investimento.
O projeto apresenta investimentos de cariz produtivo, organizacional e de marketing,
que estão alinhados com a estratégia da empresa que visam dotar a Casa da Malha dos
meios necessários para entrar no mercado com produtos, transacionáveis e
internacionalizáveis, diferenciadores e de elevado valor.
A estratégia da JFA tem por base a diversificação dos mercados e de Clientes. A
dinâmica de actividade está patente na performance das vendas e exportações, o que
permite posicionar a JFA entre as melhores do seu segmento e uma das mais dinâmicas
da ITV.
O presente projeto visa diversificar oferta produtiva através do investimentos que
permitem produção de componentes eletrónicos ativos para o setor automóvel e a
produção de contadores de energia trifásicos, traduzindo-se num investimento
6.684.185? e 47 novos postos de trabalho.
A DMM propõe-se realizar um investimento de 5,1 milhões de euros, em equipamentos
para maquinagem de novas peças para o setor automóvel. O projeto irá permitir que a
DMM atinja uma faturação de quase 8 milhões euros, sendo mais de 95% para
exportação indireta e irá gerar 16 novos postos de trabalho.

Aumento da capacidade produtiva em 21,26%, permitindo assim a produção de 2 linhas
de mobiliário e uma linha de piso inovadores. Operacionalmente, ir-se-á implementar:
JJT INCREDIBLE GREEN TECH
um processo produtivo inovador, uma nova estratégia de marketing, um novo modelo
organizacional e melhoria da eficiência energética.
Inovação produtiva direcionada para os setores de componentes automóvel e
termodoméstico com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva.A Empresa
Inovação Produtiva Silencor
ambiciona fornecer componentes inovadores tornando-se num parceiro de referência a
nível internacional.
Desenvolvimento de gamas de produtos no segmento do desporto/saúde, SMART
SPORT FASHION (inovação a nível internacional): vestuário de controlo e monitorização
SMART CLOTHIUS
em tempo real da atividade física e malha inteligente para calçado desportivo capaz de
conferir elevada respirabilidade e conforto térmico.
O projeto tem como objectivo o reforço das exportações, com o acesso a novos
Exportar é crescer
mercados de exportação e novos clientes, do semento alto com maior valor
acrescentado dos produtos comprados.
Instalação de uma unidade de torrefação, moagem e embalamento de cafés especiais,
Inovação no setor de produção de café torrado, através da aposta pretendendo a obtenção de produtos inovadores e diferenciadores, através da aposta
na diferenciação de produtos diferenciadores e especiais
na inovação produtiva, processual, organizacional e de marketing, procurando atuar no
mercado a uma escala global.
Este projeto visa o aumento da capacidade produtiva através da internalização da
Aumento da capacidade de produção de Embalagens para Nichos produção de embalagens Shelf-ready Packaging e Display. Para tal a SMSA vai adquirir
de Mercado
uma linha de produção própria altamente automatizada, resultado de um investimento
de 5,1 Milhões? e criação de 6 postos de trabalho.
Produção e venda de produtos inovadores de grande valor acrescentado, através de
Introdução de produtos inovadores de grande valor acrescentado e
Investigação e Desenvolvimento interna (registo de patentes), compra de patente e
aumento da capacidade produtiva através da ampliação do
aumento da capacidade produtiva, através da ampliação do estabelecimento industrial
estabelecimento industrial
existente.
O crescimento sustentável da MBD como gestora de investimentos hoteleiros, foca um
Estrátegia própria de Internacionalização, em beneficio da
alinhamento estratégico de internacionalização, compilado em aposta diversificada em
maximização da operação das unidades no Alentejo e Porto
mercados Asiáticos, Norte-Americanos e Europeus, firmando uma aposta ancorada às
unidades hoteleiras do grupo (Grândola e Gaia)
O projeto TBI pretende desafiar o mercado com a oferta de um novo produto, MCP,
assente em 2 processos de inovação disruptiva desenvolvidos internamente pela ACL: o
TBI - TOUCH BY INNOVATION
sistema de colagem de peças polarizadas POLARGLUE e o sistema de laminação para
dispositivos táteis FOIL LAMINATION.
We developed technical textiles

INOV3

Desenvolvimento de acabamentos inovadores que permitam produtos com
caraterísticas especiais, destinados a setores como a saúde, hotelaria, desporto, etc.
Pretende-se o lançamento da empresa para novos mercados de exportação (Tunísia,
Gana, Namíbia, Cabo Verde e Angola) e consolidar a sua presença nos atuais
(Marrocos;Argélia), recorrendo à economia digital, a ações de marketing internacional e
ações de prospeção e promoção da empresa nesses mercados.
Criação e suporte da atividade da EFECTY KVITA que visa o desenvolvimento e produção
pioneiros de reatores de cavitação hidrodinâmicos patenteados para tratamentos de
águas s/ uso de produtos químicos
Construir 1 nova fábrica para capacitar a empresa de métodos produtivos modernos e
automatizados, viabilizando a sua progressão na cadeia de valor a montante, melhorar
a atual produção e iniciar a exportação de vários tipos de massa via métodos de
conservação pelo frio - refrigeração e congelação.

1.000,00

FSE

600,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

17.168,25

FSE

12.017,78

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

12.600,22

FSE

8.820,15

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

O projeto INOV3 propõe o aumento da capacidade produtiva da PRIREV com base em
três tipologias de inovação: inovação de produto, processo e organizacional. Pretendese o desenvolvimento de produtos de alto valor acrescentado, o aumento da
competitividade e a entrada em novos mercados externos.

28.903,51

FSE

20.232,46

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

10.820,34

FSE

6.492,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/01

2019/05/30

Portugal

13.695,00

FSE

8.217,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/18

2019/01/17

Portugal

67.345,04

FSE

40.407,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/16

2019/01/15

Portugal

19.206,06

FSE

9.603,03

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

13.480,75

FSE

9.436,53

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

11.481,30

FSE

5.740,65

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

64.054,50

FSE

44.838,15

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/24

2019/06/21

Portugal

109.794,33

FSE

65.876,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/30

2019/10/29

Portugal

109.798,30

FSE

54.899,15

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

O Projeto InovMolde 4G - Moldes inovadores para a nova geração automóvel, visa a
conceção, desenvolvimento e fabrico de novos Moldes multi-injeção/multi-material, de
InovMolde 4G - Moldes inovadores para a nova geração automóvel
grande complexidade e com elevada incorporação tecnológica, através da
industrialização de conhecimento e de inovação.
InovCarvEma - ambicioso projeto de inovação tecnológica/produtiva a operacionalizar
InovCarvEma
na empresa visando a conceção e desenvolvimento de novos produtos, novos processos
e para novos mercados.
Alteração fundamental o seu processo global de produção, baseada na especialização
produtiva e em modelos smart factory, para a produção de máquinas e linhas
industriais completas para o setor alimentar, apropriando vantagens competitivas para
competir nos segmentos mais exigentes a nível mundial
A ERT irá direcionar-se para um novo estabelecimento, no sentido de passar a dispor
das adequadas condições espaciais e incremento do nível tecnológico para direcionar-se
para novos produtos.
Inauguração e capacitação de uma unidade fabril para a produção de 3 tipologias:
unidades modulares-saúde; unifamiliares e plurifamiliare e boxes para cavalos em aço
enfoemado a frio LSF.
O presente investimento visa a obtenção de um aumento de capacidade do
estabelecimento da Colep, através da implementação de uma nova linha de litografia,
de uma nova linha de envernizamento e da introdução de inovações nas linhas de
litografia existentes, permitindo internalizar novos processos.
O presente projeto visa a constituição de uma unidade industrial para a fabricação de
uma solução inovadora de vasos de expansão fechados em compósito, uma clara
inovação no mercado em que se insere, que atualmente apenas disponibiliza essa
solução em ferro.
Automatização e robotização de fundição injetada de ligas de alumínio, incorporando
tecnologia inovadora, criando centro de desenvolvimento dos processos com recurso a
soluções robustas de engenharia e qualidade e dotando-a de vantagens competitivas
que a diferenciam da concorrência mundial.
Implementação do conceito de Fábrica Inteligente na Nave Central da CIN, recorrendo a
métodos e tecnologias ligadas e controladas em rede, proporcionando elevados níveis
de automação, eficiência, precisão e fiabilidade.

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POCI-03-3560-FSE-024298

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-03-3560-FSE-024430

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-03-3560-FSE-024438

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Desenvolvimento de produtos inovadores com eletrónica integrada para o segmento
automóvel e da saúde, i9 Lightening (inovação radical a nível internacional): produção
de componentes e sistemas complexos, moldados por injeção com circuitos condutores
definidos na superfície da peça moldada.
A CJF Export é o parceiro ideal para projetos de construção, ao ser especializado na
negociação com fornecedores, contentorização e controlo de cargas até ao destino.
Com o presente projeto, a empresa visa a internacionalização para os mercados da
Argélia, Namíbia, Dubai, Irão, Angola e Moçambique.
A CJF Export é o parceiro ideal para projetos de construção,ao ser especializado na
negociação com fornecedores,contentorização e controlo de cargas até ao destino. Com
o projeto, a empresa visa a qualificação para a internacionalização nos mercados da
Argélia,Namíbia,Dubai,Irão,Angola e Moçambique.
Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da SOPNEUS.Para tal irá
apostar em politicas de fidelização do cliente, na melhoria da qualificação dos processos
administrativos e no investimento na formação.
A LFM centrada no sector da fotografia e album digitais, sob reconhecimento de lider de
mercado nacional da marca DREAMBOOKs,pretende com a disseminação nos mercados
internacionais ganhar quota de mercado,numero de clientes e abranger mais pontos
geográficos referencia em cada país que já trabalha

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

86.634,08

FSE

51.980,45

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/07

2018/10/06

Portugal

1.875,00

FSE

1.125,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2019/07/21

Portugal

2.600,00

FSE

1.560,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/07/31

Portugal

5.425,00

FSE

3.255,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

17.412,58

FSE

10.447,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

A Campitubos com a execução deste projeto, pretende reforçar a sua estratégia de
internacionalização, entrando em novos mercados e reforçando o mercado onde já
atua, possibilitando desta forma um aumento do volume de vendas internacionais.

10.000,00

FSE

6.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/06

2019/08/03

Portugal

Organizar para enfrentar os desafios e aumemntar a
competitividade

Capacitar internamente para aumentar a produtividade no sentido de ganhar
comptitivdade no mercado nacional e nos mercados internacionais.

8.645,83

FSE

5.187,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

I9 LIGHTENING INTERNATIONAL NATURE

Reforço da capacidade da INOVEPLASTIKA para a internacionalização e qualificação dos
seus ativos através da valorização de fatores imateriais de competitividade (feiras,
marca, divulgação, e-commerce, etc) e com reflexo no aumento das exportações.

18.497,33

FSE

11.098,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

25.476,92

FSE

15.286,15

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/15

2019/07/14

Portugal

5.666,67

FSE

3.400,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

40.333,33

FSE

24.200,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/02

2018/10/31

Portugal

4.594,00

FSE

2.756,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

36.490,67

FSE

21.894,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/15

2019/01/14

Portugal

6.926,00

FSE

4.155,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/02

2019/05/01

Portugal

19.998,98

FSE

11.999,39

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

15.879,37

FSE

9.527,62

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/04

2019/06/03

Portugal

27.043,33

FSE

16.226,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/09

2019/03/08

Portugal

13.142,33

FSE

7.885,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/20

2019/08/19

Portugal

4.958,33

FSE

2.975,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/19

2019/06/18

Portugal

21.666,67

FSE

13.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/02

2018/04/30

Portugal

2.252,00

FSE

1.351,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

17.333,33

FSE

10.400,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

6.197,05

FSE

3.718,23

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

11.077,50

FSE

6.646,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/28

2018/11/27

Portugal

3.666,25

FSE

2.199,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

14.437,33

FSE

8.662,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/04

2019/06/03

Portugal

4.902,00

FSE

2.941,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

10.833,33

FSE

6.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/05

2018/12/04

Portugal

13.668,82

FSE

8.201,29

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/25

2019/09/24

Portugal

3.750,00

FSE

2.250,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/30

2019/08/29

Portugal

19.998,98

FSE

11.999,39

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/25

2019/09/24

Portugal

4.424,17

FSE

2.654,50

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/02

2018/10/31

Portugal

6.250,00

FSE

3.750,00

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

8.771,17

FSE

5.262,70

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/03/03

2019/03/02

Portugal

24.375,00

FSE

14.625,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

80%

INOVEPLÁSTIKA - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM
PLÁSTICOS S.A.

i9 lightening

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CJF EXPORT, LDA

CJF Export Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CJF EXPORT, LDA

CJF Export Qualificação

POCI-03-3560-FSE-024495

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ANTONIO SILVA LDA

Sopneus Global

POCI-03-3560-FSE-024742

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

LABORATÓRIOS FOTOGRÁFICOS DO MARCO LDA

LFM - MOMENTS TO INTERNACIONALIZE AND ETERNALIZE!

POCI-03-3560-FSE-024774

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CAMPITUBOS - CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA

Campitubos rumo à Internacionalização

POCI-03-3560-FSE-024785

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

NEUTROPLAST - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS S.A.

POCI-03-3560-FSE-024790

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

INOVEPLÁSTIKA - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM
PLÁSTICOS S.A.

POCI-03-3560-FSE-024812

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

INOVEPLÁSTIKA - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM
PLÁSTICOS S.A.

POCI-03-3560-FSE-024847

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-024848

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-024858

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-024941

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-025067

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-025103

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-025118

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-025133

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-025147

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-025256

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-025371

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

DOCOFIL-SOCIEDADE TEXTIL, LDA

POCI-03-3560-FSE-025379

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

FERREIRA MARTINS & FILHOS - MADEIRAS E
DERIVADOS, S.A.

FMF Digital Doc's

POCI-03-3560-FSE-025381

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

GLOBALKILN - REFRACTORY COMPANY, S.A.

Definição e implementação de um Plano de Internacionalização
para mercados de alto e muito alto valor acrescentado

POCI-03-3560-FSE-025398

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

MASALVES - CALÇADO, UNIPESSOAL LDA

Inovação da Organização e Gestão com recurso intensivo às TIC e
aposta no Ecommerce e marca própria

POCI-03-3560-FSE-025410

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

AQUATLANTIS-PRODUTOS PARA ANIMAIS
DOMÉSTICOS S.A.

AQUA GLOBAL INTERNATIONAL

POCI-03-3560-FSE-025412

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

KLAVENESS FOOTWEAR, S.A.

Logística, design, desenvolvimento 3D e Ecolabel em calçado
Medical, para reforçar competitividade nos mercados
internacionais

POCI-03-3560-FSE-025431

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

HARMONY EVOLUTION - LDA

Harmony Evolution - Internacional

POCI-03-3560-FSE-025435

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

A.T.B.-ACABAMENTOS TÊXTEIS DE BARCELOS LDA

Creating I&Deas

POCI-03-3560-FSE-025436

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

ELECTRO-MINHO, LDA

Projeto de melhoria da qualificação, pelo reforço da estrutura
comercial e marketing, e o uso mais eficiente das TIC e da
Economia Digital, visando a diversificação dos seus produtos,
clientes e merca

POCI-03-3560-FSE-025471

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

INTER-VIDRO, LDA

InterVidros - Internacional

POCI-03-3560-FSE-025497

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CARVEMA TEXTIL LDA

InterCarvEma

POCI-03-3560-FSE-025558

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

LUXULOCK, LDA

Luxulock International

POCI-03-3560-FSE-025585

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

EZPELETA PORTUGAL - MÓVEIS DE JARDIM
UNIPESSOAL LDA

Internacionalização e Qualificação da EZPELETA para o Mercado
Global.

POCI-03-3560-FSE-025592

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

CAMILO MARTINS FERREIRA & FILHOS LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO DA NOVA MARCA PRÓPRIA LAST SOLE

POCI-03-3560-FSE-025679

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

SAFINA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALCATIFAS LDA Going abroad - SAFINA

POCI-03-3560-FSE-025725

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

TECFIL - TÉCNICA FABRICO DE FIOS, S.A.

Qualificação dos ativos e reforço das capacidades de organização e gestão da
INOVEPLASTIKA para a oferta de sistemas complexos inovadores com eletrónica
integrada para o segmento automóvel e da saúde, i9 Lightening.
Investimento transversal em fatores dinâmicos de internacionalização em torno do
Novos produtos exclusivos para o segmento premium (produtos de desenvolvimento de novos produtos em grés, novos produtos exclusivos para o
FAPOR - FAIANÇAS DE PORTUGAL S.A.
assinatura) e 2 novas marcas
segmento premium (produtos de assinatura) e 2 novas marcas para reforçar a presença
nos 9 mercado atuais e entrar em 2 novos mercado externos
Qualificação e desenvolvimento estruturante das capacidades estratégicas e de gestão
investimentos no domínio da qualidade, na flexibilização dos seus
da Fapor, investindo no domínio da qualidade, na flexibilização dos seus processos e na
FAPOR - FAIANÇAS DE PORTUGAL S.A.
processos e na alavancagem das capacidades de desenvolvimento
alavancagem das capacidades de desenvolvimento e design que concorrem para o
e design
aumento da sua competitividade no mercado global
O plano de internacionalização passa pela captação de novos mercados, oferta de
Internacionalização - Diferenciação private label com design
produto - casaco sport - diferenciado para segmento de nichode complexidade técnica
AZURIBÉRICA - TEXTIL S.A.
colaborativo e processo de I&D
relevante face à partilha colaborativa no design de grandes marcas internacionais de
Moda e aplicação de nova prática comercial.
O projecto de internacionalização da Cadilhe & Santos irá promover a empresa em
CADILHE & SANTOS LDA
Internacionalização Cadilhe & Santos
novos mercados externos, através de acções de prospecção e promoção intensiva nos
mercados alvo, nomeadamente nas plataformas online.
O projeto visa implementar ac?o?es de qualificac?a?o em domi?nios imateriais,
SINUTA FCE - FERRAMENTAS DE CORTE E
Sinuta FCE Qualificação - Aposta em Tecnologias de Conformação promovendo a competitividade da empresa na abordagem a efetuar no mercado
ESTAMPAGEM, LDA
Inovadoras e no Mercado externo de valor acrescentado
nacional e internacional, com ferramentas inovadoras de corte e estampagem a frio em
todas as tecnologias de conformação de peças metálicas.
A AHC Estofos realazida produtos de mobiliário e serviços de estofagem para marcar de
elevado reconhecimento no mercado, sendo mesmo ela associada da marca
AHC ESTOFOS, LDA
InterEstofos - Internacional
Interdesign, apenas com pouco mais de 1 ano de existencia já exporta 30% para o UK,
prevendo no pós-projeto um VNI de 67%, para novos mercados.
Reforço da capacidade da TOFEL para a internacionalização e maior qualificação dos
seus ativos através da valorização de fatores imateriais de competitividade (marca
JOÃO BATISTA PEREIRA COELHO & FILHOS LDA
FASHION SAILING FOOTWEAR
própria BOAT DOCKS, coleções, prospeções de mercado, divulgação, website, feiras,
etc.) e com reflexo no aumento das suas exportações.
Qualificação dos ativos e reforço das capacidades de organização e gestão da
SIDÓNIOS, para elevada oferta de têxteis técnicos nos segmentos desporto e saúde,
SIDÓNIOS SEAMLESS TECH, S.A.
SIDONIOS SEAMLESS TECH OUTFLOW
com particular destaque para a área do design, da gestão, da qualidade e da ecoinovação.
Qualificação dos ativos, reforço das capacidades de organização/gestão e de
desenvolvimento de produtos/serviços da MARJOS para a implementação de um novo
MARJOS - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.
CD - MARJOS TECHNOLOGY
modelo de negócio que lhe vai permitir progredir na cadeia de valor ao oferecer
equipamentos totalmente adaptados às exigências dos clientes.
A JOVAN pretende reforçar as suas capacidades internas de organização e gestão,
Reforço das capacidades de desenvolvimento, organização e
incluindo desenvolver ferramentas essenciais como as Certificações da Qualidade e
JOVAN - INDÚSTRIA DE CALÇADO, UNIPESSOAL, LDA gestão, para competir em produtos de gama alta com a marca
Ambiental, no sentido de competir em produtos de gama alta com a marca própria
própria WOLF&SON
WOLF&SON.
I9 LIGHTENING A QUALIFYING BRAND

Os fatores intangiveis como competitividade e acesso a mercados

GREENFIL - Export

Investimento nos fatores intangíveis de competitividades, para crescer nos mercados
externos.
O projeto ?FMF Digital Doc's? visa a implementação de sistemas de gestão documental
de otimização e partilha de informação, e de logística de informação que maximizem a
eficácia operacional e a expedição numa dimensão digital do negócio apoiado por
estratégia de marketing virtual 3D.
A forte aposta da GLOBALKILN nos mercados internacionais leva à necessidade de se
adaptar e responder eficazmente às solicitações geradas por esses mesmos mercados,
nomeadamente ao nível do marketing internacional. É neste ponto que a
implementação deste projeto se torna crucial.
Investimentos decisivos no reforço das capacidades de organização, gestão, TIC,
marketing e presença na economia digital, qualificando a empresa nas suas áreas de
competitividade critica e sustentando o seu crescimento, internacionalização e
competividade.
Qualificação dos ativos e reforço das capacidades de organização e gestão da
AQUATLANTIS, com destaque para design e economia digital, permitindo a excelência
na oferta de criações decorativas (aquários, terrários, acessórios) e produtos para
animais domésticos para os segmentos mais elevados.
Qualificar empresa e calçado Medical, diferenciar através do design e do selo Ecolabel e
estabelecer um centro logístico para distribuição de calçado Medical diretamente aos
pontos de venda nos mercados internacionais.
Este projeto vem dar as condições necessárias à empresa para a sua entrada nos
mercados internacionais, quer seja através do investimento em marketing digital,
presença internacional com a participação em feiras e em viagens de
prospeção/promoção bem como a contratação de 2 rh afetos ao projeto.
Creating I&Deas - processo de qualificação organizacional para potenciar a projeção da
ATB e dos seus produtos/processos no mercado global.
Este projeto visa a melhoria da qualificação dos fatores internos de competitividade da
Electro-Minho, de modo a melhorar o seu posicionamento competitivo, visando a
eficiência organizacional e melhor informatização, como meio para diversificar clientes
e mercados, nacional e internacionalmente.
A InterVidro realiza produtos de mobiliário e decoração em vidro, e servidos ono-toone, isto, possibilitada pela sua ligação forte ao grupo Interdesign, apenas com pouco
mais de 1 ano de existencia já exporta 41% para o UK, prevendo no pós-projeto um VNI
de 71%, para novos mercados.
Projeto importante no plano estratégico da empresa, direcionado a áreas de
competitividade críticas com vista a expandir a presença internacional da CARVEMA.
Operação com timing estratégico pois acompanha lançamento de novo produto.
A LuxuLock fabrica produtos de mobiliário em diversos metais, principalmente Inox.
Propõe-se realizar este projeto de internacionalização com o objetivo de atingir uma
posição consolidada nos mercados internacionais e alargar o seu âmbito de atuação
para mercados além dos territórios onde já atua.
Reforçar a internacionalização da EZPELETA num quadro de desenvolvimento e
melhoria competitiva em termos globais, com destaque para o lançamento de um novo
produto ? cadeira portuguesa de esplanada em polipropileno.
Promoção internacional da nova marca própria LAST SOLE, numa perspetiva de
diversificação e valorização da oferta, potenciando o aumento do Volume de Negócios e
as Exportações.
Reforçar a capacitação empresarial da SAFINA para a internacionalização, com vista a
aumentar a sua IE para pelo menos 65% do seu VN e a assim reduzir a excessiva
dependência ao mercado ibérico alcançando mercados com 1 alto poder de compra
e/ou com verdadeiras necessidades em produtos da SAFINA.
Após uma evolução tecnológica ao nível da produção, a TECFIL necessita de qualificar
especificamente os seus ativos e aplicar novos modelos empresariais, para potenciar
atividades produtivas mais intensivas em conhecimento e criatividade e, aumentar a
sua base e capacidade exportadora.

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

IBERO LINHAS-TRANSPORTES LDA

Ibero Linhas Qualifica

A atividade principal da Ibero Linhas Transportes é o Transportes via marítima com
especialidade no transporte de contentores, convencional e Ro-Ro. A empresa pretende
qualificar-se com objetivo de se internacionalizar para o mercado global.

3.066,67

FSE

1.840,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

SANTOS - VIAGENS E TURISMO, LDA

Internacionalização da Santos VT

O promotor pretende criar percursos turísticos rodoviarios em autocarro, autocarro
turisitco aberto e tuk tuk, na zona norte do país, sobretudo em Vila Real, Douro e Braga.

26.872,00

FSE

16.123,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/05

2019/08/04

Portugal

9.957,00

FSE

5.974,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

10.687,50

FSE

6.412,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

46.375,00

FSE

27.825,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

10.833,33

FSE

6.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

9.495,00

FSE

5.697,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/20

2019/08/19

Portugal

2.818,33

FSE

1.691,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/05

2019/08/04

Portugal

1.308.396,12

FC

1.112.136,70

07-Promover transportes sustentáveis
01- A concessão de apoio a um Espaço Único Europeu de Transporte
e eliminar os estrangulamentos nas
multimodais, mediante o investimento na RTE-T;
principais redes de infraestruturas

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

Requalificação do Porto de Ponta Delgada - Ilha de São Miguel

A requalificação do Porto de Ponta Delgada, estimada em 43.422.862,82€, visa a
melhoria das condições operacionais, reforçando as condições de abrigo e de
navegação, os níveis de segurança e a eficiência das operações portuárias. Ampliará as
áreas funcionais, facilitando fluxos de pessoas e bens, mitigando ineficiências
operacionais, congestionamentos nas plataformas e a falta de segurança devido a
condições meteorológicas adversas.

42.634.066,17

FC

36.238.956,24

07-Promover transportes sustentáveis
01- A concessão de apoio a um Espaço Único Europeu de Transporte
e eliminar os estrangulamentos nas
multimodais, mediante o investimento na RTE-T;
principais redes de infraestruturas

2014/03/03

2021/12/31

Portugal

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

Linha do Minho – Modernização do Troço Nine-Valença Fronteira
(2.ª Fase)

O projeto visa a eletrificação, dotação de sinalização eletrónica, controlo automático de
velocidade e telecomunicações, construção de estações técnicas, supressão e
automatização de PN, e intervenções para:•Melhorar as condições de exploração e
serviços oferecidos;•Estender o serviço suburbano até Viana do Castelo em tração
elétrica; •Diminuir os tempos de percurso e os custos de energia e
manutenção,•Reduzir emissões poluentes.

79.833.726,67

FC

67.858.667,66

07-Promover transportes sustentáveis
01- A concessão de apoio a um Espaço Único Europeu de Transporte
e eliminar os estrangulamentos nas
multimodais, mediante o investimento na RTE-T;
principais redes de infraestruturas

2014/05/05

2021/03/31

Portugal

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

A operação caracteriza-se pela renovação integral de via no troço da Linha do Norte
entre Alfarelos e Pampilhosa, construção de duas diagonais a sul do apeadeiro do Amial,
Linha do Norte – Modernização do troço Alfarelos-Pampilhosa (2.ª intervenção em passagens de nível, construção de 6 passagens desniveladas,
fase)
estabilização de taludes, alteração do layout da estação de Alfarelos e adaptação do
edifício técnico ao serviço de passageiros. Integra adaptações dos sistemas de
sinalização e telecomando de catenária.

53.466.489,29

FC

45.446.515,89

07-Promover transportes sustentáveis
01- A concessão de apoio a um Espaço Único Europeu de Transporte
e eliminar os estrangulamentos nas
multimodais, mediante o investimento na RTE-T;
principais redes de infraestruturas

2014/01/01

2020/12/31

Portugal

17.370.046,31

FC

14.764.539,36

07-Promover transportes sustentáveis
01- A concessão de apoio a um Espaço Único Europeu de Transporte
e eliminar os estrangulamentos nas
multimodais, mediante o investimento na RTE-T;
principais redes de infraestruturas

2015/06/01

2018/06/30

Portugal

19.028.837,38

03- O desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transporte ecológicos
07-Promover transportes sustentáveis (nomeadamente de baixo ruído) e baixo teor de carbono, incluindo as vias
e eliminar os estrangulamentos nas
navegáveis interiores e o transporte marítimo, os portos, as ligações
principais redes de infraestruturas
multimodais e as infraestruturas aeroportuárias, a fim de promover a
mobilidade regional e local sustentável;

2014/06/12

2019/12/31

Portugal

806.437,50

03- O desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transporte ecológicos
07-Promover transportes sustentáveis (nomeadamente de baixo ruído) e baixo teor de carbono, incluindo as vias
e eliminar os estrangulamentos nas
navegáveis interiores e o transporte marítimo, os portos, as ligações
principais redes de infraestruturas
multimodais e as infraestruturas aeroportuárias, a fim de promover a
mobilidade regional e local sustentável;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2014/04/10

2019/12/31

Portugal

80%

POCI-03-3560-FSE-025846

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-025872

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-025884

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-025923

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-025977

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-025984

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-03-3560-FSE-026044

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

80%

POCI-04-2655-FC-000001

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

4-Promoção de transportes
sustentáveis e eliminação dos
estrangulamentos nas principais
redes de infraestruturas

85%

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

4-Promoção de transportes
sustentáveis e eliminação dos
estrangulamentos nas principais
redes de infraestruturas

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

4-Promoção de transportes
sustentáveis e eliminação dos
estrangulamentos nas principais
redes de infraestruturas

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

4-Promoção de transportes
sustentáveis e eliminação dos
estrangulamentos nas principais
redes de infraestruturas

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

4-Promoção de transportes
sustentáveis e eliminação dos
estrangulamentos nas principais
redes de infraestruturas

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

4-Promoção de transportes
sustentáveis e eliminação dos
estrangulamentos nas principais
redes de infraestruturas

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

4-Promoção de transportes
sustentáveis e eliminação dos
estrangulamentos nas principais
redes de infraestruturas

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

4-Promoção de transportes
sustentáveis e eliminação dos
estrangulamentos nas principais
redes de infraestruturas

POCI-04-2958-FEDER-000001

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

4-Promoção de transportes
sustentáveis e eliminação dos
estrangulamentos nas principais
redes de infraestruturas

POCI-05-5762-FSE-000001

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000002

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000003

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000006

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000007

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000009

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000010

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000012

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-04-2857-FC-000001

POCI-04-2857-FC-000002

POCI-04-2857-FC-000003

85%

85%

85%

85%

A SEPOL tem extrema necessidade de se internacionalizar em defesa da sua
sobrevivência enquanto empresa. A transição de gerações fez reflectir a administração
MANUEL DE SOUSA LOPES, S.A.
Internacionalizaçao Sepol
numa nova estratégia para a continuidade da empresa. Assim, surge este como
resposta a essa estratégia.
A Graphicsleader traçou uma sólida estratégia de qualificação em áreas chave do seu
GRAPHICSLEADERPACKAGING - ARTES GRÁFICAS,
Graphicsleader - Estratégia de Qualificação 2016-2018
negócio, procurando, neste contexto, reunir os meios e condições necessários à
S.A.
exploração de domínios imateriais de competitividade.
Reforço dos domínios imateriais de competitividade da Divmac, por via da qualificação
DIVMAC - PROJECTOS, AUTOMATISMOS E
Divmac - Reforço das competências e qualificações de Gestão, I&D nas áreas da Gestão, Engenharia de Produto/Processo e Qualidade, com vista à
PERIFÉRICOS INDUSTRIAIS S.A.
e Qualidade
concretização dos objetivos estratégicos da Empresa, orientados para o
desenvolvimento de soluções inovadoras para os mercados externos.
Reforço da estratégia de internacionalização da Divmac, assente em novas
DIVMAC - PROJECTOS, AUTOMATISMOS E
metodologias de ação promocional orientadas para a exportação de soluções
Divmac - Estratégia de Internacionalização 2017-2018
PERIFÉRICOS INDUSTRIAIS S.A.
tecnologicamente diferenciadoras, com o intuito de conquistar novos mercados e
reforçar a sua presença nas geografias em que já atua.
Projeto QUAL IBEROPERFIL - Inovação organizacional e de marketing como suporte à
QUAL IBEROPERFIL - Inovação organizacional e de marketing como globalização pretende colocar a IBEROPERFIL como um player internacional de
IBEROPERFIL-PERFIS POSTFORMADOS S.A.
suporte à globalização
referência no seu setor por via do reforço de fatores de competitividade Economia
Digital, Gestão Organizacional, Qualidade e Logística.
Com este projeto de internacionalização, e dada a recente certificação AMSE, a Valinox
pretende abordar novos mercados onde pretende inserir-se no mercado petrolífero e
VALINOX - INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S.A.
Valinox ? Nova abordagem Internacional
reforçar as competências no mercado químico, de modo a aumentar a sua presença no
mercado internacional.
Esta operação consiste na execução da empreitada de implementação da
operacionalidade das pontes cais n.º 24, n.º, 25 e n.º 26 do TGL do Porto de Aveiro. Os
Implementação da Operacionalidade do Terminal de Granéis
APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE AVEIRO, S.A.
principais trabalhos a executar são o prolongamento da esteira existente até às
Líquidos
referidas pontes cais e construção das redes de drenagem de águas pluviais e
contaminadas e de combate a incêndios.

PORTOS DOS AÇORES, S.A.

APSS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SETÚBAL E
MELHORIA DOS ACESSOS MARÍTIMOS AO PORTO DE SETÚBAL
SESIMBRA S.A.

O projeto consiste na realização de um conjunto de dragagens de aprofundamento nos
canais de navegação (da Barra e Canal Norte) , de modo a permitir a entrada de navios
de maiores dimensões (e calado), melhorando o desempenho em termos de segurança
e operacional.Trata-se de um investimento destinado a obter novos fundos
operacionais, conferindo maior capacidade ao porto, dando resposta ao aumento da
procura de tráfego contentorizado.

PORTOS DOS AÇORES, S.A.

O investimento a executar no porto de Velas de São Jorge contempla essencialmente
um prolongamento do molhe-cais existente, um aumento do terrapleno, a construção
de uma nova gare de passageiros e a instalação de um edifício de oficina, armazém e
garagem de máquinas. Este contempla ainda a aquisição de equipamentos: um reachstacker, uma grua automóvel e um empilhador de garfos, bem como as componentes
de projetos, estudos e fiscalização.

Prolongamento do porto de Velas, ilha de São Jorge

PORTOS DOS AÇORES, S.A.

Requalificação das Infraestruturas no Grupo Ocidental para
movimentação de Carga e Passageiros

A requalificação do Porto da Casa e do Porto das Poças, estimada em 18.960.903,83€,
visa a melhoria das condições operacionais, reforçando as condições de abrigo e de
navegação, os níveis de segurança e a eficiência das operações portuárias. Ampliará as
áreas funcionais, facilitando fluxos de pessoas e bens, mitigando ineficiências
operacionais, congestionamentos nas plataformas e a inoperacionalidade devido a
condições meteorológicas adversas.

18.960.903,83

FC

16.116.768,25

03- O desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transporte ecológicos
07-Promover transportes sustentáveis (nomeadamente de baixo ruído) e baixo teor de carbono, incluindo as vias
e eliminar os estrangulamentos nas
navegáveis interiores e o transporte marítimo, os portos, as ligações
principais redes de infraestruturas
multimodais e as infraestruturas aeroportuárias, a fim de promover a
mobilidade regional e local sustentável;

A Modernização do troço Caíde-Marco de Canaveses-Régua traduz-se na eletrificação e
implementação de sinalização, controlo automático de velocidade e telecomunicações
ferroviárias, numa extensão total de 57,8 km, com um pressuposto de permitir a
extensão do serviço suburbano elétrico, de Caíde até Marco de Canaveses (e,
eventualmente, até Régua).

57.857.848,47

FEDER

49.179.171,19

07-Promover transportes sustentáveis 04- O desenvolvimento e a reabilitação de sistemas ferroviários
e eliminar os estrangulamentos nas
abrangentes, de elevada qualidade e interoperáveis e a promoção de
principais redes de infraestruturas
medidas de redução do ruído;

2014/01/02

2020/12/31

Portugal

1.678.591,52

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

762.751,72

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/06/11

2017/05/31

Portugal

1.586.912,44

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2014/09/01

2017/08/31

Portugal

131.678,38

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/09/01

2017/11/30

Portugal

1.651.550,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

132.619,19

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/09/01

2017/12/26

Portugal

610.332,25

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/11/16

2017/11/15

Portugal

309.872,01

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/04/01

2017/03/30

Portugal

Linha do Douro - Modernização do Troço Caíde-Marco de
Canaveses-Régua

85%

INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO
IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO, I.P. (IMPIC, I.P.)

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS N.º
02/SAMA2020/2015 - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

85%

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS N.º
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO,
02/SAMA2020/2015 - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E
I.P.
CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

85%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS N.º
02/SAMA2020/2015 - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS N.º
02/SAMA2020/2015 - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS N.º
02/SAMA2020/2015 - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS N.º
02/SAMA2020/2015 - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS N.º
02/SAMA2020/2015 - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P.

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS N.º
02/SAMA2020/2015 - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

85%

85%

85%

FC

Construção de Rampa RO-RO e Dragagem do Porto da Calheta, Ilha O investimento a executar no porto da Calheta de São Jorge contempla essencialmente
de São Jorge
a construção de uma rampa roll-on roll-off e a dragagem da bacia de manobra.

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

85%

22.386.867,51

PORTOS DOS AÇORES, S.A.

85%

85%

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

POCI-04-2655-FC-000006

Data Fim |
Finish Date

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

85%

Data Início |
Start Date

3.500,00

POCI-03-3560-FSE-025773

POCI-04-2655-FC-000005

Prioridade de Investimento | Investment Priority

FSE

CARTONAGEM SÃO TIAGO, S.A.

85%

Objetivo Temático | Thematic
Objective

5.833,33

80%

POCI-04-2655-FC-000003

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

S. Tiago Personal Box 2020

POCI-03-3560-FSE-025740

3-Promoção da sustentabilidade e da
qualidade do emprego

85%

Resumo | Summary

Com a implementação deste projeto a Cartonagem S.Tiago propõe-se a lançar as suas
exportações, assim como a substituição de importações, e desenvolvimento novos
produtos especializados para setores estratégicos nacionais e altamente exportadores
como o automovel (Bosch) e o agroalimentar.

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-04-2655-FC-000002

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Ver Anexo Técnico (Candidatura)

Ver Anexo Técnico (Candidatura)

Ver Anexo Técnico (Candidatura)

Ver Anexo Técnico (Candidatura)

Ver Anexo Técnico (candidatura)

Ver Anexo Técnico (Candidatura)

Ver Memória Descritiva da candidatura - Anexo Técnico

Ver Memória Descritiva da candidatura - Anexo Técnico

948.750,00

1.974.813,56

1.339.335,76

1.866.955,82

154.915,74

1.943.000,00

156.022,58

718.037,94

364.555,31

FC

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

740

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POCI-05-5762-FSE-000013

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000014

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000015

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000018

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000022

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000023

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000024

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000036

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000037

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000050

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000051

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000025

POCI-05-5762-FSE-000027

POCI-05-5762-FSE-000030

POCI-05-5762-FSE-000031

POCI-05-5762-FSE-000034

POCI-05-5762-FSE-000038

POCI-05-5762-FSE-000039

POCI-05-5762-FSE-000040

POCI-05-5762-FSE-000044

POCI-05-5762-FSE-000047

POCI-05-5762-FSE-000049

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS N.º
02/SAMA2020/2015 - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS N.º
02/SAMA2020/2015 - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

85%

AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS N.º
02/SAMA2020/2015 - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

85%

INSTITUTO NACIONAL DA FARMACIA E DO
MEDICAMENTO

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS N.º
02/SAMA2020/2015 - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Resumo | Summary

Anexo Técnico - Ver Memória Descritiva na Candidatura

Ver Memória Descritiva da candidatura - Anexo Técnico

Ver Memória Descritiva da candidatura - Anexo Técnico

Ver Memória Descritiva da candidatura - Anexo Técnico

Capacitação da Administração Pública

Capacitar a Universidade da Beira Interior de um modelo de governação para as TIC.

Capacitação da Administração Pública

Adesão à operação Pré-Formatada nº 3- subprojecto B Descrição: Capacitação P.Porto
para a Gestão de Processos

Capacitação da Administração Pública

Adesão à operação Pré-Formatada n.º 1 subprojeto BDescrição: Simplificação de
processos P.Porto

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DO AMBIENTE,
Capacitação da Administração Pública
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA

A operação atua sobre os fatores dinâmicos de competitividade, para colmatar os
pontos fracos, revigorar os pontos fortes, mitigar as ameaças e aproveitar as
oportunidades, tornando a SGMAMB numa entidade moderna, inovadora, aberta,
evoluída e eficiente,melhorando a competitividade dos serviços prestados.A operação
visa desmaterializar os procedimentos/processos críticos, aumentar a transparência
para uma AP mais aberta, mais flexível e eficient

SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Capacitação da Administração Pública

A presente operação apresentada ao regime geral permitirá capacitar a SGEC para
prestar um serviço mais eficaz e eficiente aos membros do Governo das áreas da
educação e da ciência, tecnologia e Ensino Superior e demais órgãos, serviços e
organismos, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas, contribuindo para a
transparência, a boa governação e a gestão de riscos de corrupção.

Capacitação da Administração Pública

Aviso nº 03/SAMA2020/2016 - Tipologia de regime geral.A operação “PATRIMÓNIO
CULTURAL ONLINE DA JUSTIÇA” visa definir e validar a aplicação (piloto) do modelo de
gestão integrada da informação do património cultural da Justiça para bibliotecas,
arquivos e museus e capacitar os organismos para a adoção das boas práticas, para
uma eficaz gestão dos ativos e uma disponibilização online da informação pelos
cidadãos, empresas e organismos públicos.

SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA

AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES Capacitação da Administração Pública

A presente candidatura ao regime geral de capacitação do Aviso 03/SAMA/2020 tem
como objetivo a criação do Observatório dos Mercados da Mobilidade, Preços e
Estratégias Empresariais (Observatório) que visa a identificação, acompanhamento e
monitorização da aplicação das regras e princípios gerais, nomeadamente e entre
outros, de custeio e formação de preços e tarifas, nos setores regulados pela AMT.

LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E
GEOLOGIA I.P.

Capacitação da Administração Pública

O LNEG, I.P. pretente desenvolver os seus sistemas como uma ferramenta de gestão
eficaz, reforçar a capacitação dos seus recursos humanos, intensificar a interação e
colaboração com os cidadãos, universidades e as empresas, desenvolvendo ações
específicas de comunicação e marketing, de divulgação das suas atividades, e
potenciando a tecnologia já existente através da integração de simuladores e da criação
de um “pool” de serviços.

85%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Capacitação da Administração Pública

A UA vai concluir a gestão p/ processos integrada no SI Único,garantir a monitorização
dos processos e objetivos facultando dados e informação fiável e relevante para a sua
gestão.Fará a autoavaliação segundo CAF-E,obter reconhecimento “PEF-CAF User” e
(R4E) da EFQM,capacitar os colaboradores para utilizarem modelos e ferramentas de
gestão, TARP que permita ganhos eficácia/eficiência,satisfação de stakeholders e
desenvolver potencial das Chefias

85%

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE
Capacitação da Administração Pública
TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

O presente projeto visa dotar os SASUTAD do conhecimento necessário para
implementar uma metodologia de gestão da qualidade que permita obter melhores
resultados e prestar um melhor serviço à comunidade. Com a aplicação correta da
metodolgia, os SASUTAD pretendem obter o Reconhecimento de Excelência da EFQM.

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO
Capacitação da Administração Pública
MINHO

O projeto visa a implementação do Modelo de Excelência EFQM para a obtenção do
respetivo reconhecimento internacional. Esta é uma metodologia de qualidade que
desenvolve a cultura da organização para a implementação de mecanismos de
autoavaliação e análise da satisfação do cliente. Como principais resultados é definido e
implementado um plano de ações de melhoria que permitem à organização melhorar os
seus resultados.

COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE
GÉNERO

Capacitação da Administração Pública

O projeto visa a implementação do Modelo de Excelência EFQM para a obtenção do
respetivo reconhecimento internacional. Esta é uma metodologia de qualidade que
desenvolve a cultura da organização para a implementação de mecanismos de
autoavaliação e análise da satisfação do cliente. Como principais resultados é definido e
implementado um plano de ações de melhoria que permitem à organização melhorar os
seus resultados.

Capacitação da Administração Pública

A presente candidatura tem como objetivo o investimento da PSP na melhoria do
desempenho operacional e na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, através
da implementação do modelo de gestão da qualidade total especificamente adaptado e
desenvolvido para o setor público- CAF, tornando-nos mais eficientes e ágeis nos
processos organizacionais em resposta à necessidade de incrementar a confiança dos
stakeholders.

Capacitação da Administração Pública

O Projeto visa, através de metodologias de análise e reengenharia de processos
(process mapping), aumentar a eficácia e eficiência do Serviço de Consulta Externa do
Centro Hospitalar do Porto, reduzir os suportes físicos de informação e dinamizar e
expandir a utilização de suportes informáticos; diminuir os tempois de espera e gerir
filas de espera de utentes; desenvolver formas de cocriação de valor, através da
avaliação da satisfação do utente

Capacitação da Administração Pública

A Operação enquadra-se na tipologia de Operações Pré-Formatada 3: Capacitação e
Metodologias de Gestão da Qualidade e Gestão de Processos, Subprojecto A Implementação do Modelo de Autoavaliação CAF na Administração Pública e tem como
finalidade a capacitação do ISS, IP com modelos organizativos e de gestão do negócio,
racionalizados, mais ágeis, automatizados, flexíveis, uniformes, transparentes e
eficientes.

Capacitação da Administração Pública

A qualidade dos serviços prestados pelos SASUP é crítica para a sustentabilidade da
própria organização, visto que dependem, em grande parte, da obtenção de receitas
próprias. A implementação de um modelo de gestão da qualidade desenvolvido para a
AP (CAF), permitirá o desenvolvimento de uma cultura de autoavaliação dos serviços,
orientada à melhoria contínua e à procura de procedimentos mais eficientes, com vista
a prestar um melhor serviço

Capacitação da Administração Pública

É premente questionar e optimizar os processos de saúde, tornando-os mais simples,
menos onersos e geradores de maior satisfação. Particularmente o atendimento nos
Serviços de Urgência hospitalares, alvo de grande utilização por parte das populações.
No Hospital de Aveiro o Serviço de Urgência será alvo de uma reengenharia de
processos tendente a gerar mais valor para os cidadãos, diminuindo os tempos de
espera.

Capacitação da Administração Pública

A presente candidatura tem como objeto a Operação Pré-formatada 3: Capacitação e
Metodologias de Gestão da Qualidade e Gestão de Processos, Subprojeto B Capacitação para a Melhoria Organizacional e para a Gestão por Processos.

85%

85%

85%

85%

85%

85%

POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA

CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E.P.E.

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

UNIVERSIDADE DO PORTO

85%

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E.
(CHBV, E.P.E.)

85%

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E
CIÊNCIAS FORENSES, I.P.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

3.569.177,10

393.590,16

684.958,96

306.084,41

220.542,00

102.147,60

79.199,04

210.736,38

301.612,38

216.435,02

669.989,95

324.011,91

319.964,34

152.349,00

164.659,84

55.881,16

100.165,00

176.388,91

120.923,97

130.845,83

149.679,65

149.764,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

3.033.800,54

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/05/19

2016/08/18

Portugal

334.551,64

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/12/31

2016/12/31

Portugal

582.215,11

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

260.171,75

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/15

2017/12/30

Portugal

187.460,70

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

86.825,46

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/06/15

2018/09/08

Portugal

67.319,18

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

179.125,92

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/03

2018/12/28

Portugal

256.370,52

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

183.969,77

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

569.491,46

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/02/01

2018/07/31

Portugal

275.410,13

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/03/01

2019/03/31

Portugal

271.969,69

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/02/01

2018/06/30

Portugal

129.496,65

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

139.960,86

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

47.498,98

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

85.140,25

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

149.930,57

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/05/02

2017/12/29

Portugal

102.785,37

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

111.218,96

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

127.227,70

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/02/01

2018/03/31

Portugal

127.299,40

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/16

2018/03/02

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POCI-05-5762-FSE-000053

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000055

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000061

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000062

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000084

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-037602

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-037606

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-037607

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-037618

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-037722

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-037727

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5762-FSE-000058

POCI-05-5762-FSE-000059

POCI-05-5762-FSE-000064

POCI-05-5762-FSE-000066

POCI-05-5762-FSE-000068

POCI-05-5762-FSE-000069

POCI-05-5762-FSE-000073

POCI-05-5762-FSE-000074

POCI-05-5762-FSE-000078

POCI-05-5762-FSE-000081

POCI-05-5762-FSE-000082

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES,
E. P. E.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL

UNIVERSIDADE ABERTA

Nome da Operação | Operation Name

Capacitação da Administração Pública

Resumo | Summary

A operação consiste na implementação de um plano de melhoria contínua (e.g. via
aperfeiçoamento dos processos e fluxos) nos serviços-piloto, com o apoio de uma
equipa de consultoria externa. Os principais objetivos são maximizar a qualidade do
serviço prestado, o bem-estar e satisfação dos utentes, bem como a motivação e
satisfação dos profissionais do HSOG. A implementação será realizada em 24 meses e o
custo elegível ascende a 589 589,00€.

Capacitação da Administração Pública

Adesão à operação pré-formatada 2.

Capacitação da Administração Pública

A UAb vai integrar a gestão dos processos pedagógicos no SGQ e no SIGQ, para reduzir o
tempo de tramitação dos processos, os custos de contexto e melhorar a satisfação das
partes interessadas. Realizar a AA CAF-E e o reconhecimento “PEF-CAF User”, capacitar
os colaboradores para utilizarem modelos/ferramentas de gestão, bem como técnicas
de resolução de problemas para ganhos de eficácia e eficiência e capacitar os dirigentes
para a excelência

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. Capacitação da Administração Pública

Adesão à Operação pré-formatada n.º 3, subprojeto A- Implementação do Modelo de
Autoavaliação CAF na Administração PúblicaCom esta candidatura, pretendemos
implementar o Modelo CAF 2013 na ULSM, já que se trata de uma ferramenta holística
de apoio às administrações públicas, que permitirá a capacitação da ULSM com um
modelo organizativo e de gestão de negócio mais ágil, flexível, transparente e eficiente.

ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS
E RESÍDUOS

Capacitação da Administração Pública

A ERSAR, com o intuito de implementar um Novo Modelo Regulatório (NMR), definiu
um plano de capacitação que visa dotar, não só a ERSAR, como os diferentes
intervenientes do setor, das competências e know-how essenciais. O plano contempla
iniciativas para que os objetivos e medidas do NMR sejam claros, adotados e
interiorizados por todos os players e que se produza a desejável eficácia, eficiência e
sustentabilidade das entidades reguladas.

Capacitação da Administração Pública

Pretende-se com este projeto implementar um mecanismo de avaliação/recolha de
opinião dos candidatos e estudantes que, em integração com o sistema de gestão de
pedidos/tickets e a gestão de relação com o cliente (CRM) estabeleça uma relação mais
próxima e imediata, permitindo uma avaliação do atendimento eficaz e abrangente.

Capacitação da Administração Pública

Operação Pré-formatada 2 Subprojetos A, B, C e DConstitui o objeto desta candidatura,
a implementação de um Sistema Eletrónico de Gestão de Arquivo e Processos para o
GEPAC, daqui em diante designado como “SEGAP”. Este projeto reveste-se de uma
importância fundamental, uma vez que se traduz em melhorias efetivas na execução da
missão da GEPAC ao nível da tramitação documental e arquivo.

UNIVERSIDADE ABERTA

GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E
AVALIAÇÃO CULTURAIS

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
Capacitação da Administração Pública
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

A presente candidatura é referente à Operação Pré-formatada 3: Capacitação e
Metodologias de Gestão da Qualidade e Gestão de Processos, Subprojeto: A Autoavaliação (modelo CAF - Common Assessment Framework) na Administração
Pública que visa a)Avaliar o desempenho dos serviços b)Melhorar o desempenho
organizacional, através da implementação de ações de melhoria c)Obter
reconhecimento externo (PEF-CAF User e Níveis de Excelência EFQM).

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL

Capacitação da Administração Pública

Operação pré-formatada 3B: ReP+ Reengenharia de Processos e Melhoria
Organizacional. Na Adm Púb atual, é determinante garantir a eficácia das políticas, o
desempenho operacional e a qualidade dos serviços públicos, tornando-os fatores
cruciais na resposta às necessidades de mudança/expectativas dos
cidadãos/organizações. A ANPC entende ser crucial o desenvolvimento de uma
abordagem baseada na gestão por processos, com vista a Melhoria Contínua

Capacitação da Administração Pública

GO-LNEC – Capacitação para a melhoria da qualidade na Gestão Operacional do LNEC
(Operação Pré-formatada 3, Subprojetos A e B) O LNEC identificou como prioritária a
implementação de uma metodologia de autoavaliação “Common Assessment
Framework” (CAF), conjugada com ações de melhoria e reengenharia da gestão por
processos apoiadas na metodologia LEAN, conducentes à implementação de um
sistema de gestão da qualidade abrangendo toda a sua atividade

Capacitação da Administração Pública

A implementação da CAF, no CHBV, implicará a criação de um órgão de assessoria do
CA, vocacionado para a Gestão da Qualidade, que assegurará, após o projecto, a
manutenção do modelo implementado e a articulação com o modelo de acreditação da
DGS, o que promoverá o desenvolvimento organizacional do CHBV. O reconhecimento,
como PEF-CAF User, será um fator de motivação para todos os colaboradores.

Capacitação da Administração Pública

A implementação da CAF, no CHBV, implicará a criação de um órgão de assessoria do
CA, vocacionado para a Gestão da Qualidade, que assegurará, após o projecto, a
manutenção do modelo implementado e a articulação com o modelo de acreditação da
DGS, o que promoverá o desenvolvimento organizacional do CHBV. O reconhecimento,
como PEF-CAF User, será um fator de motivação para todos os colaboradores.

DIRECÇÃO GERAL DE ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO E
Capacitação da Administração Pública
CIÊNCIA

A implementação da CAF, no CHBV, implicará a criação de um órgão de assessoria do
CA, vocacionado para a Gestão da Qualidade, que assegurará, após o projecto, a
manutenção do modelo implementado e a articulação com o modelo de acreditação da
DGS, o que promoverá o desenvolvimento organizacional do CHBV. O reconhecimento,
como PEF-CAF User, será um fator de motivação para todos os colaboradores.

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

Capacitação da Administração Pública

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Instituto Politécnico de Viana de
Castelo uniram-se em consórcio para a prossecução da operação “Benchlearning
Quality Assurance Systems in Higher Education” BeQA@HE que objetiva a promoção de
uma cultura de partilha e absorção de boas práticas nas áreas da qualidade académica,
da gestão administrativa e da segurança da informação para além da capacitação das
instituições envolvidas

Capacitação da Administração Pública

A Modernização do Estado constitui-se como um dos Pilares do Programa Nacional de
Reformas, que assume a prioridade estratégica de acelerar reformas relevantes, pelo
que o presente projeto visa desenvolver ações que contribuam para o reforço da
capacidade institucional da administração pública, designadamente a local, e das partes
interessadas e da eficiência da Administração Pública a fim de realizar reformas, legislar
melhor e governar bem.

AVISO-CONVITE AAC Nº 05/SAMA2020/2016

A operação Laboratório de Experimentação da Administração Pública, abreviadamente
designado por LabX, pretende criar um Laboratório de inovação e experimentação para
a Administração Pública que consiste numa incubadora para testar projetos inovadores
na Administração Pública que sejam propostos por entidades públicas, centros de
investigação, empresas privadas ou entidades do setor social.

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL,
I.P.

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E.
(CHBV, E.P.E.)

DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS
ESCOLARES

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

85%

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, I.P.

85%

GSI .: Operação temática 5: Segurança da informação e sistemas de
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E.
-gestão de informação

85%

UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

ISIGE ULisboa .: Integração dos Sistemas Integrados da Gestão das
-Escolas da Universidade de Lisboa

85%

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA
DOENÇA, I.P. (ADSE, I.P.)

ADSE Mais e Melhor .: Evolução dos Sistemas de Informação da
ADSE

85%

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES,
I.P. (IMT, I.P.)

Condutores&Veículos .: SIGCondutores - Sistema Integrado de
gestão do Ciclo de Vida das Cartas de Condução & SIGVeiculosSistema Integrado de Gestão de Veículos, Homologações e
Inspeções

85%

INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

SIVV 3.0 .: Sistema de Informação da Vinha e do Vinho

85%

DEMOTEC2020 .: Desmaterialização e Modernização Tecnológica
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E.
da ULSAM

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

589.589,00

113.900,00

213.785,22

91.355,27

670.000,00

37.654,00

80.400,00

100.500,00

87.482,92

210.009,62

147.900,00

90.533,92

178.463,33

803.322,43

139.000,00

670.000,00

90.746,17

2.886.000,00

2.496.000,00

2.954.894,70

1.640.740,08

2.493.500,46

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

501.150,65

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

96.815,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/03/01

2018/07/31

Portugal

181.717,44

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/03/03

2018/02/28

Portugal

77.651,98

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

569.500,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

32.005,90

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/12/01

2017/11/30

Portugal

68.340,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

85.425,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

74.360,48

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/01/31

Portugal

178.508,18

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

125.715,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

76.953,84

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

151.693,83

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

682.824,07

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/02/01

2018/08/01

Portugal

118.150,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/02

2018/03/30

Portugal

569.500,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/11/03

2019/11/01

Portugal

77.134,24

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

1.643.577,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/02/01

2018/12/31

Portugal

1.421.472,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

1.682.812,53

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

934.401,48

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/06/09

2018/05/31

Portugal

2.119.475,39

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/11/01

2018/03/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

742

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POCI-05-5762-FSE-037737

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-007652

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-007657

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-007677

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-007725

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-007726

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-007735

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-007740

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-007745

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-007747

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-007765

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012262

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012271

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012338

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012377

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012394

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012427

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012432

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012441

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012486

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012488

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012491

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012527

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012547

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012570

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012580

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE EPE

PCE .: Processo Clínico Eletrónico

--

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

SGSI|FCT .: Implementação de um Sistema de Gestão de Segurança
-de Informação na FCT

UNIVERSIDADE DO PORTO

S-ACCESS .: Segurança da Informação e Sistemas de Gestão de
Informação

--

UNIVERSIDADE DO PORTO

O-ACCESS .: CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO ONLY ONCE

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Praticas_TDP_GIFP_2015 .: Definição de boas práticas na gestão de
-informação financeira e patrimonial do Turismo de Portugal

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

ModRacTIC|FCT .: Modernização e Racionalização das
Comunicações de Dados, Voz e dos Centros de Dados da FCT

85%

UNIVERSIDADE DO PORTO

RR-ACCESS .: Medidas Transversais de Racionalização e Redução de
-Custos das TIC

85%

SISGI2020_ULSAM .: Segurança da Informação e Sistemas de
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E.
Gestão de Informação

85%

85%

85%

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

GOVTIC@UA .: Governação TIC na Universidade de Aveiro

85%

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL
ALENTEJANO, E.P.E.

ULSLA_S&Q .: ULSLA Transformação e Evolução - Vertente:
Segurança e Qualidade

85%

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA MSI IPO .: Modernização SI na prestação de cuidados de Saúde ao
FRANCISCO GENTIL;E.P.E.
doente - Segurança

85%

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

APA-SI 2020 .: APA - SI 2020

85%

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE
COIMBRA, E.P.E.

+TIC .: Modernizar sistemas de informação e tecnologias de
informação e comunicação no CHUC em 2015

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO

DRCC2020 .: DRCC2020 - OPERAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO

DIPIGeo .: Desmaterialização, Interoperabilidade e Partilha de
Informação Geográfica

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL

PORSEG .: Portal de Segurança Contra Incêndio em Edifícios

DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

RESPTIC-DGAL .: REFORÇO E EVOLUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA DGAL

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

SGDFCT .: Implementação de um Sistema de Gestão Documental
na FCT

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PMA-UC .: PMA-UC - Projeto para a Modernização Administrativa
da UC

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

S3iPCB .: Sistema de Informação Integrado do IPCB

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

BUEC .: BUEC - Balcão Único da Escola Superior de enfermagem de
-Coimbra

85%

SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS

SMP/SEF .: Sistema de Modernização do Portal do Serviço de
Estangeiros e Fronteiras

85%

DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS
DE LISBOA E VALE DO TEJO

Balcão_Virtual_DRAPS .: Portal de Serviços/Atendimento Único das
-DRAPS

85%

85%

GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA (GNS)

85%

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E SINREAP .: Sistema de informação do novo regime do exercicio da
PESCAS (IFAP, I.P.)
atividade pecuária

85%

CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA

PANORAMA .: Quadro Situacional Agregado de Cibersegurança

Cinem@TIC .: Sistema de Informação CP-MC

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

2.999.656,74

19.990,00

868,24

868,24

347,29

1.680,00

434,12

9.200,00

8.738,82

9.200,00

4.298,82

15.498,00

35.729,08

6.150,00

6.894,71

12.510,87

14.224,24

9.041,88

5.911,18

5.684,39

12.450,82

20.000,00

8.169,41

6.328,35

4.182,00

11.303,13

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

1.708.304,51

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/09/14

2018/05/31

Portugal

11.384,31

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/11/01

2017/03/31

Portugal

738,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/12/01

2018/03/31

Portugal

738,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/12/01

2018/03/31

Portugal

295,20

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/06/01

2016/11/30

Portugal

956,76

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/10/01

2017/03/31

Portugal

369,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/12/01

2017/12/31

Portugal

7.820,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/04

2018/02/28

Portugal

7.428,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/04/01

2018/05/16

Portugal

7.820,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/04

2017/07/28

Portugal

2.448,18

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/29

2017/12/30

Portugal

8.826,11

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/12/01

2018/12/01

Portugal

30.369,72

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

5.227,50

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

3.926,54

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

7.124,94

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/06/13

2019/07/31

Portugal

8.100,70

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/10/20

2019/10/19

Portugal

5.149,35

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

5.024,50

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

4.831,73

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

10.583,20

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/03/01

2018/08/29

Portugal

11.390,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/08/01

2018/03/31

Portugal

6.944,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/11/29

2018/12/31

Portugal

3.604,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/12/13

2018/12/13

Portugal

2.381,65

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

6.437,13

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

743

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POCI-05-5763-FSE-012606

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012607

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012617

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012625

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012627

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012628

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012629

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012630

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012641

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012642

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-012646

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-021911

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-021925

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-021929

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-021935

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-021940

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-021951

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-021960

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-021969

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022028

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022078

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022088

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022100

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022109

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022119

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022120

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

85%

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E
VOUGA, E.P.E.

Utente 360º .: Balcão de atendimento ao utente segundo uma
visão de 360º

85%

INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA
TRANSPLANTAÇÃO, I.P.

RPT_SIH .: Integração do RPT com os sistemas informáticos dos
hospitais

85%

INSPECÇÃO GERAL DAS ACTIVIDADES CULTURAIS

e@Autentico .: Estratégia integrada de combate à violação do
direito de autor e dos direitos conexos

85%

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE
GAIA/ESPINHO E.P.E.

CHVNG/E-ModTIC .: CHVNG/E - Modernização administrativa e TIC --

UNIVERSIDADE DO PORTO

U.NORTE GATEWAY .: Partilhando práticas e recursos entre as
universidades do Consórcio U.Norte.pt, obtendo assim ganhos de
eficiência por efeito do fator escala

85%

85%

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

MAIS ANI .: Programa MAIS ANI

85%

CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, E.P.E..

85%

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM
FRANCISCO GENTIL;E.P.E.
ONCOLOGIA_IT

85%

DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO VETERINÁRIA

DGAV XXI .: Operação de Reengenharia, desmaterialização e
digitalização dos serviços da DGAV

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E

85%

SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS PICMNE .: Plataforma de Interoperabilidade e Comunicações do
ESTRANGEIROS
MNE

ULSG-D .: ULS Guarda-Digital

85%

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

85%

INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E
JUVENTUDE, I.P.

Registo de Clubes e Federações Desportivos

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

RTCPT .: Racionalização das TIC no âmbito das comunicações e
postos de trabalho

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UBI-SAMA-2016-PF4 .: Racionalização das Comunicações e
Virtualização de Desktops

UNIVERSIDADE DO PORTO

EC-ACCESS .: Estudante ID na U.PORTO e sua integração para
disponibilização nos Espaços do Cidadão

85%

85%

85%

85%

85%

85%

--

--

--

--

MESI .: Modernização, Eficiência, Simplificação e Inovação no CHCB --

85%

85%

--

MAP-IPG2020 .: Modernização Administrativa do IPG para 2020

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E.

RacioTIC-CHSJ .: Racionalização TIC - CHSJ

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

TICmaisEficiente@UA .: As TIC mais eficientes na Universidade de
Aveiro

UNIVERSIDADE DO PORTO

EU-ACCESS .: EU-ACCESS - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE
INFORMAÇÃO DA U.PORTO EM ESPAÇOS DIGITAIS COMUNS

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA

CapOnline + .: Capitania Online Mais

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

EE360/ReCON .: Medidas Simplex+ #111 Ensino Superior 360º e
#220 Registo único de graus académicos estrangeiros

85%

POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA

SENFIPA/PSP .: Serviços de Exames Nacionais, Fiscalização e Polícia
-Administrativa

85%

INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E
JUVENTUDE, I.P.

85%

85%

85%

85%

INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P.

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Portal e aplicações do IPDJ

DROP .: Declarações de Remunerações Oficiosas e Parentalidade

U.NorteX.pt .: Universidade do Norte Extension School

Ensino@IES .: Portal do Ensino na UA e na UTAD

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

29.551,06

56.280,00

47.494,59

51.049,00

6.945,88

117.291,00

32.252,56

8.684,70

22.166,00

4.565,63

9.000,00

2.848,47

6.000,00

4.658,82

13.958,04

1.157,65

20.500,00

51.569,41

1.736,47

8.443,48

4.200,00

4.288,23

38.529,18

32.194,98

1.273,41

27.440,12

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

25.118,40

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

32.051,46

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/12/01

2019/11/30

Portugal

27.048,17

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/12/20

2018/11/30

Portugal

43.391,65

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

5.904,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

99.697,35

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/06/06

2019/06/05

Portugal

27.414,68

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

4.945,94

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/03/01

2018/06/30

Portugal

12.623,54

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2015/08/31

2018/08/30

Portugal

3.880,79

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/03/21

2018/12/31

Portugal

5.125,50

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

2.421,20

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

3.417,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/02

2017/06/30

Portugal

2.653,20

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

11.864,33

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

984,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

17.425,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

43.834,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

1.476,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

4.808,56

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2.391,90

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

2.442,15

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

21.942,37

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2019/01/02

Portugal

18.335,04

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/03/01

2019/02/27

Portugal

1.082,40

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

23.324,10

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/07/01

2019/06/30

Portugal
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POCI-05-5763-FSE-022131

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022146

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022159

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022160

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022163

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022165

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022167

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022198

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022199

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022220

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022223

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022227

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022234

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022300

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022301

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-05-5763-FSE-022307

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

5-Reforço da capacidade institucional
das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da
administração pública

POCI-06-6177-FEDER-000001

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

6-Assistência Técnica

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

85%

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES,
I.P. (IMT, I.P.)

85%

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS
DEPENDÊNCIAS

85%

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE SGPPE .: Sistema de Gestão de Processos e Portal das Exportações -DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.

85%

INSPECÇÃO-GERAL DA AGRICULTURA, DO MAR, DO iFama .: Plataforma Única de Inspeção e Fiscalização da
AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Agricultura, Mar e Ambiente

85%

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

e-MCDT .: Consolidação e Desmaterialização MCDT na região
Norte

85%

SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA DEFESA
NACIONAL

Instituições de Memória .: Portal das Instuições de Memória da
Defesa

85%

SECRETARIADO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO E Catálogo de produtos de apoio para pessoas com deficiência e
INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
incapacidade

85%

DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS
ESCOLARES

85%

GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E
AVALIAÇÃO CULTURAIS

85%

CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA
LINGUA, I.P.

Camões+ .: Camões Global, + soluções no mundo

85%

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

G-DocCSP .: Sistema de Gestão Documental dos Cuidados de Saúde
-Primários - ARS Norte

85%

INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO,
I.P.

RDD + .: Portal do Setor Vitivinícola da Região Demarcada do Douro --

85%

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

FI@SAS .: FRAMEWORK DE INTEROPERABILIDADE DE SERVIÇOS
BÁSICOS PARA A COMUNIDADE DO IPVC, IPB E IPCA

85%

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, I.P.

85%

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, I.P.

TDAP .: Transformação Digital na AP

85%

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, I.P.

APM .: Atendimento Presencial e Multicanal: Novos serviços e
alargamento da rede

85%

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE Portugal 2020 - Compete - Assistência Técnica - 2015/2017
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.

POD .: POD - Plataforma de Operação Digital

REFERENCIAR+ .: Implementação da operação REFERENCIAR+

EDUCA+Perto .: Implementação da soulção EDUCA+Perto

DACULTURA .: Portal DACULTURA

SABU .: Simplificação Administrativa e Balcão Único

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

20.505,88

66.900,00

4.051,11

12.206,12

3.294,12

4.196,47

1.484,58

48.675,00

5.845,88

50.248,35

101.047,06

8.548,23

33.565,05

76.580,00

34.592,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

11.678,10

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

38.099,55

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2.307,11

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

6.951,39

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2.800,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/02/29

2018/09/30

Portugal

2.389,89

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/04/02

Portugal

845,47

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/03/01

2017/08/27

Portugal

27.720,41

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/09/11

2019/09/09

Portugal

3.329,23

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/04/24

2017/12/31

Portugal

28.616,44

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/06/03

2018/05/31

Portugal

85.890,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/09/28

2019/09/27

Portugal

7.266,00

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/08/10

2018/08/09

Portugal

28.530,29

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

43.612,31

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/10/01

2018/03/31

Portugal

19.700,14

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/10/31

2018/06/30

Portugal

11-Melhorar a capacidade institucional
01-Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
das autoridades públicas e partes
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a
interessadas e a eficiência da
fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;
administração pública

2016/12/20

1970/01/01

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

391.025,00

FSE

332.371,25

Como Organismo Técnico a AICEP assegura, entre outras funções, a análise dos projetos
candidatos ao Compete com componente da sua área de intervenção, bem como a
interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em matéria de incentivos é objeto
de segregação de funções a diversos níveis como referido, dispondo, para tal, de uma
estrutura técnica qualificada.

3.334.269,66

FEDER

2.834.129,21

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

5.491.034,27

FEDER

4.667.379,12

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

POCI-06-6177-FEDER-000002

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

6-Assistência Técnica

85%

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POCI – COMPETE
2020 para os anos de 2015, 2016 e 2017.

Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das suas competências,
designadamente as que respeitam à gestão, controlo, acompanhamento, monitorização
e avaliação, informação, publicidade, divulgação e sensibilização do programa,
garantindo um apoio adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação aos cidadãos
e aos agentes económicos.

POCI-06-6177-FEDER-000003

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

6-Assistência Técnica

85%

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Assistência Técnica 2015/2017 – PO CI - TP, I.P.

Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela Autoridade de Gestão
no Turismo de Portugal, I.P..

289.084,41

FEDER

245.721,74

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

4.117.647,06

FEDER

3.500.000,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

POCI-06-6177-FEDER-000004

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-06-6177-FEDER-000005

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-06-6177-FEDER-000006

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-06-6177-FEDER-000007

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-06-6177-FEDER-000008

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-06-6177-FEDER-000009

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

6-Assistência Técnica

6-Assistência Técnica

6-Assistência Técnica

6-Assistência Técnica

6-Assistência Técnica

6-Assistência Técnica

85%

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

ANI - Assistência Técnica 2015/2016/2017

A presente candidatura pretende contribuir para promover o reforço da
competitividade nacional, através da gestão de sistemas de incentivos que permitam
apoiar a valorização do conhecimento científico e tecnológico e a sua transformação em
crescimento económico. Para tal, torna-se essencial assegurar a comparticipação
financeira do esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos termos definidos
pelo Contrato de Delegação de Competências.

85%

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P.

Projeto de Assistência Técnica para suporte à Autoridade de
Gestão do Programa Operacional Temático Competitividade e
Internacionalização em 2016 e 2017

O projeto destina-se a providenciar o pagamento das remunerações da estrutura de
missão encarregue da gestão do Programa, assim como o pagamento das instalações e
das despesas associadas ao seu funcionamento e atividades, dirigidas para os objetivos
do Programa

12.570.682,80

FEDER

10.685.080,38

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

477.815,26

FEDER

477.815,26

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/08/26

2017/12/31

Portugal

85%

Programa de Formação Ação Melhor Turismo 2020
C.T.P. - CONFEDERAÇÃO DO TURISMO PORTUGUÊS operacionalizado pelo Organismo Intermédio da CTP. Assistência
Técnica para o Biénio 2015/2017.

O sector do turismo é fundamental ao desenvolvimento económico do país e à criação
de emprego.Estudos realizados pela CTP e outras entidades distinguem como
prioridades o reforço da qualidade e da excelência do capital humano,a valorização da
oferta turística,o desenvolvimento das competências das empresas,nomeadamente ao
nível da gestão e o incremento do empreendedorismo.O Programa Melhor Turismo2020
responde de forma direta a estas prioridades.

85%

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, I.P.

Esta operação pretende garantir os meios necessários, para o período 2015/17, para
que a equipa SAMA2020 consiga cumprir as atribuições delegadas pela Autoridade de
Gestão do POCI2020 no âmbito do Sistema de Apoios à Modernização e Capacitação da
Administração Pública (SAMA2020).

1.176.471,00

FEDER

1.000.000,35

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/09/11

2017/12/31

Portugal

85%

Assistência técnica para apoio ao exercício das competências de
CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL gestão que lhe foram delegadas enquanto Organismo Intermédio
no âmbito do Projeto Formação-Acção.

O plano de ação contém uma descrição pormenorizada das actividades que a CAP se
propõe apoiar no sentido de atingir os objectivos da tipologia e do contrato como OI.A
AT servirá de suporte para o exercicio das atribuições da equipa de Gestão do OI e para
o implementação de forma eficiente e eficaz do plano de ação.

588.235,30

FEDER

588.235,30

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/03/02

2017/12/31

Portugal

Pretende-se criar condições para o funcionamento do OI CCP através de uma equipa
com reconhecido know-how na gestão de projetos de Formação-Acão, tendo
Eixo VI Assistência Técnica (COMPETE 2020) - projeto de formação implementado desde 2005, projetos com a marca “Dinamizar”. Este projecto pretende
ação “Dinamizar”
incidir sobre os fatores imateriais da competitividade das PME, partindo de um
diagnóstico às PME seleccionadas para a definição de um plano de ação concreto a
implementar através de ações de formação e consultoria.

813.642,70

FEDER

813.642,70

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/07/24

2017/12/31

Portugal

85%

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PORTUGAL (CCP)

Assistência Técnica - POCI - COMPETE 2020 - AMA 2015/17

745

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POCI-06-6177-FEDER-000010

POCI-06-6177-FEDER-000011

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-06-6177-FEDER-000012

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-06-6177-FEDER-000013

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-06-6177-FEDER-000014

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POCI-06-6177-FEDER-000015

Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

POISE-01-3118-FSE-000001

POISE-01-3118-FSE-000002

POISE-01-3118-FSE-000003

POISE-01-3118-FSE-000004

POISE-01-3118-FSE-000005

POISE-01-3118-FSE-000006

POISE-01-3118-FSE-000007

POISE-01-3118-FSE-000008

POISE-01-3118-FSE-000009

POISE-01-3118-FSE-000010

POISE-01-3118-FSE-000011

POISE-01-3118-FSE-000012

POISE-01-3219-FSE-000001

POISE-01-3219-FSE-000002

POISE-01-3219-FSE-000003

POISE-01-3219-FSE-000004

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

6-Assistência Técnica

6-Assistência Técnica

6-Assistência Técnica

6-Assistência Técnica

6-Assistência Técnica

6-Assistência Técnica

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

470.588,24

FEDER

470.588,24

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/18

2017/12/31

Portugal

Programa PME 2016-2017

A AEP-CCI, na qualidade de organismo Intermédio, irá desempenhar as funções de
gestão dos FEEI, em relação aos beneficiários que executam as operações de formaçãoação, designadamente, as competências de apoio, monitorização, gestão,
acompanhamento e avaliação, certificação, auditoria e controlo, pela via das
competências delegadas pela autoridade de gestão do POCI.

1.647.058,62

FEDER

1.647.058,62

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

AT MOVE PME

A presente candidatura tem por objetivo apoiar um conjunto de operações de nível
técnico, administrativo e financeiro, de suporte à adequada operacionalização do
contrato de delegação de competências de gestão estabelecido entre a Autoridade de
Gestão do POCI e a AIP, enquanto Organismo Intermédio para a Formação-Ação.

1.412.201,71

FEDER

1.412.201,71

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

75.234,88

FEDER

63.949,64

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/09/11

2017/12/31

Portugal

6.503.123,19

FEDER

5.527.654,71

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

15.192.018,36

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

9.917.894,97

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

2.757.486,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

2.050.968,34

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

3.458.247,77

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

3.944.629,08

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

37.401.055,28

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

24.332.296,72

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

9.441.117,23

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

7.659.331,14

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

7.396.149,31

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

3.293.178,51

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

01-Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos,
incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do
mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à
mobilidade dos trabalhadores;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

41.301.047,72

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

47.500.777,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

10.368.337,62

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

12.775.957,15

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
Assistência Técnica OI Açores 2015-2017
EMPRESARIAL

85%

Projeto de Assistência Técnica para suporte à Autoridade de
SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA Gestão do Programa Operacional Temático Competitividade e
Internacionalização em 2017

O projeto destina-se a providenciar o pagamento das remunerações da estrutura de
missão encarregue da gestão do Programa, assim como o pagamento das instalações e
das despesas associadas ao seu funcionamento e atividades, dirigidas para os objetivos
do programa.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Apoios à contratação para adultos

Salientam-se os apoios financeiros ao empregador pela contratação de desempregados
inscritos nos serviços de emprego, associados à criação líquida de postos de trabalho e
ao reforço de vínculos laborais mais estáveis, combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho. As medidas de apoio à contratação incluem o
reembolso de uma percentagem da Taxa Social Única paga pelo empregador.

Apoios à contratação para adultos

Salientam-se os apoios financeiros ao empregador pela contratação de desempregados
inscritos nos serviços de emprego, associados à criação líquida de postos de trabalho e
ao reforço de vínculos laborais mais estáveis, combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho. As medidas de apoio à contratação incluem o
reembolso de uma percentagem da Taxa Social Única paga pelo empregador.

Apoios à contratação para adultos

Salientam-se os apoios financeiros ao empregador pela contratação de desempregados
inscritos nos serviços de emprego, associados à criação líquida de postos de trabalho e
ao reforço de vínculos laborais mais estáveis, combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho. As medidas de apoio à contratação incluem o
reembolso de uma percentagem da Taxa Social Única paga pelo empregador.

Estágios para adultos

As medidas de estágios profissionais visam complementar e desenvolver as
competências dos desempregados (adultos) que procuram um primeiro ou um novo
emprego, de forma a melhorar o seu perfil de empregabilidade, através da aquisição de
novas formações e competências junto das empresas, com vista à criação de emprego,
em novas áreas profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema
de qualificações e o mercado de trabalho.

Estágios para adultos

As medidas de estágios profissionais visam complementar e desenvolver as
competências dos desempregados (adultos) que procuram um primeiro ou um novo
emprego, de forma a melhorar o seu perfil de empregabilidade, através da aquisição de
novas formações e competências junto das empresas, com vista à criação de emprego,
em novas áreas profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema
de qualificações e o mercado de trabalho.

Estágios para adultos

As medidas de estágios profissionais visam complementar e desenvolver as
competências dos desempregados (adultos) que procuram um primeiro ou um novo
emprego, de forma a melhorar o seu perfil de empregabilidade, através da aquisição de
novas formações e competências junto das empresas, com vista à criação de emprego,
nomeadamente em novas áreas profissionais tendo como objetivo o apoio à transição
entre o sistema de qualificações e o mercado de

Apoios à contratação para adultos

Medida de apoio à contratação que consiste na concessão de um apoio financeiro ao
empregador que celebre contrato de trabalho com desempregado inscrito nos serviços
de emprego, tendo em vista combater o desemprego, fomentando a criação líquida de
postos de trabalho e promovendo a contratação de públicos mais desfavorecidos e o
reforço de vínculos laborais mais estáveis e combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho.

Apoios à contratação para adultos

Medida de apoio à contratação que consiste na concessão de um apoio financeiro ao
empregador que celebre contrato de trabalho com desempregado inscrito nos serviços
de emprego, tendo em vista combater o desemprego, fomentando a criação líquida de
postos de trabalho e promovendo a contratação de públicos mais desfavorecidos e o
reforço de vínculos laborais mais estáveis e combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho.

Apoios à contratação para adultos

Medida de apoio à contratação que consiste na concessão de um apoio financeiro ao
empregador que celebre contrato de trabalho com desempregado inscrito nos serviços
de emprego, tendo em vista combater o desemprego, fomentando a criação líquida de
postos de trabalho e promovendo a contratação de públicos mais desfavorecidos e o
reforço de vínculos laborais mais estáveis e combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho.

Estágios para adultos

As medidas de estágios profissionais visam complementar e desenvolver as
competências dos jovens que procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a
melhorar o seu perfil de empregabilidade, através da aquisição de novas formações e
competências junto das empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente em
novas áreas profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema de
qualificações e o mercado de trabalho.

Estágios para adultos

As medidas de estágios profissionais visam complementar e desenvolver as
competências dos jovens que procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a
melhorar o seu perfil de empregabilidade, através da aquisição de novas formações e
competências junto das empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente em
novas áreas profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema de
qualificações e o mercado de trabalho.

Estágios para adultos

As medidas de estágios profissionais visam complementar e desenvolver as
competências dos jovens que procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a
melhorar o seu perfil de empregabilidade, através da aquisição de novas formações e
competências junto das empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente em
novas áreas profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema de
qualificações e o mercado de trabalho.

Estágios para Jovens

A medida estágios emprego visa complementar e desenvolver as competências dos
jovens que procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a melhorar o seu
perfil de empregabilidade, através da aquisição de novas formações e competências
junto das empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente em novas áreas
profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema de qualificações e
o mercado de trabalho.

Estágios para Jovens

A medida estágios emprego visa complementar e desenvolver as competências dos
jovens que procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a melhorar o seu
perfil de empregabilidade, através da aquisição de novas formações e competências
junto das empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente em novas áreas
profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema de qualificações e
o mercado de trabalho.

Estágios para Jovens

A medida estágios emprego visa complementar e desenvolver as competências dos
jovens que procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a melhorar o seu
perfil de empregabilidade, através da aquisição de novas formações e competências
junto das empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente em novas áreas
profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema de qualificações e
o mercado de trabalho.

Apoios à contratação para jovens

Medida de apoio à contratação que consiste na concessão de um apoio financeiro ao
empregador que celebre contrato de trabalho com desempregado inscrito nos serviços
de emprego, tendo em vista combater o desemprego, fomentando a criação líquida de
postos de trabalho e promovendo a contratação de públicos mais desfavorecidos e o
reforço de vínculos laborais mais estáveis e combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho.

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

País |
Country

CEC - CONSELHO EMPRESARIAL DO CENTRO/CCIC CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO CENTRO

85%

85%

Data Fim |
Finish Date

O Plano de ação contempla: promoção e divulgação do programa nas diferentes fases
do programa; acompanhamento e controlo dos projetos (verificação física e financeira
da execução do projeto/acomp. e controlo administrativos e regulares do desempenho
das entidades promotoras ao nível financeiro e pedagógico); avaliação da formação e
do programa, e promoção de ações de dinamização e sensibilização para a mudança e
intercâmbio de boas práticas.

As funções intrínsecas ao OI centram-se na análise das candidaturas e eventuais
pedidos de alteração de decisão, na análise dos procedimentos de contratação pública,
na análise e validação das despesas apresentadas, nas verificação de gestão de âmbito
administrativo e no local, no acompanhamento de auditorias e participação no comité
de acompanhamento e eventos anuais, nas sessões de trabalho e ações de formação.

85%

Data Início |
Start Date

Assistência Técnica para acompanhamento do projeto de
Formação-Ação designado QI PME 2020, no seguimento do
Contrato de Delegação de Competências celebrado entre o POCI e
o CEC/CCIC.

85%

85%

Prioridade de Investimento | Investment Priority

COMPETE-AT-FCT-2015

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI)

85%

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

85%

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

As atividades a desenvolver enquadram-se nas competências delegadas na FCT pela
Autoridade de Gestão do POCI, que a reconhece como entidade responsável pela
coordenação das políticas de financiamento público da investigação científica e
tecnológica nacional. As atividades a desenvolver resumem-se da seguinte forma. Ver
ponto Descrição da Operação e Memória Descritiva enviada em anexo ao formulário.

85%

85%

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

2.941.131,86

FEDER

2.499.962,08

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/11/01

2017/12/31

Portugal

17.872.962,78

11.668.111,73

3.244.101,73

2.412.903,93

4.068.526,79

4.640.740,10

44.001.241,51

28.626.231,44

11.107.196,74

9.010.977,81

8.701.352,13

3.874.327,66

48.589.467,90

55.883.267,61

12.198.044,26

15.030.537,81

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

746

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3219-FSE-000005

POISE-01-3219-FSE-000006

POISE-01-3524-FSE-000002

POISE-01-3524-FSE-000003

POISE-01-3524-FSE-000004

POISE-01-3524-FSE-000005

POISE-01-3524-FSE-000006

POISE-01-3524-FSE-000007

POISE-01-3524-FSE-000008

POISE-01-3524-FSE-000009

POISE-01-3524-FSE-000010

POISE-01-3524-FSE-000011

POISE-01-3524-FSE-000012

POISE-01-3524-FSE-000013

POISE-01-3524-FSE-000014

POISE-01-3524-FSE-000015

POISE-01-3524-FSE-000016

POISE-01-3524-FSE-000017

POISE-01-3524-FSE-000018

POISE-01-3524-FSE-000020

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

4.323.048,41

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Apoios à contratação para jovens

Medida de apoio à contratação que consiste na concessão de um apoio financeiro ao
empregador que celebre contrato de trabalho com desempregado inscrito nos serviços
de emprego, tendo em vista combater o desemprego, fomentando a criação líquida de
postos de trabalho e promovendo a contratação de públicos mais desfavorecidos e o
reforço de vínculos laborais mais estáveis e combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho.

Apoios à contratação para jovens

Medida de apoio à contratação que consiste na concessão de um apoio financeiro ao
empregador que celebre contrato de trabalho com desempregado inscrito nos serviços
de emprego, tendo em vista combater o desemprego, fomentando a criação líquida de
postos de trabalho e promovendo a contratação de públicos mais desfavorecidos e o
reforço de vínculos laborais mais estáveis e combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho.

16.528.503,10

FSE

14.049.227,64

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desemp. inscritos no SPE,através
do desenvolvimento de percursos de formação modular,c/ base em UFCD, preferencial/
do CNQ,p/ a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras, q
capitalizem, p/ obtenção de uma qualificação profissional;FPCT q complemente o
percurso de formação ou as competências adquiridas em diversos contextos; processos
RVCC q certifiquem competências adqu

1.819.025,00

FSE

1.546.171,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desemp. inscritos no SPE, através do
desenv. de percursos de formação modular, com base em UFCD do CNQ, para a
aquisição de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras, que capitalizem,
para a obtenção de uma qualificação prof.; FPCT que complemente o percurso de
formação ou as compet. adquiridas em diversos contextos; processos RVCC que
certifiquem competências adquiridas por diversas via

2.370.460,01

FSE

2.014.891,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD do
CNQ para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras, que
capitalizem para a obtenção de uma qualificação profissional; FPCT que complemente o
percurso de formação ou as competências adquiridas em diversos contextos; processos
RVCC que certifiquem competências

3.200.000,00

FSE

2.720.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD
(pref. CNQ), para a aquisição de competências, que capitalizem, para a obtenção de
uma qualificação profissional; FPCT que complemente o percurso de formação ou as
competências adquiridas em diversos contextos; processos RVCC que certifiquem
competências adquiridas por diversas vias.

2.638.147,34

FSE

2.242.425,24

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar regresso mercado de trabalho dos desempregados inscritos SPE,através
desenvolvimento de percursos de formação modular,com base em
UFCD,preferencialmente do CNQ,para aquisição de comp. tecnológicas,pessoais e
empreendedoras,que capitalizem,para obtenção de qualificação profissional;FPCT que
complete percurso de formação e/ou compet. adquiridas em diversos
contextos;processos RVCC que certifiquem compet. adquiridas por diversas vias

1.502.055,02

FSE

1.276.746,77

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar regresso mercado de trabalho dos desempregados inscritos SPE,através
desenvolvimento de percursos de formação modular,com base em
UFCD,preferencialmente do CNQ,para aquisição de comp. tecnológicas,pessoais e
empreendedoras,que capitalizem,para obtenção de qualificação profissional;FPCT que
complete percurso de formação e/ou compet. adquiridas em diversos
contextos;processos RVCC que certifiquem compet. adquiridas por diversas vias

777.468,37

FSE

660.848,11

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos; processos RVCC que ce

2.525.610,02

FSE

2.146.768,52

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos; processos RVCC que ce

17.422.185,00

FSE

14.808.857,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao Me dos desempregados inscritos no SPE, através do
desenvolvimento de percursos de formação modular, em UFCD, para a aquisição de
competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras , para a obtenção de
qualificação profissional; FPCT complementar do percurso formativo e das
competências adquiridas; processos RVCC que certifiquem competencias adquiridas por
diversas vias

486.909,99

FSE

413.873,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempre. inscritos no SPE,
através do desenvolvi de percursos de FM, com base em UFCD do CNQ, para a
aquisição de competê. tecnológicas, pessoais e empreendedoras, que capitalizem, para
a obtenção de uma qualificação profissional; FPCT que complemente o percurso de
formação ou as competências adquiridas em diversos contextos; processos RVCC que
certifiquem competê. adquiridas por diversas via

2.428.750,00

FSE

2.064.437,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação, processos RVCC que certifiquem
competências adquiridas por diversas vias

1.567.674,66

FSE

1.332.523,46

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos e processos RVCC.

1.167.395,01

FSE

992.285,76

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no
SPE,através do desenvolvimento de percursos de FM,com base em UFCD,do CNQ,para a
aquisição de competências tecnológicas,pessoais,empreendedoras,que capitalizem,para
a obtenção de uma qualificação profissional;FPCT que complemente o percurso de
formação ou as competências adquiridas em diversos contextos;processos RVCC que
certifiquem competencias adquiridas.

2.382.640,00

FSE

2.025.244,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/02

2016/12/30

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação; processos RVCC que certifiquem
competências adquiridas por diversas vias.

2.070.889,98

FSE

1.760.256,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/02

2015/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desemp. inscritos no SPE, através
do desenvolv. de percursos de FM, c/base em UFCD, preferencialmente do CNQ, p/a
aquisição de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras, que capitalizem,
p/a obtenção de uma qualif. prof.;FPCT que complemente o percurso de formação ou as
competências adquiridas em diversos contextos; processos RVCC que certifiquem
compet. adquiridas por diversas vias

2.349.145,00

FSE

1.996.773,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos;

1.231.774,99

FSE

1.047.008,74

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE, pelo
desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, visando aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras para a obtenção de uma qualificação profissional; FPCT que
complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em diversos
contextos; processos RVCC que certifiquem compet

3.207.545,00

FSE

2.726.413,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar regresso ao merc trabalho dos desempregados inscritos no SPE, através
do desenvolv. de percursos de form modular, c/base em UFCD, preferencialmente do
CNQ, para a aquis de compets tecnológicas, pessoais e empreendedoras, que
capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional; FPCT que complemente
perc de formação ou as competências adquiridas em diversos contextos; processos
RVCC que certifiquem competênc. p/ div. vias

53.280,00

FSE

45.288,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

5.085.939,31

FSE

747

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-000021

POISE-01-3524-FSE-000023

POISE-01-3524-FSE-000024

POISE-01-3524-FSE-000025

POISE-01-3524-FSE-000026

POISE-01-3524-FSE-000027

POISE-01-3524-FSE-000028

POISE-01-3524-FSE-000029

POISE-01-3524-FSE-000030

POISE-01-3524-FSE-000031

POISE-01-3524-FSE-000033

POISE-01-3524-FSE-000054

POISE-01-3524-FSE-000072

POISE-01-3524-FSE-000073

POISE-01-3524-FSE-000074

POISE-01-3524-FSE-000075

POISE-01-3524-FSE-000076

POISE-01-3524-FSE-000079

POISE-01-3524-FSE-000087

POISE-01-3524-FSE-000094

POISE-01-3524-FSE-000102

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

AVALFORMA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA LDA

COMBINAR MATÉRIAS - CONSULTORIA E
FORMAÇÃO, LDA

CEFOSAP

CEFOSAP

CEFOSAP

SÓNIA MONTEIRO - ESCOLA PROFISSIONAL DE
CABELEIREIRO E ESTÉTICA LDA

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VILA MEÃ

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE SEGUROS DE
PORTUGAL

A. C. I. M. - ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES,
INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO
CONCELHO DE MONCORVO

ASSOCIAÇÃO MIRCOM

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT complementar ao percurso de formação ou às competências adquiridas em
diversos contextos; RVCC; etc.

2.106.125,00

FSE

1.790.206,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE
através do desenvolvimento de percursos de formação modular com base em UFCD
para aquisição de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras com vista a
obtenção de qualificação profissional; FPCT que complemente percurso de formação ou
competências adquiridas em diversos contextos; processos RVCC que certifiquem
competências adquiridas por diversas vias

1.033.801,28

FSE

878.731,09

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras, que
capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional; processos RVCC que
certifiquem competências adquiridas por diversas vias.

4.155.990,01

FSE

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos.

1.184.418,64

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas;
processos RVCC que certifiquem competências

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/02/05

2016/12/31

Portugal

3.532.591,51

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

FSE

1.006.755,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

5.842.774,99

FSE

4.966.358,74

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos

1.293.255,00

FSE

1.099.266,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos e processos RVCC.

2.554.464,99

FSE

2.171.295,24

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos.

690.000,00

FSE

586.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos; processos RVCC.

3.773.334,99

FSE

3.207.334,74

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos.

1.511.189,99

FSE

1.284.511,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para desempregados

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos;

241.135,00

FSE

204.964,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O Projeto denomina-se Rosa-dos-Ventos e tem por lema: Orientar, Descobrir, Caminhar,
Progredir e Alcançar. Num período de 18 meses, serão desenvolvidas Unidades de
Formação de Curta Duração, recorrendo a técnicas inovadoras, com a finalidade de
dotar os/as ativos/as empregados/as e/ou desempregados/as, de capacidades e
competências, necessárias ao desenvolvimento de percursos profissionais específicos e
adaptadas ao mercado de trabalho.

263.975,94

FSE

224.379,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/06

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Seguindo a TO 1.08 POISE e a promoção da inclusão social e emprego, o objetivo é a
qualificação da população adulta ativa (empregada/desempregada) com a ambição de
possibilitar aos adultos que já estão no mercado de trabalho, uma nova oportunidade.
Daremos continuidade a projetos anteriores executados no âmbito do POPH (2.3 –
FMC) executados com sucesso e excedendo metas. Respondemos às necessidades
identificadas CQEP´s, IEFP e Plataforma-Trofa.

118.800,01

FSE

100.980,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/12

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Acreditamos num sistema de educação e formação profissional com impacto no
desenvolvimento e crescimento sustentável. Enquanto operador público de formação,
comprometemo-nos a promover formação profissional de dupla certificação junto da
população ativa, priorizando as necessidades formativas da atividade sindical e
aperfeiçoamento profissional, numa perspetiva transversal para o crescimento da
atividade económica e reforço da empregabilidade.

158.399,99

FSE

134.639,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/14

2018/03/09

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Acreditamos num sistema de educação e formação profissional com impacto no
desenvolvimento e crescimento sustentável. Enquanto operador público de formação,
comprometemo-nos a promover formação profissional de dupla certificação junto da
população ativa, priorizando as necessidades formativas da atividade sindical e
aperfeiçoamento profissional, numa perspetiva transversal para o crescimento da
atividade económica e reforço da empregabilidade.

261.360,00

FSE

222.156,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/16

2018/06/09

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Acreditamos num sistema de educação e formação profissional com impacto no
desenvolvimento e crescimento sustentável. Enquanto operador público de formação,
comprometemo-nos a promover formação profissional de dupla certificação junto da
população ativa, priorizando as necessidades formativas da atividade sindical e
aperfeiçoamento profissional, numa perspetiva transversal para o crescimento da
atividade económica e reforço da empregabilidade.

277.200,00

FSE

235.620,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/11/03

2018/03/09

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Visando contribuir para a coesão social e para a prosperidade económica, através da
manutenção/melhoria da situação laboral dos empregados e do (re)ingresso no
mercado de trabalho dos desempregados, surge o projecto de Formações Modulares,
que assenta numa estratégia que permite que os formandos desenvolvam, activem e
apliquem competências, através do reforço da qualificação nas áreas da saúde,
Cuidados de Beleza e do comércio.

57.199,98

FSE

48.619,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/11

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Na sociedade de hoje, em que qualidade do desempenho e conciliação dos diferentes
papéis marca a diferença no contexto de manutenção do posto de trabalho o
desenvolvimento de ações formativas que se direccionem para a qualificação
profissional torna-se fundamental para a adaptabilidade à profissão. A AEVM assume
uma posição privilegiada para a prossecução desta meta dada a sua integração na
componente económica e social da região.

263.340,00

FSE

223.839,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/21

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Sustentado no diagnóstico do tecido económico-social, competências e qualificações
dos recursos humanos e na relação entre ambos, o SISEP apresenta uma candidatura
para qualificação dos ativos tendo em consideração diversas áreas geográficas, no
domínio das quais a necessidade de apostar na qualificação profissional pela via da
formação profissional se revela premente, sob o ponto de vista económico, social e
cultural.

668.249,99

FSE

568.012,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/13

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa empregada realizando um
conjunto focalizado de ações formativas certificadas, em áreas prioritárias. É uma
oportunidade de educação e qualificação de adultos, em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 1800 adultos, mantendo o nível emprego e
respondendo aos desafios societais.

197.998,50

FSE

168.298,73

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/20

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação e qualificação de adultos desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 1200 adultos, mantendo o nível de
emprego e respondendo aos desafios societais.

131.997,00

FSE

112.197,45

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/16

2018/06/30

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

748

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-000114

POISE-01-3524-FSE-000115

POISE-01-3524-FSE-000116

POISE-01-3524-FSE-000117

POISE-01-3524-FSE-000126

POISE-01-3524-FSE-000127

POISE-01-3524-FSE-000128

POISE-01-3524-FSE-000131

POISE-01-3524-FSE-000132

POISE-01-3524-FSE-000133

POISE-01-3524-FSE-000137

POISE-01-3524-FSE-000139

POISE-01-3524-FSE-000142

POISE-01-3524-FSE-000153

POISE-01-3524-FSE-000154

POISE-01-3524-FSE-000158

POISE-01-3524-FSE-000160

POISE-01-3524-FSE-000162

POISE-01-3524-FSE-000164

POISE-01-3524-FSE-000167

POISE-01-3524-FSE-000170

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade dos ativos empregados realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas, em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação/qualificação de adultos, desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 660 adultos, mantendo o nível de emprego
e respondendo aos desafios societais.

72.600,00

FSE

61.710,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação e qualificação de adultos desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 930 adultos, mantendo o nível de emprego
e respondendo aos desafios societais.

102.300,01

FSE

86.955,01

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Sustentado no diagnóstico do tecido económico-social, competências e qualificações
dos recursos humanos e na relação entre ambos, o SISEP apresenta uma candidatura
para qualificação dos ativos tendo em consideração diversas áreas geográficas, no
domínio das quais a necessidade de apostar na qualificação profissional pela via da
formação profissional se revela premente, sob o ponto de vista económico, social e
cultural.

447.700,00

FSE

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Sustentado no diagnóstico do tecido económico-social, competências e qualificações
dos recursos humanos e na relação entre ambos, o SISEP apresenta uma candidatura
para qualificação dos ativos tendo em consideração diversas áreas geográficas, no
domínio das quais a necessidade de apostar na qualificação profissional pela via da
formação profissional se revela premente, sob o ponto de vista económico, social e
cultural.

447.700,02

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação e qualificação de adultos desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 1200 adultos, mantendo o nível de
emprego e respondendo aos desafios societais.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/18

2018/06/30

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/12

2018/06/30

Portugal

380.545,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/21

2018/06/30

Portugal

FSE

380.545,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/21

2018/06/30

Portugal

131.999,00

FSE

112.199,15

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/21

2018/06/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE
ABRANTES, CONSTÂNCIA, SARDOAL, MAÇÃO E VILA Formação Modular para Empregados e Desempregados
DE REI

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação e qualificação de adultos desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 1200 adultos, mantendo o nível de
emprego e respondendo aos desafios societais.

131.999,00

FSE

112.199,15

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/12

2018/06/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE MIRANDA DO DOURO

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade dos ativos empregados realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas, em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação/qualificação de adultos, desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 1020 adultos, mantendo o nível de
emprego e respondendo aos desafios societais.

112.200,00

FSE

95.370,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/12

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A ENB é a entidade pedagógica dos cerca de 30 mil bombeiros portugueses. Sem
formação não existe a qualificação de quem presta socorro às populações. Desde 2000,
a ENB tem candidaturas aprovadas que permitiram aos bombeiros o acesso a um
volume de formação não alcançável de nenhuma outra forma. Os fundos comunitários
suportam em média 70% da atividade formativa da ENB. É clara a importância do
financiamento comunitário na operação em causa.

671.590,93

FSE

570.852,29

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/06

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A ENB é a entidade pedagógica dos cerca de 30 mil bombeiros portugueses. Sem
formação não existe a qualificação de quem presta socorro às populações. Desde 2000,
a ENB tem candidaturas aprovadas que permitiram aos bombeiros o acesso a um
volume de formação não alcançável de nenhuma outra forma. Os fundos comunitários
suportam em média 70% da atividade formativa da ENB. É clara a importância do
financiamento comunitário na operação em causa.

951.605,90

FSE

808.865,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/06

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A ENB é a entidade pedagógica dos cerca de 30 mil bombeiros portugueses. Sem
formação não existe a qualificação de quem presta socorro às populações. Desde 2000,
a ENB tem candidaturas aprovadas que permitiram aos bombeiros o acesso a um
volume de formação não alcançável de nenhuma outra forma. Os fundos comunitários
suportam em média 70% da atividade formativa da ENB. É clara a importância do
financiamento comunitário na operação em causa.

1.002.052,16

FSE

851.744,34

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/04

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação e qualificação de adultos desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 1200 adultos, mantendo o nível de
emprego e respondendo aos desafios societais.

132.000,01

FSE

112.200,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/07

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Sicó Formação tem vindo, nos últimos 25 anos, a trabalhar com vista ao cumprimento
da sua missão de qualificar os recursos humanos da região onde intervêm e com isso
contribuir para o crescimento socioeconómico da mesma. Esta experiência
proporcionou-lhe um extenso know-how e uma rede de parceiros que lhe permitem a
elaboração de um plano de formação cujos benefícios serão seguramente sentidos não
só pelos beneficiários como por toda a região.

585.200,01

FSE

497.420,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/13

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas, em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação e qualificação de adultos, desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 810 adultos, mantendo o nível de emprego
e respondendo aos desafios societais.

89.100,00

FSE

75.735,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A CIF integra 26 associações regionais e sectoriais, do sector do comércio e serviços.A
oferta formativa é dirigida a empregados e desempregados e assenta numa óptica de
valorização de competências, com o objectivo de potenciar as qualificações dos
profissionais do sector do comércio e serviços, tendo em vista facilitar a integração no
mercado de trabalho para os desempregados, e a manutenção do mesmo para os
empregados.

3.166.533,32

FSE

2.691.553,32

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A AEDL tem vindo a trabalhar com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
pessoal, profissional e social, de ativos empregados e desempregados. Neste sentido
este projeto vai ao encontro da nossa missão, pelo que consideramos reunir as
condições para o seu desenvolvimento, reforçando competências por via da formação,
respondendo assim às necessidades de qualificação dos ativos, contribuindo para a sua
progressão profissional e/ou salarial

451.440,00

FSE

383.724,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços da Nazaré (ACISN) apresenta este
projeto de qualificação dos seus associados assente em análises específicas realizadas
com as empresas, contribuindo com respostas formativas adequadas à sua estrutura
organizacional, com respostas às necessidades de qualificações dos ativos empregados
e contribuindo para o desenvolvimento do tecido económico empresarial.

92.400,01

FSE

78.540,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/28

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A CIF integra 14 associações regionais e sectoriais, do sector do comércio e serviços.A
oferta formativa é dirigida a empregados e desempregados e assenta numa óptica de
valorização de competências, com o objectivo de potenciar as qualificações dos
profissionais do sector do comércio e serviços, tendo em vista facilitar a integração no
mercado de trabalho para os desempregados, e a manutenção do mesmo para os
empregados.

837.833,34

FSE

712.158,34

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/27

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Assente sempre numa lógica de articulação efectiva, este projeto pretende potenciar a
empregabilidade da população ativa, incluindo empregados e desempregados externos
à ARDAL, procurando responder a necessidades de qualificação existentes, contribuindo
para o nível de emprego e potenciando o regresso ao mercado de trabalho, através da
participação em percursos formativos ajustados às necessidades diagnosticadas.

52.799,99

FSE

44.879,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/18

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A CIF integra 8 associações regionais e sectoriais, do sector do comércio e serviços.A
oferta formativa é dirigida a empregados e desempregados e assenta numa óptica de
valorização de competências, com o objectivo de potenciar as qualificações dos
profissionais do sector do comércio e serviços, tendo em vista facilitar a integração no
mercado de trabalho para os desempregados, e a manutenção do mesmo para os
empregados.

404.922,21

FSE

344.183,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/14

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade dos ativos empregados realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas, em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação/qualificação de adultos, desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 645 adultos, mantendo o nível de emprego
e respondendo aos desafios societais.

70.949,46

FSE

60.307,04

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/09

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A AEDL tem vindo a trabalhar com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
pessoal, profissional e social, de ativos empregados e desempregados. Neste sentido
este projeto vai ao encontro da nossa missão, pelo que consideramos reunir as
condições para o seu desenvolvimento, reforçando competências por via da formação,
respondendo assim às necessidades de qualificação dos ativos empregados e reforço da
qualificação dos ativos desempregados.

300.960,00

FSE

255.816,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/14

2018/06/30

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS
DE VIMIOSO

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E
SERVIÇOS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE FÔZ
CÔA

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE SEGUROS DE
PORTUGAL

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE SEGUROS DE
PORTUGAL

ACIPS - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
PONTE DE SÔR

ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DE MACEDO DE CAVALEIROS (ACISMC)

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE ENSINO
PROFISSIONAL S.A.

CERTIFICA - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO
INDIVIDUAL, INSERÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PORTUGAL (CCP)

AEDL - ACTIVIDADES EDUCATIVAS LDA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DA NAZARE

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PORTUGAL (CCP)

ARDAL - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO ALTO LIMA

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PORTUGAL (CCP)

ACISFEC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E
SERVIÇOS DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

AEDL - ACTIVIDADES EDUCATIVAS LDA

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-000175

POISE-01-3524-FSE-000176

POISE-01-3524-FSE-000182

POISE-01-3524-FSE-000183

POISE-01-3524-FSE-000184

POISE-01-3524-FSE-000185

POISE-01-3524-FSE-000197

POISE-01-3524-FSE-000211

POISE-01-3524-FSE-000219

POISE-01-3524-FSE-000243

POISE-01-3524-FSE-000244

POISE-01-3524-FSE-000258

POISE-01-3524-FSE-000261

POISE-01-3524-FSE-000278

POISE-01-3524-FSE-000286

POISE-01-3524-FSE-000290

POISE-01-3524-FSE-000296

POISE-01-3524-FSE-000299

POISE-01-3524-FSE-000302

POISE-01-3524-FSE-000304

POISE-01-3524-FSE-000309

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

85%

85%

85%

85%

85%

85%

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O presente projecto tem como objectivo geral dar resposta a necessidades de
qualificação dos trabalhadores de micro e pequenas empresas, e reforçando a
qualificação profissional dos activos desempregados, potenciando um regresso mais
sustentado ao mercado de trabalho. A oferta formativa distribui-se por todo o território
da região do Centro, assente numa política de igualdade de oportunidades, de género e
de promoção da inovação.

175.009,99

FSE

148.758,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O presente projecto tem como objectivo geral dar resposta a necessidades de
qualificação dos trabalhadores de micro e pequenas empresas, e reforçando a
qualificação profissional dos activos desempregados, potenciando um regresso mais
sustentado ao mercado de trabalho. A oferta formativa distribui-se por todo o território
da região do Norte, assente numa política de igualdade de oportunidades, de género e
de promoção da inovação.

362.009,99

FSE

307.708,49

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto incide em áreas que, face às necessidades regionais e locais, são
estruturantes e contribuem para a adaptabilidade dos ativos, ajustadas ao seu perfil e
necessidades. A formação será desenvolvida em estreita articulação com as entidades
empregadoras, estimulando a adequação da formação às necessidades do tecido
empresarial.Também a articulação com os CQEP contribuirá para o reforço das
qualificações destes ativos.

165.000,00

FSE

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O Projeto denomina-se Quarto Crescente e tem por lema: Orientar, Descobrir, Crescer,
Evoluir e Alcançar. Num período de 18 meses, serão desenvolvidas Unidades de
Formação de Curta Duração, recorrendo a técnicas inovadoras, com a finalidade de
dotar os/as ativos/as empregados/as e/ou desempregados/as, de capacidades e
competências, necessárias ao desenvolvimento de percursos profissionais específicos e
adaptadas ao mercado de trabalho.

219.898,99

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto incide em áreas que, face às necessidades regionais e locais, são
estruturantes e contribuem para a adaptabilidade dos ativos, ajustadas ao seu perfil e
necessidades. A formação será desenvolvida em estreita articulação com as entidades
empregadoras, estimulando a adequação da formação às necessidades do tecido
empresarial.Também a articulação com os CQEP contribuirá para o reforço das
qualificações destes ativos.

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/25

2018/06/30

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/02

2018/06/30

Portugal

140.250,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/19

2018/06/30

Portugal

FSE

186.914,14

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/27

2018/06/30

Portugal

56.100,00

FSE

47.685,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/28

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto incide em áreas que, face às necessidades regionais e locais, são
estruturantes e contribuem para a adaptabilidade dos ativos, ajustadas ao seu perfil e
necessidades. A formação será desenvolvida em estreita articulação com as entidades
empregadoras, estimulando a adequação da formação às necessidades do tecido
empresarial.Também a articulação com os CQEP contribuirá para o reforço das
qualificações destes ativos.

136.950,00

FSE

116.407,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/25

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Seguindo a TO 1.08 POISE e a promoção da inclusão social e emprego, o objetivo é a
qualificação da população adulta ativa (empregada/desempregada) com a ambição de
possibilitar aos adultos inseridos no mercado de trabalho, uma nova
oportunidade.Daremos continuidade a projetos anteriores executados no âmbito do
POPH (2.3 – FMC) executados com sucesso e excedendo metas. Respondemos às
necessidades identificadas pelos CQEP, IEFP e Empresas.

39.599,98

FSE

33.659,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/30

2018/06/30

Portugal

O projeto de Formações Modulares da Associação Empresarial de Penedo do Granada e
Médio Zêzere (AEPGMZ) é dirigido a associados empregados e desempregados.
Considerando o atual clima de instabilidade económica e a necessidade de dotar as
pessoas de conhecimentos e competências que lhes permitam enfrentar os desafios
futuros do mercado de trabalho, a AEPGMZ pretende dar o seu contributo, investindo
na qualificação de recursos humanos.

99.000,00

FSE

84.150,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/10

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação e qualificação de adultos desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 2100 adultos, mantendo o nível de
emprego e respondendo aos desafios societais.

230.989,50

FSE

196.341,08

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/02

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A FM é um instrumento fundamental na prossecução do objetivo nacional de
“qualificação da população ativa portuguesa”.Integrada no CNQ assume um papel
fundamental na modernização dos mercados de trabalho e na capacitação das pessoas
desenvolvendo as suas qualificações ao longo da vida com o objetivo de aumentar a sua
participação no mercado de trabalho e de estabelecer uma melhor correspondência
entre a oferta e a procura de mão-de-obra.

15.510,00

FSE

13.183,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/02/07

2018/06/30

Portugal

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL Formação Modular para Empregados e Desempregados

As entidades formadoras que integram a CIF da CAP têm um forte envolvimento na
região, nomeadamente no seu tecido económico, social e cultural. Efetuou-se um
diagnóstico de necessidades formativas envolvendo também as entidades
empregadoras, para que a formação venha a dar resposta às necessidades de
competências do tecido empresarial, suprindo os deficits registados ao nível das baixas
qualificações profissionais da população rural.

589.477,80

FSE

501.056,13

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/05

2018/06/30

Portugal

AESL - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL SERRA DA LOUSÃ Formação Modular para Empregados e Desempregados

Consciente que os níveis de qualificação dos recursos humanos são o garante da
competitividade das empresas e da economia a AESL apresenta este projeto de modo a
dar uma resposta às necessidades de qualificação dos ativos empregados da região e
melhorar a empregabilidade da população ativa, de acordo com as necessidades das
empresas que representa em articulação com os setores estratégicos e as necessidade
de intervenção prioritária que este apr

352.000,00

FSE

299.200,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/26

2018/06/30

Portugal

OPEN SPACE - FORMAÇÃO E SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS, LDA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto resulta da análise criteriosa ao mercado empregador da região Norte e da
sua população ativa. Visa estimular a empregabilidade dos sujeitos e a competitividade
organizacional, através da realização de intervenções formativas em domínios
valorizados pelo mercado, assente em metodologias inovadoras e perfeitamente
alinhadas c/as especificidades do público, promovendo a aquisição de conhecimentos e
a sua transferência para a prática.

363.000,00

FSE

308.550,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/03

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Futurbrain em articulação com os agentes económicos e sociais locais, reforçará a
sustentabilidade e a qualidade do emprego nos setores estratégicos da Região,
Comércio e Logística, Turismo, Agricultura, Educação, Transportes e Informática,
Desenvolvimento Pessoal qualificando profissionalmente ativos/as empregados/as e
desempregados através da formação modular certificada com vista ao reforço da sua
adaptação às mudanças do mercado de emprego

146.080,00

FSE

124.168,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/24

2017/12/31

Portugal

RODRIGUES RIBEIRO & ASSOCIADOS LDA

RODRIGUES RIBEIRO & ASSOCIADOS LDA

VERTIRIVA, LDA

AVALFORMA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA LDA

VERTIRIVA, LDA

VERTIRIVA, LDA

COMBINAR MATÉRIAS - CONSULTORIA E
FORMAÇÃO, LDA

Nome da Operação | Operation Name

0,849999999 ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL PENEDO DO GRANADA Formação Modular para Empregados e Desempregados

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ROTA DO
AZEITE DE TRÁS-OS-MONTES

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO E
LANIFÍCIOS (MODATEX)

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

0,849999999

FUTURBRAIN - CENTRO DE FORMAÇÃO LDA

0,849999999

INOVA.GAIA - ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO DE
INCUBAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA DE VILA NOVA Formação Modular para Empregados e Desempregados
DE GAIA

A força de trabalho carateriza-se, ainda, por uma estrutura com baixas qualificações
onde é dominante o peso dos baixos níveis de escolaridade, integrando empregos
precários e desqualificados. A formação é, pois, essencial para a qualificação dos ativos
e consequente garante e sustentabilidade da sua empregabilidade, com repercussões
nos níveis de produtividade do tecido empresarial do concelho de Vila Nova de Gaia.

219.075,00

FSE

186.213,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/13

2018/06/30

Portugal

ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS
Formação Modular para Empregados e Desempregados
TERRAS ALTAS DO HOMEM CAVADO E AVE

A operação prevê potenciar a empregabilidade aos ativos, empregados e
desempregados, promovendo a sustentabilidade e qualidade do emprego, pelo
desenvolvimento de competências profissionais exigidas pelo mercado de trabalho.
Apoiaremos a manutenção do nível de emprego pela qualificação, facilitando o regresso
ao mercado de trabalho pela participação em FM ajustada ao perfil e necessidades dos
DLD, com o foco na melhoria da empregabilidade.

178.200,01

FSE

151.470,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/04

2018/06/30

Portugal

DOMÍNIO VIVO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto incide em áreas que, face às necessidades regionais e locais, são
estruturantes e contribuem para a adaptabilidade dos ativos, ajustadas ao seu perfil e
necessidades. A formação será desenvolvida em estreita articulação com as entidades
empregadoras, estimulando a adequação da formação às necessidades do tecido
empresarial.Também a articulação com os CQEP contribuirá para o reforço das
qualificações destes ativos.

165.000,00

FSE

140.250,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/10

2018/06/30

Portugal

MARGEM - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA
ECONÓMICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Para dar resposta às necessidades de qualificação profissional da sub-região Médio
Tejo, inserida na NUTII Centro, a proposta formativa da Margem terá maior incidência
no aumento das qualificações profissionais dos ativos empregados, traduzindo-se em
50 425 horas de formação para ativos empregados e a 5575horas de volume para
ativos desempregados, num total de 56000 de formação.

246.400,00

FSE

209.440,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Para dar resposta às necessidades dos territórios de Gondomar e Baião, a proposta
formativa da Margem para a NUT II Norte terá maior incidência no aumento das
qualificações profissionais dos ativos empregados, traduzindo-se em 9 400 horas de
formação, a que corresponde um volume de 135 325 horas de formação para ativos
empregados e a 15 075 horas de volume para ativos desempregados.

661.760,00

FSE

562.496,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/08

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Para dar resposta às necessidades de qualificação profissional da NUTII Alentejo - tendo
em conta as áreas de qualificação estratégica de acordo com os setores de atividade em
crescimento no Alentejo e com capacidade para absorver estas qualificações - a
proposta formativa da Margem traduz-se em 2 800 horas de formação, a que
corresponde um volume de 40 350 horas de formação para ativos empregados e a 4
450 h de volume para ativos desempregados

197.120,00

FSE

167.552,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O Projeto denomina-se Triângulo Perfeito e tem por lema: Escolher, Progredir e
Qualificar. Num período de 18 meses, serão desenvolvidas Unidades de Formação de
Curta Duração, recorrendo a técnicas inovadoras, com a finalidade de dotar os/as
ativos/as empregados/as e/ou desempregados/as, de capacidades e competências,
necessárias ao desenvolvimento de percursos profissionais específicos e adaptadas ao
mercado de trabalho.

263.975,94

FSE

224.379,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/09

2018/06/30

Portugal

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

MARGEM - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA
ECONÓMICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

MARGEM - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA
ECONÓMICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

AVALFORMA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA LDA

750

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-000311

POISE-01-3524-FSE-000313

POISE-01-3524-FSE-000330

POISE-01-3524-FSE-000331

POISE-01-3524-FSE-000343

POISE-01-3524-FSE-000351

POISE-01-3524-FSE-000372

POISE-01-3524-FSE-000373

POISE-01-3524-FSE-000382

POISE-01-3524-FSE-000387

POISE-01-3524-FSE-000397

POISE-01-3524-FSE-000399

POISE-01-3524-FSE-000400

POISE-01-3524-FSE-000408

POISE-01-3524-FSE-000414

POISE-01-3524-FSE-000415

POISE-01-3524-FSE-000419

POISE-01-3524-FSE-000431

POISE-01-3524-FSE-000441

POISE-01-3524-FSE-000442

POISE-01-3524-FSE-000443

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa e desempregada realizando
um conjunto focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma
oportunidade de educação e qualificação de adultos concebida em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
ao incremento de competências e qualificações de 4500 adultos, potenciando o nível de
emprego na Região TTM.

451.440,00

FSE

383.724,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

DOMÍNIO VIVO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto incide em áreas que, face às necessidades regionais e locais, são
estruturantes e contribuem para a adaptabilidade dos ativos, ajustadas ao seu perfil e
necessidades. A formação será desenvolvida em estreita articulação com as entidades
empregadoras, estimulando a adequação da formação às necessidades do tecido
empresarial.Também a articulação com os CQEP contribuirá para o reforço das
qualificações destes ativos.

136.950,00

FSE

116.407,50

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTOVÃO COLOMBO

O projecto que propomos vem ao encontro das necessidades sentidas contribuindo para
colmatar as grandes assimetrias apresentadas na estrutura de RH da região. É premente
facultar à sociedade o espírito de formação ao longo da vida, assegurando a integração
plena dos ativos, empregados e desempregados, ao nível de competências que
permitam melhorar o desempenho das suas funções e, aumentar a qualidade de como
se trabalha e comunica com os mercado

20.899,38

FSE

DOMÍNIO VIVO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto incide em áreas que, face às necessidades regionais e locais, são
estruturantes e contribuem para a adaptabilidade dos ativos, ajustadas ao seu perfil e
necessidades. A formação será desenvolvida em estreita articulação com as entidades
empregadoras, estimulando a adequação da formação às necessidades do tecido
empresarial.Também a articulação com os CQEP contribuirá para o reforço das
qualificações destes ativos.

56.100,00

ESPAÇO ATLÂNTICO - FORMAÇÃO FINANCEIRA, LDA Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto orienta-se para as necessidades de mercado, cujo objetivo é aumentar níveis
de qualificação e potenciar a empregabilidade da população ativa (empregados e
desempregados). A oferta que o constitui baseia-se no Catálogo Nacional Qualificações
e integra a realização de formação modular através de percursos de nível 2 e 4,
destinados a este público, encaminhados pelos CQEP’s que não possuam respostas às
necessidades formativas dos utentes.

SOFATI-SOCIEDADE DE FORMAÇÃO E APLICAÇÕES
TECNICAS DE INFORMATICA LDA

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/05

2018/06/29

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/04

2018/06/30

Portugal

17.764,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/25

2018/06/29

Portugal

FSE

47.685,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/28

2018/06/30

Portugal

30.799,98

FSE

26.179,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/13

2018/06/30

Portugal

O projecto que propomos vem ao encontro das necessidades sentidas contribuindo para
colmatar as grandes assimetrias apresentadas na estrutura de RH da região. É premente
facultar à sociedade o espírito de formação ao longo da vida, assegurando a integração
plena dos ativos, empregados e desempregados, ao nível de competências que
permitam melhorar o desempenho das suas funções e, aumentar a qualidade de como
se trabalha e comunica com os mercado

20.899,38

FSE

17.764,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2018/05/31

Portugal

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL Formação Modular para Empregados e Desempregados

As entidades formadoras que integram a CIF da CAP têm um forte envolvimento na
região, nomeadamente no seu tecido económico, social e cultural. Efetuou-se um
diagnóstico de necessidades formativas envolvendo também as entidades
empregadoras, para que a formação venha a dar resposta às necessidades de
competências do tecido empresarial, suprindo os deficits registados ao nível das baixas
qualificações profissionais da população rural.

3.015.222,23

FSE

2.562.938,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

PERÍMETRO - CONSULTADORIA E FORMAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Proj. Formativo para ativos empregados e desempregados há menos de 1 ano, e DLD,
com habili. iguais ou > ao 12º ano, tendo como objetivo a empregabilidade da
população ativa, responder às suas nec. de qualificação dos ativos, potenciar a
aprendizagem ao longo da vida e favorecer a sustentabilidade e a competitividade das
empresas num mercado global, mediante ações de formação em áreas estratégicas e
setores de atividade relevantes no território.

239.360,00

FSE

203.456,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/08

2018/06/30

Portugal

AESPS - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DE
Formação Modular para Empregados e Desempregados
PAMPILHOSA DA SERRA

A Associação Empresarial e de Serviços de Pampilhosa da Serra (AESPS) posiciona-se
como elemento dinamizador e representante do tecido empresarial do concelho.
Assumindo este papel, propõe o desenvolvimento de formação direcionada a ativos
empregados para beneficiar os seus associados, com o objetivo de qualificar recursos
humanos que contribuem para o desenvolvimento da competitividade empresarial do
concelho.

79.200,00

FSE

67.320,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/20

2018/06/30

Portugal

MEDI - VISAGE, FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LDA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Medi-Visage, Lda. é uma escola de formação profissional na área dos cuidados de
beleza – 815, que aposta na formação, qualificação e certificação de ativos,
empregados e desempregados, qualificando-os a nível técnico e tecnológico, para
promover a empregabilidade e sustentabilidade do emprego, constituindo uma mais
valia na conjuntura socioeconómica das suas empresas e na região onde se encontram.

487.520,00

FSE

414.392,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/18

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto da Academia BC contempla formação em áreas estratégicas (Comércio,
Gestão e administração, Eletrónica e automação, Saúde, Serviços de apoio a crianças e
jovens, Trabalho social e orientação) ambiciosas em elevar os níveis de empregabilidade
dos concelhos de Braga, Porto e Viana do Castelo, proporcionando o desenvolvimento
de competências e a qualificação aos trabalhadores, correspondentes às exigências das
entidades empregadoras.

88.000,01

FSE

74.800,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/06/30

Portugal

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL Formação Modular para Empregados e Desempregados

As entidades formadoras que integram a CIF da CAP têm um forte envolvimento na
região, nomeadamente no seu tecido económico, social e cultural. Efetuou-se um
diagnóstico de necessidades formativas envolvendo também as entidades
empregadoras, para que a formação venha a dar resposta às necessidades de
competências do tecido empresarial, suprindo os deficits registados ao nível das baixas
qualificações profissionais da população rural.

1.687.644,46

FSE

1.434.497,79

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/29

2018/06/30

Portugal

PAMESA - CONSULTORES, LDA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto formativo visa potenciar a empregabilidade da população ativa da zona
Norte, por via da aquisição e desenvolvimento de competências requeridas pelo
mercado de trabalho. Pretende-se, assim, responder às necessidades de qualificação
dos ativos empregados, aumentando as suas competências e qualificações, e reforçar a
qualificação profissional dos ativos desempregados, permitindo a sua participação em
formação ajustada ao seu perfil.

59.825,50

FSE

50.851,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/27

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Através da superação do défice de qualificações dos empregados e desempregados da
região, apostamos na valorização das qualificações, que é entendida simultaneamente
como fator de competitividade e de coesão. É nossa intenção, com o projeto formativo
apresentado, facilitar a inserção dos/as formandos/as em sistemas de formação que
confiram certificação e, no mercado de trabalho, nesse sentido, cumprir com o objetivo
da tipologia e do projeto.

112.860,00

FSE

95.931,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/03

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Projeto engloba um total 13 900 horas Volume de Formação, visa responder às
necessidades de qualificação dos ativos empregados, em contextos de mudança
organizacional e processos de restruturação, com vista a aumentar as competências e
os níveis de qualificação, contribuindo para a manutenção do seu emprego. Pretende,
ainda, reforçar a qualificação profissional dos ativos desempregados, potenciando um
regresso sustentado ao mercado de trabalho

60.460,27

FSE

51.391,23

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/18

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Projeto engloba um total 48.800 horas Volume de Formação, visa responder às
necessidades de qualificação dos ativos empregados, em contextos de mudança
organizacional e processos de reestruturação, com vista a aumentar as competências e
os níveis de qualificação, contribuindo para a manutenção do seu emprego. Pretende,
ainda, reforçar a qualificação profissional dos ativos desempregados, potenciando um
regresso sustentado ao mercado de trabalho

212.444,97

FSE

180.578,22

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/11

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Os cursos de formação modular, de curta duração, pertencentes ao CNQ, destinam-se a
profissionais do setor da reparação automóvel. A frequência destes cursos permite a
atualização/consolidação de competências técnicas, com vista a uma melhor adaptação
às mudanças tecnológicas e organizacionais do setor, potenciando a criação e
manutenção do emprego, visando a melhoria da empregabilidade, da produtividade e
da competitividade das empresas.

51.330,00

FSE

43.630,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/03

2018/03/31

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O presente projeto pretende potenciar a empregabilidade da população ativa nas
explorações agrícolas e animais, normalmente com baixa escolaridade, através do
fomento da adaptabilidade e aprendizagem ao longo da vida, por via do
desenvolvimento de competências requeridas pelo ramo de atividade, em resposta à
necessidade de qualificação destes profissionais, num contexto em que a
competitividade internacional é muito intensa.

351.850,00

FSE

299.072,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/31

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Assec pretende promover ações de formação nas regiões do Norte do país (Trás-osMontes, Alto Tâmega e Douro),destinadas à qualificação dos ativos empregados
(especialmente dos que se encontram em risco de desemprego), de modo a permitirlhes a manutenção dos postos de trabalho, bem como o reforço da qualificação
profissional dos ativos desempregados (especialmente dos que se encontram mais
próximos do reingresso no mercado de trabalho).

206.192,10

FSE

175.263,29

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/27

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Para que o tecido empresarial agrícola ganhe competitividade, dinamismo e
atratividade, importa captar e manter recursos humanos, com adequada qualificação e
válido espírito empresarial. A bem sucedida instalação dos agricultores contribui para o
incremento da atividade agrícola, induz maior dinamismo empresarial, baseado em
novas competências, melhor adaptabilidade a novas formas de gestão e alcança níveis
de produção mais elevados.

53.317,58

FSE

45.319,94

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/16

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Formação Modular para Empregados e Desempregados a realizar pelo Cencal
pretende contribuir para um aumento do valor do capital humano e da sua flexibilidade
profissional, relativamente aos ativos dos setores da cerâmica e do vidro e da região
Oeste e em simultâneo integrar a nossa intervenção no âmbito da dupla certificação,
privilegiando as ações do Catálogo Nacional de Qualificações.

244.200,00

FSE

207.570,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/05

2018/06/30

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SOPROFOR - SOCIEDADE PROMOTORA DE
FORMAÇÃO LDA

ACADEMIA BERNARDO DA COSTA - FORMAÇÃO E
CONSULTORIA, LDA

PARCELAS E QUESTÕES - ASSOCIAÇÃO

PROMOVER - CONSULTORES LDA

PROMOVER - CONSULTORES LDA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
REPARAÇÃO AUTOMOVEL (CEPRA)

APORMOR - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE
BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS DA REGIÃO DE
MONTEMOR-O-NOVO

ASSEC-ASSISTENCIA A EMPRESAS E
CONSULTADORIA LDA

S.M.O.C.-SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL LDA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A
INDUSTRIA DE CERAMICA (CENCAL)

Nome da Operação | Operation Name

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

751

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-000448

POISE-01-3524-FSE-000456

POISE-01-3524-FSE-000471

POISE-01-3524-FSE-000476

POISE-01-3524-FSE-000485

POISE-01-3524-FSE-000515

POISE-01-3524-FSE-000516

POISE-01-3524-FSE-000517

POISE-01-3524-FSE-000518

POISE-01-3524-FSE-000521

POISE-01-3524-FSE-000525

POISE-01-3524-FSE-000534

POISE-01-3524-FSE-000543

POISE-01-3524-FSE-000549

POISE-01-3524-FSE-000556

POISE-01-3524-FSE-000558

POISE-01-3524-FSE-000577

POISE-01-3524-FSE-000583

POISE-01-3524-FSE-000594

POISE-01-3524-FSE-000597

POISE-01-3524-FSE-000605

POISE-01-3524-FSE-000609

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

2018/06/30

Portugal

SOPROFOR REGIÕES - SOCIEDADE PROMOTORA DE
Formação Modular para Empregados e Desempregados
FORMAÇÃO LDA

A operação proposta objetiva a realização de 110 UFCD num total de 3000 horas para
Ativos Empregados e Desempregados, indo de encontro às necessidades dos setores
considerados chave na estratégia territorial da empresa na Região Centro. Propomos a
realização das Áreas de Formação: 341; 481; 482; 811; 812; 341 nos Concelhos
Coimbra,Guarda,Batalha,C.Rainha e Leiria.Pretendemos atingir os resultados:1836
formandos e V.Formação de 54 000 h.

201.960,01

FSE

171.666,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/31

2018/06/29

Portugal

SOL DO AVE-ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A presente candidatura visa responder a necessidades de qualificação dos ativos
empregados, aumentando as suas competências e os níveis de qualificação,
contribuindo para a manutenção do seu nível de emprego, bem como, proporcionar a
jovens à procura do 1º emprego, com habilitação iguais ou superiores ao 12º ano de
escolaridade, o desenvolvimento de competências profissionais potenciadoras de uma
inserção mais rápida no mercado de trabalho;

186.445,75

FSE

158.478,89

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/26

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Futurbrain em articulação com os agentes económicos e sociais locais, reforçará a
sustentabilidade e a qualidade do emprego nos setores estratégicos da Região,
Comércio e Logística, Turismo, Agricultura, Educação, Transportes e Informática,
Desenvolvimento Pessoal qualificando profissionalmente ativos/as empregados/as e
desempregados através da formação modular certificada com vista ao reforço da sua
adaptação às mudanças do mercado de emprego

105.930,01

FSE

90.040,51

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/09

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A OKP pretende com este projeto ir ao encontro dos Empregados e DLD garantindo uma
melhoria da sua performance profissional e das suas competências, aumentando as
possibilidades de trabalhar. Num país ainda com baixos níveis de qualificação e com
uma mão-de-obra desadequada das necessidades das empresas impõe-se atuar sobre
os nossos ativos. Pretendemos atuar sobre as reais necessidades dos empregados e
desempregados no interior do país.

219.075,00

FSE

186.213,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/24

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto resulta da análise criteriosa ao plano socioeconómico da região de
intervenção da HOPE!. Desta forma, visa-se estimular a empregabilidade de ativos
empregados e desempregados, através de intervenções formativas em áreas
consideradas prioritárias na região e perfeitamente alinhadas com as especificidades do
público-alvo, promovendo-se assim a competitividade dos sujeitos referidos e do
próprio tecido empregador da região Norte.

79.077,68

FSE

67.216,03

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto visa a qualificação dos ativos (empregados e desempregados) inseridos no
Mundo Rural e/ou com ligação ao Sector Agro-Alimentar e Florestal, promovendo a
sustentabilidade e a qualidade do emprego, bem como, apoiar a mobilidade dos
trabalhadores, através de iniciativas de formação modular certificada de curta duração.

155.833,33

FSE

132.458,33

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/06

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto responde às necessidades de formação da população ativa, designadamente
empregados(as), incluindo os que se encontram em risco de desemprego, permitindo
aos(às) adultos(as) adquirir mais competências, com vista à (re)inserção ou progressão
no mercado de trabalho, e desempregados(as), contribuindo para o reforço da
qualificação profissional através da participação em percursos de formação modular
ajustados aos seus perfis e necessidades

87.097,11

FSE

74.032,54

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/04

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto visa a qualificação dos ativos (empregados e desempregados) inseridos no
Mundo Rural e/ou com ligação ao Sector Agro-Alimentar e Florestal, promovendo a
sustentabilidade e a qualidade do emprego, bem como, apoiar a mobilidade dos
trabalhadores, através de iniciativas de formação modular certificada de curta duração.

1.976.333,34

FSE

1.679.883,34

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/17

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto visa a qualificação dos ativos (empregados e desempregados) inseridos no
Mundo Rural e/ou com ligação ao Sector Agro-Alimentar e Florestal, promovendo a
sustentabilidade e a qualidade do emprego, bem como, apoiar a mobilidade dos
trabalhadores, através de iniciativas de formação modular certificada de curta duração.

822.188,89

FSE

698.860,56

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A proposta formativa da Voltface pretende responder a necessidades de qualificação da
NUT II Norte, aumentando as competências profissionais dos ativos, de acordo com as
necessidades do mercado de trabalho, num total de 3500 horas de formação, o que
representa um volume de formação de 47600 horas para empregados (prioridade do
presente projeto) e 8400 horas para desempregados.

246.400,00

FSE

209.440,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/04

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto em candidatura consiste na realização de ações de formação modular
certificada que potenciem a empregabilidade da população ativa, designadamente dos
empregados e desempregados e, incluindo os que se encontram em risco de
desemprego, através do aumento da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento
das competências requeridas pelo mercado de trabalho.

488.070,00

FSE

414.859,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto em candidatura consiste na realização de ações de formação modular
certificada que potenciem a empregabilidade da população ativa, designadamente dos
empregados e desempregados e, incluindo os que se encontram em risco de
desemprego, através do aumento da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento
das competências requeridas pelo mercado de trabalho.

273.020,00

FSE

232.067,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/20

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Os cursos de formação modular, de curta duração, pertencentes ao CNQ, destinam-se a
profissionais do setor da reparação automóvel. A frequência destes cursos permite a
atualização/consolidação de competências técnicas, com vista a uma melhor adaptação
às mudanças tecnológicas e organizacionais do sector, potenciando a criação e
manutenção do emprego, visando a melhoria da empregabilidade, da produtividade e
da competitividade das empresas.

21.119,99

FSE

17.951,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2016/10/03

2018/03/31

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Futurbrain em articulação com os agentes económicos e sociais, reforçará a
sustentabilidade e a qualidade do emprego nos setores estratégicos da Região,
Comércio e Logística, Turismo, Agricultura, Educação, Transportes, Informática,
Desenvolvimento Pessoal qualificando profissionalmente ativos/as empregados/as e
desempregados através da formação modular certificada com vista ao reforço da sua
adaptação às mudanças do mercado de emprego Alentej

93.280,00

FSE

79.288,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/31

2017/12/31

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto visa o aumento das condições de empregabilidade dos ativos, em especial
dos desempregados e dos empregados em risco de desemprego, por via da melhoria
das suas competências e adequação às necessidades do mercado de trabalho.
Privilegiar-se-á percursos compostos por UFCDs de uma determinada saída profissional,
potenciando assim a sua empregabilidade, em consonância com as prioridades de
formação para a região e o panorama de emprego.

105.595,20

FSE

89.755,92

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/04

2018/06/30

Portugal

CH ACADEMY - GESTÃO DE CAPITAL HUMANO, LDA Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto visa a capacitação e qualificação dos ativos empregados e desempregados
para a reorganização e melhoria da competitividade produtiva do tecido empresarial da
região centro, assente numa metodologia de formação modular, com vista aumentar a
produtividade, a capacidade competitiva e a introdução de processos de
mudança/inovação.

95.038,48

FSE

80.782,71

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/03

2018/06/30

Portugal

MIÚDOS DO AMANHÃ - FORMAÇÃO E
COMPUTADORES LIMITADA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto visa o aumento das condições de empregabilidade dos ativos, em especial
dos desempregados e dos empregados em risco de desemprego, por via da melhoria
das suas competências e adequação às necessidades do mercado de trabalho.
Privilegiar-se-á percursos compostos por UFCDs de uma determinada saída profissional,
potenciando assim a sua empregabilidade, em consonância com as prioridades de
formação para a região e o panorama de emprego.

211.190,40

FSE

179.511,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/30

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O ISQ tem uma oferta formativa alicerçada nas necessidades de qualificação de RH das
empresas da região em que se insere, apostando na elevação dos níveis de qualificação
e certificação profissional da população, aumentando a competitividade das
empresas.Cumprindo com as prioridades atuais, o ISQ propõe-se realizar Formação
Modular Certificada nas áreas de atuação em que possui expertise, potenciando a
transferência de know-how e boas práticas

359.926,57

FSE

305.937,58

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/19

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Projeto engloba 30.000 horas Volume de Formação para um total de 1184
formandos/as, visa responder às necessidades de qualificação dos ativos empregados,
em contextos de mudança organizacional e processos de restruturação, com vista a
aumentar as competências e os níveis de qualificação, contribuindo para a manutenção
do seu emprego.

128.940,01

FSE

109.599,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/13

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A proposta formativa da Voltface pretende responder a necessidades de qualificação da
NUT II Centro, aumentando as competências profissionais dos ativos, de acordo com as
necessidades do mercado de trabalho, num total de 2000 horas de formação, o que
representa um volume de formação de 27200 horas para empregados (prioridade do
presente projeto) e 4800 horas para desempregados

140.800,00

FSE

119.680,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/28

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Alquimia da Cor (AdC) propõe-se promover formações certificadas, flexíveis e
ajustadas às necessidades do mercado, partilhando a sua experiência nas áreas dos
audiovisuais e produção dos média, marketing e publicidade e das ciências
informáticasO projeto contempla formação laboral e pós laboral de forma a satisfazer
as necessidades do público-alvo tendo em conta a (re)qualificação e a promoção do
emprego.

123.199,99

FSE

104.719,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/05

2018/06/30

Portugal

FUTURBRAIN - CENTRO DE FORMAÇÃO LDA

OBRA KOLPING DE PORTUGAL

0,849999999

0,849999999

CONFAGRI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS E DO CRÉDITO
AGRÍCOLA DE PORTUGAL CCRL

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

País |
Country

2017/06/22

CONFAGRI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS E DO CRÉDITO
AGRÍCOLA DE PORTUGAL CCRL

0,849999999

Data Fim |
Finish Date

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO,
ARADA E GRALHEIRA

0,849999999

Data Início |
Start Date

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

0,849999999

0,849999999

Prioridade de Investimento | Investment Priority

138.286,50

0,849999999

0,849999999

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FSE

CONFAGRI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS E DO CRÉDITO
AGRÍCOLA DE PORTUGAL CCRL

0,849999999

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

162.690,00

ADIRN-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DO RIBATEJO NORTE

H! SOCIAL, CRL

0,849999999

Resumo | Summary

O projeto prevê a melhoria da adaptação das necessidades dos ativos empregados e
desempregados através do desenvolvimento de competências adaptadas ao mercado
de trabalho. A ADIRN como entidade formadora com larga experiência na prática
pedagógica e administrativo-financeira, bem como pelas parcerias e sinergias
estabelecidas no território, reúne todos os requisitos para conduzir todas as fases do
processo formativo apresentado em candidatura.

0,849999999

0,849999999

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

VOLTFACE - CONSULTORES EM GESTÃO GLOBAL,
UNIPESSOAL LDA

GLOBAL XXI - CONSULTORES LDA

GLOBAL XXI - CONSULTORES LDA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
REPARAÇÃO AUTOMOVEL (CEPRA)

FUTURBRAIN - CENTRO DE FORMAÇÃO LDA

GOMES & CANOSO, LDA

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO DE VISEU

VOLTFACE - CONSULTORES EM GESTÃO GLOBAL,
UNIPESSOAL LDA

ALQUIMIA DA COR - PRODUÇÕES DIGITAIS LDA
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-000610

POISE-01-3524-FSE-000616

POISE-01-3524-FSE-000617

POISE-01-3524-FSE-000620

POISE-01-3524-FSE-000621

POISE-01-3524-FSE-000625

POISE-01-3524-FSE-000630

POISE-01-3524-FSE-000634

POISE-01-3524-FSE-000638

POISE-01-3524-FSE-000646

POISE-01-3524-FSE-000651

POISE-01-3524-FSE-000653

POISE-01-3524-FSE-000660

POISE-01-3524-FSE-000666

POISE-01-3524-FSE-000667

POISE-01-3524-FSE-000669

POISE-01-3524-FSE-000679

POISE-01-3524-FSE-000681

POISE-01-3524-FSE-000684

POISE-01-3524-FSE-000686

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

FSE

231.132,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/31

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto, orientando-se para ativos empregados, visa apoiar e promover a
empregabilidade e a competitividade organizacional, na região Minho-Lima, orientandose predominantemente para o desenvolvimento de competências na área agrícola, área
que alberga o maior número de empregos na região e que corresponde à área de
atuação da Entidade Promotora.

39.552,75

FSE

33.619,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/26

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Assec pretende promover ações de formação nas regiões Centro do país (Beira Baixa e
Beiras e Serra da Estrela),destinadas à qualificação dos ativos empregados
(especialmente dos que se encontram em risco de desemprego), de modo a permitirlhes a manutenção dos postos de trabalho, bem como o reforço da qualificação
profissional dos ativos desempregados (especialmente dos que se encontram mais
próximos do reingresso no mercado de trabalho).

197.956,71

FSE

168.263,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/07

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto em candidatura consiste na realização de ações de formação modular
certificada que potenciem a empregabilidade da população ativa, designadamente dos
empregados e desempregados e, incluindo os que se encontram em risco de
desemprego, através do aumento da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento
das competências requeridas pelo mercado de trabalho.

185.130,00

FSE

157.360,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/25

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto visa o aumento das condições de empregabilidade dos ativos, em especial
dos desempregados e dos empregados em risco de desemprego, por via da melhoria
das suas competências e adequação às necessidades do mercado de trabalho.
Privilegiar-se-á percursos compostos por UFCDs de uma determinada saída profissional,
potenciando assim a sua empregabilidade, em consonância com as prioridades de
formação para a região e o panorama de emprego.

211.190,40

FSE

179.511,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/07

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Embora numa evolução positiva,os níveis de qualificação em Portugal encontram-se
ainda bastante atrasados,apesar do esforço,face ao padrão europeu e às economias
mais desenvolvidas.Para garantir uma base económica mais competitiva as
qualificações dos RH são fundamentais.Este projeto operacionaliza esses esforços
visando colmatar as necessidades de qualificação dos ativos em articulação com os
setores de atividade estratégicos da região Alentejo

297.000,01

FSE

252.450,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/16

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto possui elevada relevância face às necessidades locais e regionais, por ter
sido Diagnosticado e Planeado c/ um vasto conjunto d Entidades (empresas e IPSS) c/
quem o GABINAE trabalha há anos. Procura aumentar as qualificações dos Empreg. e
Desempreg., pela freq. d várias UFCD, em 12 áreas de formação, numa perspetiva de
percurso qualificante e contribuindo para a sua evolução ou manutenção da
empregabilidade ou (re)integração prof

338.771,55

FSE

287.955,82

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/10

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto possui elevada relevância face às necessidades locais e regionais, por ter
sido Diagnosticado e Planeado c/ um vasto conjunto d Entidades (empresas e IPSS) c/
quem o GABINAE trabalha há anos. Procura aumentar as qualificações dos Empreg. e
Desempreg., pela freq. d várias UFCD, em 11 áreas de formação, numa perspetiva de
percurso qualificante e contribuindo para a sua evolução ou manutenção da
empregabilidade ou (re)integração prof

362.875,34

FSE

308.444,04

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/10

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A competitividade das sociedades modernas assenta na transformação dos processos
produtivos e das formas de organização do trabalho tendo por base o capital humano e
a introdução de novas tecnologias.Nesse sentido, pretendemos desenvolver FMC, à
semelhança de candidatura anteriormente aprovada, dando prioridade à formação
destinada a desempregados de longa duração, inscritos no Centro de Emprego de V.N.
de Famalicão e no CQEP.

135.581,13

FSE

115.243,96

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/08

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projecto que propomos vem ao encontro das necessidades sentidas contribuindo para
colmatar as grandes assimetrias apresentadas na estrutura de RH da região. É premente
facultar à sociedade o espírito de formação ao longo da vida, assegurando a integração
plena dos ativos, empregados e desempregados, ao nível de competências que
permitam melhorar o desempenho das suas funções e, aumentar a qualidade de como
se trabalha e comunica com os mercado

30.800,02

FSE

26.180,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/09

2018/05/31

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto possui elevada relevância face às necessidades locais e regionais, por ter
sido Diagnosticado e Planeado com um vasto conjunto de empresas associadas da
AIRO. Quer fazer articulação com as PME (alvo da formação), para aumentar as
qualificações dos ativos, pela frequência de UFCD, de 11 áreas d formação, numa
perspetiva d percurso qualificante e contribuindo para a sua evolução ou manutenção
da empregabilidade ou (re)integração pro

241.471,14

FSE

205.250,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/04

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Os cursos de formação modular, de curta duração, pertencentes ao CNQ, destinam-se a
profissionais do setor da reparação automóvel. A frequência destes cursos permite a
atualização/consolidação de competências técnicas, com vista a uma melhor adaptação
às mudanças tecnológicas e organizacionais do sector, potenciando a criação e
manutenção do emprego, visando a melhoria da empregabilidade, da produtividade e
da competitividade das empresas.

7.040,00

FSE

5.984,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O desenvolvimento de Formação Modular Certificada constitui uma das linhas de
orientação que pretendemos seguir,sendo que definimos como alvo igualmente
prioritário de intervenção a promoção e reforço da formação.A combinação de módulos
permite constituir um programa/itinerário de formação adaptado às necessidades dos
indivíduos.Neste sentido procuramos incentivar a procura de aprendizagem por parte
de empregados e desempregados.

757.680,00

FSE

644.028,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Com vista à empregabilidade dos públicos com baixas qualificações, que passam por
processos de desmotivação e de perda de competência, o CEC/CCIC propõe a
implementação de 60 acções de formação modular certificada a realizar nas 8 SubRegiões da NUT II Centro, destinadas a activos empregados e desempregados com
habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário, em contextos de mudança
organizacional ou no regresso à vida ativa.

154.000,00

FSE

130.900,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O desenvolvimento de Formação Modular Certificada constitui uma das linhas de
orientação que pretendemos seguir,sendo que definimos como alvo igualmente
prioritário de intervenção a promoção e reforço da formação.A combinação de módulos
permite constituir um programa/itinerário de formação adaptado às necessidades dos
indivíduos.Neste sentido procuramos incentivar a procura de aprendizagem por por
parte de empregados e desempregados.

887.040,00

FSE

753.984,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O SÁBIO DE LAGO, tem vindo a contribuir para a resolução de lacunas existentes ao
nível dos recursos humanos, fomentando a formação, que vise qualificação profissional,
aquisição/actualização e especialização de conhecimentos e a reinserção no mercado
de trabalho. Deste modo, permitimos que a população ativa se adapte a uma nova
realidade empresarial, cada vez mais competitiva e exigente do ponto de vista da
especialização de competências.

455.400,01

FSE

387.090,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/18

2018/06/30

Portugal

AEC - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CANTANHEDE Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projecto de formação modular destina-se aos ativos das empresas associadas, com
enfoque nos que estão em risco de perda emprego, através do aumento da sua
adaptabilidade por via do desenvolvimento das competências requeridas pelo mercado
trabalho . Temos 256 empresas associadas (grandes, médias e pequenas), localizadas
na região centro. Será proposto 34 cursos a ministrar em 18 meses, conforme as
necessidades de formação, nas diversas áreas.

67.146,10

FSE

57.074,19

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/04

2018/06/30

Portugal

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, CRL

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A competitividade das sociedades modernas assenta na transformação dos processos
produtivos e das formas de organização do trabalho tendo por base o capital humano e
a introdução de novas tecnologias.Nesse sentido, pretendemos desenvolver FMC, à
semelhança de candidatura anteriormente aprovada, dando prioridade à formação
destinada a empregados e desempregados, inscritos no Centro de Emprego de V.N. de
Famalicão e no CQEP.

426.614,68

FSE

362.622,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/06

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O ISQ,entidade técnico-científica,aposta na melhoria da indústria/serviços através da
transferência de know-how.Com uma abordagem tecnológica prática acentuada e
certificações profissionais,o plano aposta em competências procuradas pelo mercado
com real criação de emprego.Possuímos um vasta nº de contatos,contribuindo para o
desenvolvimento de competências regionais no domínio da inovação e
tecnologia,nomeadamente na atualização de competências

316.800,00

FSE

269.280,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/17

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este Projecto pretende incentivar a valorização e capacitação dos recursos humanos e a
promoção da coesão social, no sentido de valorizar a região, nomeadamente nos
concelhos de intervenção da AEM: Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e concelhos
limítrofes a estes. O projeto contempla 23400 horas de formação e pretende abranger
936 formandos, destes 796 são empregados e 140 são desempregados com
habilitações iguais ou superiores ao secundário

102.960,00

FSE

87.516,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/21

2018/06/30

Portugal

0,849999999

0,849999999

Objetivo Temático | Thematic
Objective

271.920,00

ARA-CERVEIRA- ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL, RURAL, AGRÍCOLA,
FLORESTAL E AMBIENTAL

0,849999999

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Formação Modular para Empregados e Desempregados

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

0,849999999

Resumo | Summary

O ISQ,entidade técnico-científica,aposta na melhoria da indústria/serviços através da
transferência de know-how.Com uma abordagem tecnológica prática acentuada e
certificações profissionais,o plano aposta em competências procuradas pelo mercado
com real criação de emprego.Possuímos um vasta nº de contatos,contribuindo para o
desenvolvimento de competências regionais no domínio da inovação e
tecnologia,nomeadamente na atualização de competências.

0,849999999

0,849999999

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ASSEC-ASSISTENCIA A EMPRESAS E
CONSULTADORIA LDA

GLOBAL XXI - CONSULTORES LDA

MIÚDOS DO AMANHÃ - FORMAÇÃO E
COMPUTADORES LIMITADA

KONKRETS, LDA

GABINAE - GABINETE DE APOIO AO EMPRESARIO
LDA

GABINAE - GABINETE DE APOIO AO EMPRESARIO
LDA

DIDÁXIS II - FORMAÇÃO E SERVIÇOS, S.A.

SOFATI-SOCIEDADE DE FORMAÇÃO E APLICAÇÕES
TECNICAS DE INFORMATICA LDA

AIRO - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO
OESTE

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
REPARAÇÃO AUTOMOVEL (CEPRA)

FORMACONDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

CEC - CONSELHO EMPRESARIAL DO CENTRO/CCIC CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO CENTRO

FORMACONDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

CENTRO DE ESTUDOS "O SÁBIO DE LAGO",
UNIPESSOAL LDA

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MANGUALDE

753

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-000687

POISE-01-3524-FSE-000688

POISE-01-3524-FSE-000705

POISE-01-3524-FSE-000710

POISE-01-3524-FSE-000723

POISE-01-3524-FSE-000725

POISE-01-3524-FSE-000731

POISE-01-3524-FSE-000761

POISE-01-3524-FSE-000770

POISE-01-3524-FSE-000771

POISE-01-3524-FSE-000780

POISE-01-3524-FSE-000782

POISE-01-3524-FSE-000784

POISE-01-3524-FSE-000785

POISE-01-3524-FSE-000787

POISE-01-3524-FSE-000804

POISE-01-3524-FSE-000812

POISE-01-3524-FSE-000819

POISE-01-3524-FSE-000825

POISE-01-3524-FSE-000829

POISE-01-3524-FSE-000854

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O Projeto formativo Estrategor privilegia estratégias de igualdade de oportunidades e
de género, pretendendo (i) sustentar a integração profissional dos desempregados pela
participação em percursos de formação ajustados ao seu perfil e às necessidades do
mercado e (ii) contribuir para o incremento da produtividade e competitividade das
Empresas, através do ajustamento do perfil de competências dos ativos empregados às
suas necessidades.

52.684,00

FSE

44.781,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Num país ainda com baixos níveis de qualificação e com uma mão-de-obra
desadequada das necessidades das empresas impõe-se atuar sobre os nossos ativos,
proporcionando ações formação contínua. Este projeto pretende ir ao encontro dos
Empregados e Desempregados de Longa Duração garantindo uma melhoria da sua
performance profissional e das suas competências, aumentando as possibilidades de
reingressar no mercado de trabalho.

711.993,75

FSE

605.194,69

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O centro de atividades educativas Grande Sábio é entidade formadora certificada pela
DGERT na área de formação 761. Serviços de Apoio a Crianças e Jovens, e pretende
realizar um plano de formações modulares certificadas para empregados e
desempregados na região norte para obtenção das qualificações de Acompanhante de
Crianças e Técnico/a de Ação Educativa.

129.799,21

FSE

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Sendo a Associação de Restaurantes Matosinhos uma entidade de referência na área da
restauração, a sua atuação direciona-se para a promoção de ações que visem o
desenvolvimento social, económico, turístico e cultural do concelho de Matosinhos e a
melhoria da qualidade do sector da restauração. Neste sentido, considera que a aposta
na qualificação dos ativos empregados e desempregados da região contribuirá em larga
escala para os seus propósitos.

63.360,00

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O investimento no reforço das competências dos ativos habilita-os a acompanhar a
evolução das tecnologias, dos mercados, da gestão e da organização do trabalho, o que
potencia a sua adaptabilidade, competitividade e empregabilidade, sendo o objetivo
desta operação. São desenvolvidas 7000 horas, em 17 áreas de formação estratégicas
no plano socioeconómico, agindo pela IG e IO, em prol dos desafios societais e dos
territórios de baixa densidade.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/11

2018/06/30

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/28

2018/06/30

Portugal

110.329,33

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/11

2018/06/27

Portugal

FSE

53.856,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/08

2018/06/30

Portugal

462.000,00

FSE

392.700,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/17

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O investimento no reforço das competências dos ativos habilita-os a acompanhar a
evolução das tecnologias, dos mercados, da gestão e da organização do trabalho, o que
potencia a sua adaptabilidade, competitividade e empregabilidade, sendo o objetivo
desta operação. São desenvolvidas 10300 horas, em 19 áreas de formação estratégicas
no plano socioeconómico, agindo pela IG e IO, em prol dos desafios societais e dos
territórios de baixa densidade.

679.800,00

FSE

577.830,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/16

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O investimento no reforço das competências dos ativos habilita-os a acompanhar a
evolução das tecnologias, dos mercados, da gestão e da organização do trabalho, o que
potencia a sua adaptabilidade, competitividade e empregabilidade, sendo o objetivo
desta operação. São desenvolvidas 4700 horas, em 13 áreas de formação estratégicas
no plano socioeconómico, agindo pela IG e IO, em prol dos desafios societais e em
territórios de baixa densidade.

310.200,00

FSE

263.670,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto visa por um lado, dar continuidade ao que temos vindo a realizar,
oferecendo uma resposta às nesse. formativas dos empregados com especial enfoque
aquelas que estão em risco de perda de emprego de forma a potenciar a manutenção
da empregabilidade., e por outro permitir aos desempregados (com mais do 12º ano) o
reforço da sua qualificação profissional, de forma a potenciar o reingresso ao mercado
de trabalho.

431.199,99

FSE

366.519,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/07

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Embora numa evolução positiva,os níveis de qualificação em Portugal encontram-se
ainda bastante atrasados,apesar dos esforços face ao padrão europeu e às economias
mais desenvolvidas.Para garantir uma base económica mais competitiva as
qualificações dos RH são fundamentais.Este projeto operacionaliza esses esforços
visando colmatar as necessidades de qualificação dos ativos em articulação com os
setores de atividade estratégicos da região centro

514.799,99

FSE

437.579,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/29

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Embora numa evolução positiva,os níveis de qualificação em Portugal encontram-se
ainda bastante atrasados,apesar dos esforços, face ao padrão europeu e às economias
mais desenvolvidas.Para garantir uma base económica mais competitiva as
qualificações dos RH são fundamentais.Este projeto operacionaliza esses esforços
visando colmatar as necessidades de qualificação dos ativos em articulação com os
setores de atividade estratégicos da região Norte

330.000,00

FSE

280.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/18

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação visa aumentar as qualificações dos/as associados/as, em articulação com
o CQEP, para promover a reestruturar as suas explorações, ao nível das técnicas e
modos de produção, promover a segurança, o associativismo, a IG, a inovação, e
praticar uma agricultura sustentável para produções de excelência, a fim de atingir
mercados mais exigentes, aumentar a rentabilidade e potenciar a empregabilidade no
setor agrícola e no concelho.

69.300,01

FSE

58.905,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/07

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O Projeto que apresentamos pretende potenciar a empregabilidade da população ativa
empregada no setor hoteleiro nacional através do aumento da adaptabilidade ao
mercado, por via do desenvolvimento das competências requeridas para esta atividade,
em resposta às necessidades de qualificação dos profissionais, num contexto em que a
mudança organizacional e a exigência do turismo e da hoteleira são uma constante.

545.300,00

FSE

463.505,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/10

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O Projeto que apresentamos pretende potenciar a empregabilidade da população ativa
empregada no setor hoteleiro nacional através do aumento da adaptabilidade ao
mercado, por via do desenvolvimento das competências requeridas para esta atividade,
em resposta às necessidades de qualificação dos profissionais, num contexto em que a
mudança organizacional e a exigência do turismo e da hoteleira são uma constante.

629.375,00

FSE

534.968,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/09

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O Projeto que apresentamos pretende potenciar a empregabilidade e adequação da
população ativa empregada no setor hoteleiro nacional através do aumento do
adaptabilidade ao mercado, por via do desenvolvimento das competências requeridas
para a atividade, em resposta às necessidades de qualificação dos profissionais, num
contexto em que a mudança organizacional e a exigência do turismo e da hoteleira
assim o exigem.

516.225,00

FSE

438.791,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/08

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projecto assume os seguintes objectivos: Qualificação profissional e escolar do
tecido empresarial; Promoção do nível secundário enquanto qualificação mínima da
população; Melhoria das competências básicas e profissionais; Desenvolvimento da
aprendizagem ao longo da vida, das competências e qualificações; Proporcionar um
ambiente de aprendizagem aberto e que confira qualificações formais; Apoiar a IO,
cidadania activa e coesão social.

176.549,98

FSE

150.067,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/10

2018/06/30

Portugal

MEDIÁTICA, TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, LDA Formação Modular para Empregados e Desempregados

Atuaremos na área metropolitana do Porto e Tâmega e Sousa, nas quais possuímos
CQEP’s e entidades empregadoras protocoladas. Incidiremos em áreas operacionais e
com prática em contexto de sala, nomeadamente: ciências informáticas e cuidados de
beleza. Promoveremos a igualdade de oportunidades e de género. Inovaremos o projeto
apresentado com o GARIF – Gabinete de apoio à Reinserção do formando da Mediática,
o qual prestará o apoio pós-formação.

520.303,13

FSE

442.257,66

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/08

2018/06/30

Portugal

MEDIÁTICA, TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, LDA Formação Modular para Empregados e Desempregados

Atuaremos nas sub-regiões de Aveiro e Coimbra, nas quais possuímos, nas
proximidades, CQEP’s e entidades empregadoras protocoladas. Incidiremos em áreas
operacionais e com prática em contexto de sala, nomeadamente: ciências informáticas
e cuidados de beleza.Promoveremos a igualdade de oportunidades e de género.
Inovaremos o projeto com o GARIF – Gabinete de apoio à Reinserção do formando da
Mediática, o qual prestará o apoio pós-formação.

438.150,00

FSE

372.427,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/08

2018/06/30

Portugal

MEDIÁTICA, TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, LDA Formação Modular para Empregados e Desempregados

Atuaremos em Lezíria do Tejo e Alentejo Central, nas quais possuímos nas proximidades
CQEP’s e entidades empregadoras protocoladas. Incidiremos em áreas operacionais e
com prática em contexto de sala, nomeadamente: ciências informáticas e cuidados de
beleza. Promoveremos a igualdade de oportunidades e de género. Inovaremos o projeto
com o GARIF – Gabinete de apoio à Reinserção do formando da Mediática, o qual
prestará o apoio pós-formação.

301.228,13

FSE

256.043,91

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/20

2018/06/30

Portugal

ACADEMIA BERNARDO DA COSTA - FORMAÇÃO E
CONSULTORIA, LDA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto da Academia BC contempla formação em áreas estratégicas (Comércio,
Gestão e administração, Eletrónica e automação, Saúde, Serviços de apoio a crianças e
jovens, Trabalho social e orientação) ambiciosas em elevar os níveis de empregabilidade
dos concelhos de Aveiro e Coimbra, proporcionando o desenvolvimento de
competências e a qualificação aos trabalhadores, correspondentes às exigências das
entidades empregadoras.

88.000,01

FSE

74.800,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/28

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Itinerante Prisma é uma entidade formadora certificada pela DGERT e pretende
desenvolver um plano de formações modulares certificadas na região centro para
empregados e desempregados na área de formação Construção e Reparação de
Veículos a Motor para obtenção das qualificações profissionais de Mecânico/a de
Automóveis Ligeiros e Mecânico/a de Serviços Rápidos, por parte dos seus
participantes.

52.799,70

FSE

44.879,75

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/05

2018/06/25

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação vem na sequência de Projs de FMC executados entre 2012 e 2014 com a
execução de 144 ações de formação (UFCDs isoladas ou PF) envolvendo 3137
formandos do setor agrário, serviços sociais, comércio e turismo, na zona do Grande
Porto, VN de Gaia e VN de Famalicão. Carateriza-se por um projeto de continuidade na
qualificação de pessoas maioritariamente beneficiados pela Gesmind e suas parcerias,
com enfoque na competitividade e emprego

849.627,49

FSE

722.183,37

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/26

2018/06/30

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ESTRATEGOR - CONSULTORES DE GESTÃO LDA

PLANETA INFORMÁTICO LDA

GRANDE SÁBIO - CENTRO DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS LDA

O PEIXE À MESA- ASSOCIAÇÃO DE RESTAURANTES
DE MATOSINHOS

PROFIFORMA-GABINETE DE CONSULTADORIA E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

PROFIFORMA-GABINETE DE CONSULTADORIA E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

PROFIFORMA-GABINETE DE CONSULTADORIA E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

FORVISÃO - CONSULTORIA EM FORMAÇÃO
INTEGRADA, LDA.

KONKRETS, LDA

KONKRETS, LDA

CENTRO DE GESTÃO AGRÍCOLA TERRAS DE
MONTENEGRO

ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA DE PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA DE PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA DE PORTUGAL

FERNANDES & PIMENTA II, LDA

ITINERANTEPRISMA - UNIPESSOAL LDA

GESMIND - ENSINO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
CONSULTORIA DE GESTÃO LDA

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

754

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-000856

POISE-01-3524-FSE-000860

POISE-01-3524-FSE-000866

POISE-01-3524-FSE-000872

POISE-01-3524-FSE-000873

POISE-01-3524-FSE-000875

POISE-01-3524-FSE-000877

POISE-01-3524-FSE-000881

POISE-01-3524-FSE-000883

POISE-01-3524-FSE-000884

POISE-01-3524-FSE-000886

POISE-01-3524-FSE-000888

POISE-01-3524-FSE-000891

POISE-01-3524-FSE-000894

POISE-01-3524-FSE-000895

POISE-01-3524-FSE-000896

POISE-01-3524-FSE-000899

POISE-01-3524-FSE-000900

POISE-01-3524-FSE-000902

POISE-01-3524-FSE-000904

POISE-01-3524-FSE-000905

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas, em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação e qualificação de adultos, desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 810 adultos, mantendo o nível de emprego
e respondendo aos desafios societais.

89.100,00

FSE

75.735,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

JOTA 96, PROJECTOS DE ENGENHARIA AUDITORIAS
Formação Modular para Empregados e Desempregados
E FORMAÇÃO LDA

Esta operação tem como principal objetivo formar empregados em risco de perda de
emprego, e desempregados que necessitem ajustar competências para reintegração
trabalho, articulado com os CQEPS e empresas da Região. Aumentar as suas
competências e qualificações em áreas emergentes de empregabilidade- tais como a
Energias, eletricidade e Seg. de Prot. de Pessoas e Bens e Hig. e Segurança no Trabalho.)

61.380,00

FSE

52.173,00

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO COOPERAÇÃO E FORMAÇÃO
BENTO DE JESUS CARAÇA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto aposta numa formação qualificante, baseada em competências chave e
competências específicas de natureza transversal a vários setores, promovendo a
atualização, a reciclagem, a certificação e a qualificação da população ativa. Apostando
num modelo integrado de desenvolvimento de competências, este projeto contribui,
igualmente, para outro tipo de objetivos do Portugal 2020 ligados à estratégia de
desenvolvimento inteligente.

256.318,16

FSE

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A proposta formativa é fruto da especificidade da CheckList, da sua experiência e
proximidade com o setor social e das necessidades identificadas, junto de entidades
sociais e agentes empresariais. Pretende dar resposta a dois grupos de necessidades:a)
a qualificação do setor social e o desenvolvimento do seu potencial de
empreendedorismo;b) a qualificação transversal do setor industrial/empresarial.

569.787,40

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto aposta numa formação qualificante, baseada em competências chave e
competências específicas de natureza transversal a vários setores, promovendo a
atualização, a reciclagem, a certificação e a qualificação da população ativa. Apostando
num modelo integrado de desenvolvimento de competências, este projeto contribui,
igualmente, para outro tipo de objetivos do Portugal 2020 ligados à estratégia de
desenvolvimento inteligente.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/08

2018/06/30

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/21

2018/06/30

Portugal

217.870,44

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/10

2018/06/30

Portugal

FSE

484.319,29

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/29

2018/06/30

Portugal

135.413,37

FSE

115.101,36

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/16

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto aposta numa formação qualificante, baseada em competências chave e
competências específicas de natureza transversal a vários setores, promovendo a
atualização, a reciclagem, a certificação e a qualificação da população ativa. Apostando
num modelo integrado de desenvolvimento de competências, este projeto contribui,
igualmente, para outro tipo de objetivos do Portugal 2020 ligados à estratégia de
desenvolvimento inteligente.

101.560,02

FSE

86.326,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/11

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto de FMC surge na sequência do Projeto FMC 2012/2013 com a execução de
70 UFCDs envolvendo formandos do setor agrário, dos serviços sociais, do comércio e
turismo, na zona do Grande Porto, VN de Gaia e VN de Famalicão. Carateriza-se por um
projeto de continuidade prosseguindo objetivos de qualificação de públicos alvo já
maioritariamente beneficiados pela Castelmaia e sua rede de parcerias, com enfoque
na competitividade e emprego.

465.163,55

FSE

395.389,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto aposta numa formação qualificante, baseada em competências chave e
competências específicas de natureza transversal a vários setores, promovendo a
atualização, a reciclagem, a certificação e a qualificação da população ativa. Apostando
num modelo integrado de desenvolvimento de competências,, este projeto contribui,
igualmente, para outro tipo de objetivos do Portugal 2020 ligados à estratégia de
desenvolvimento inteligente

140.066,67

FSE

119.056,67

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2018/06/30

Portugal

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE
Formação Modular para Empregados e Desempregados
BARCELOS, E.M.

A seleção de UFCD que integram o projeto da EMEC/ETG resulta do diagnóstico de
necessidades específicas a nível local, em estreita articulação com o CQEP-EMEC/ETG,
através dos processos de diagnóstico e encaminhamento face à dinâmica de emprego e
por área de educação e formação”, consolidada pela caracterização do tecido
empresarial do concelho contribuindo para a «Adaptação dos trabalhadores, das
empresas e dos empresários à mudança».

161.700,00

FSE

137.445,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/04

2018/06/30

Portugal

CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES
PORTUGUESES-INTERSINDICAL NACIONAL

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto aposta numa formação qualificante, baseada em competências chave e
competências específicas de natureza transversal a vários setores, promovendo a
atualização, a reciclagem, a certificação e a qualificação da população ativa. Apostando
num modelo integrado de desenvolvimento de competências,, este projeto contribui,
igualmente, para outro tipo de objetivos do Portugal 2020 ligados à estratégia de
desenvolvimento inteligente.

170.499,99

FSE

144.924,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/06

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto aposta numa formação qualificante, baseada em competências chave e
competências específicas de natureza transversal a vários setores, promovendo a
atualização, a reciclagem, a certificação e a qualificação da população ativa. Apostando
num modelo integrado de desenvolvimento de competências,, este projeto contribui,
igualmente, para outro tipo de objetivos do Portugal 2020 ligados à estratégia de
desenvolvimento inteligente.

112.322,23

FSE

95.473,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Através da presente operação propõe-se a realização de percursos formativos
integrados (constituídos por unidades de formação modular - UFCD) que permitirão
(re)qualificar os nossos associados, em contextos de mudança organizacional e
processos de restruturação, com vista a aumentar a sua empregabilidade e os seus
níveis de qualificação, através da sua preparação para o desempenho de funções mais
ajustadas ao atual mercado de trabalho.

145.168,80

FSE

123.393,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/15

2018/06/28

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A COMUNILOG vai desenvolver um projeto formativo em 7 áreas de formação
prioritárias, tendo em conta. A sua experiência formativa, a as solicitações dos seus exformandos/as e parceiros e enquadrando essas necessidades com as prioridades
referenciadas pelo SANQ.O projeto pretende desenvolver 43125 horas de volume de
formação para 1725 formandos em 2825 horas de formação, num prazo de 18 meses,
na regiãodeVilaReal,Bragança, Penafiel,Barcelos,Gond

189.750,00

FSE

161.287,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/26

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A COMUNILOG vai desenvolver um projeto formativo em 7 áreas de formação
prioritárias, tendo em conta. A sua experiência formativa, a as solicitações dos seus exformandos/as e parceiros e enquadrando essas necessidades com as prioridades
referenciadas pelo SANQ. O projeto pretende desenvolver 43125 horas de volume de
formação para 1725 formandos em 2825 horas de formação, num prazo de 18 meses,
na região de Ovar, Guarda , Viseu , Covilhã .

189.750,00

FSE

161.287,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/06

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Através da presente operação propõe-se a realização de percursos formativos
integrados (constituídos por unidades de formação modular - UFCD) que permitirão
(re)qualificar os nossos associados, em contextos de mudança organizacional e
processos de restruturação, com vista a aumentar a sua empregabilidade e os seus
níveis de qualificação, através da sua preparação para o desempenho de funções mais
ajustadas ao atual mercado de trabalho.

145.168,80

FSE

123.393,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/02

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas, em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação e qualificação de adultos, desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 810 adultos, mantendo o nível de emprego
e respondendo aos desafios societais.

89.100,00

FSE

75.735,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/26

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Trata-se um projeto para formação modular certificada para empregados e
desempregados que se enquadra nas necessidades apresentadas na região. Resultante
da consulta a diferentes agentes de desenvolvimento da região públicos e privados e
que pretende a qualificação de ativos com UFCDs de curta duração, por forma a tornar
os formandos mais competitivos no mercado de trabalho, promovendo uma melhoria
do seu grau de empregabilidade.

250.791,00

FSE

213.172,35

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/10

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Através da presente operação propõe-se a realização de percursos formativos
integrados (constituídos por unidades de formação modular - UFCD) que permitirão
(re)qualificar os nossos associados, em contextos de mudança organizacional e
processos de restruturação, com vista a aumentar a sua empregabilidade e os seus
níveis de qualificação, através da sua preparação para o desempenho de funções mais
ajustadas ao atual mercado de trabalho.

120.974,00

FSE

102.827,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/30

2018/06/27

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Confederação Nacional da Agricultura – CNA, fundada em 1978 é uma organização de
âmbito Nacional carácter associativo e sem fins lucrativos, com um vasto historial
interventivo no sector agrícola português e, em particular na agricultura familiar.A CNA
tem vindo a desenvolver um importante processo de formação e informação, dirigido
ao sector Agrícola, nomeadamente mão-de-obra agrícola
familiar,agricultores,dirigentes,quadros técnicos e dese

646.800,00

FSE

549.780,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/12

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Através da presente operação propõe-se a realização de percursos formativos
integrados (constituídos por unidades de formação modular - UFCD) que permitirão
(re)qualificar os nossos associados, em contextos de mudança organizacional e
processos de restruturação, com vista a aumentar a sua empregabilidade e os seus
níveis de qualificação, através da sua preparação para o desempenho de funções mais
ajustadas ao atual mercado de trabalho.

193.558,40

FSE

164.524,64

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/25

2018/06/28

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação pretende, através da execução de um Plano de Formação Modular alcançar
os seguintes objetivos:-Responder a necessidades de qualificação dos ativos
empregados com vista a aumentar as competências e os níveis de qualificação dos
mesmos, contribuindo para a manutenção do seu nível de emprego-Reforçar a
qualificação profissional dos ativos desempregados, potenciando um regresso mais
sustentado ao mercado de trabalho.

288.200,01

FSE

244.970,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/09

2018/06/30

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

QUALIFICA-TE! - FORMAÇÃO E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL LDA

CHECK LIST - GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS,
LDA

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO COOPERAÇÃO E FORMAÇÃO
BENTO DE JESUS CARAÇA

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO COOPERAÇÃO E FORMAÇÃO
BENTO DE JESUS CARAÇA

CASTELMAIA - CENTRO DE FORMAÇÃO, LDA

CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES
PORTUGUESES-INTERSINDICAL NACIONAL

CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES
PORTUGUESES-INTERSINDICAL NACIONAL

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DOS
TRANSPORTES E INDUSTRIA - (SINTTI)

COMUNILOG - CONSULTING LDA

COMUNILOG - CONSULTING LDA

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DOS
TRANSPORTES E INDUSTRIA - (SINTTI)

QUALIFICA-TE! - FORMAÇÃO E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL LDA

GESTITOMÉ, FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DOS
TRANSPORTES E INDUSTRIA - (SINTTI)

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA
(C.N.A.)

SIREP - SINDICATO DA INDÚSTRIA E ENERGIA DE
PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL,INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DOS CONCELHOS DE TORRES
NOVAS,ENTRONCAMENTO,ALCANENA E GOLEGÃ

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

755

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-000906

POISE-01-3524-FSE-000907

POISE-01-3524-FSE-000908

POISE-01-3524-FSE-000909

POISE-01-3524-FSE-000910

POISE-01-3524-FSE-000913

POISE-01-3524-FSE-000923

POISE-01-3524-FSE-000940

POISE-01-3524-FSE-000943

POISE-01-3524-FSE-000948

POISE-01-3524-FSE-000953

POISE-01-3524-FSE-000955

POISE-01-3524-FSE-000959

POISE-01-3524-FSE-000961

POISE-01-3524-FSE-000966

POISE-01-3524-FSE-000967

POISE-01-3524-FSE-000974

POISE-01-3524-FSE-000977

POISE-01-3524-FSE-000981

POISE-01-3524-FSE-000988

POISE-01-3524-FSE-000989

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Através da presente operação propõe-se a realização de percursos formativos
integrados (constituídos por unidades de formação modular - UFCD) que permitirão
(re)qualificar os nossos associados, em contextos de mudança organizacional e
processos de restruturação, com vista a aumentar a sua empregabilidade e os seus
níveis de qualificação, através da sua preparação para o desempenho de funções mais
ajustadas ao atual mercado de trabalho.

169.363,60

FSE

143.959,06

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/19

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação pretende, através da execução de um Plano de Formação Modular alcançar
os seguintes objetivos:-Responder a necessidades de qualificação dos ativos
empregados com vista a aumentar as competências e os níveis de qualificação dos
mesmos, contribuindo para a manutenção do seu nível de emprego-Reforçar a
qualificação profissional dos ativos desempregados, potenciando um regresso mais
sustentado ao mercado de trabalho.

77.440,00

FSE

65.824,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/16

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Através da presente operação propõe-se a realização de percursos formativos
integrados (constituídos por unidades de formação modular - UFCD) que permitirão
(re)qualificar os nossos associados, em contextos de mudança organizacional e
processos de restruturação, com vista a aumentar a sua empregabilidade e os seus
níveis de qualificação, através da sua preparação para o desempenho de funções mais
ajustadas ao atual mercado de trabalho.

145.168,80

FSE

123.393,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/13

2018/06/27

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Confederação Nacional da Agricultura – CNA, fundada em 1978 é uma organização de
âmbito Nacional carácter associativo e sem fins lucrativos, com um vasto historial
interventivo no sector agrícola português e, em particular na agricultura familiar.A CNA
tem vindo a desenvolver um importante processo de formação e informação, dirigido
ao sector Agrícola, nomeadamente mão-de-obra agrícola familiar, agricultores,
dirigentes, quadros técnicos e d

140.799,98

FSE

119.679,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/24

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Confederação Nacional da Agricultura – CNA, fundada em 1978 é uma organização de
âmbito Nacional carácter associativo e sem fins lucrativos, com um vasto historial
interventivo no sector agrícola português e, em particular na agricultura familiar.A CNA
tem vindo a desenvolver um importante processo de formação e informação, dirigido
ao sector Agrícola, nomeadamente mão-de-obra agrícola familiar, agricultores,
dirigentes, quadros técnicos e d

411.400,01

FSE

349.690,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/08

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Na atual conjuntura, os desafios de sustentabilidade são cada vez maiores, obrigando a
uma constante flexibilização face as exigências do mercado. Torna-se pertinente a
promoção de ações para ativos mais qualificados, dotando-os de competências que
permitam maior adaptabilidade aos contextos de trabalho, maior mobilidade e
orientação profissional, ampliando as oportunidades de (re)integração e de melhores
condições no acesso ao mercado de trabal

77.220,01

FSE

65.637,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/24

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A SA tem como objetivo dotar os formandos de competências na área da saúde que
permitam promover o bem - estar físico e psicológico da população portuguesa, através
da promoção de cursos de Aux. de Ação Médica , Aux. de Reabilitação e Fisioterapia e
Técnico/a de Termalismo.As parcerias na área da saúde de renome como os Lusíadas,
Campus Neurológico Sénior, Centro Hospitalar de São Francisco, Santa Casa da
Misericórdia da Lourinha, entre outro

589.007,75

FSE

500.656,59

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/05

2018/06/30

Portugal

COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR ARTÍSTICO DO
Formação Modular para Empregados e Desempregados
PORTO CRL

O projeto visa desenvolver 116 ações formação modular certificada (UFCD de 25h),
abrangendo um total de 2320 formandos, repartidos p/turmas de 20 formandos cada, a
realizar-se no concelho do Porto. As ações terão o seu inicio em Novembro de 2016 e
terão o seu término em Abril de 2018. O objetivo do projeto visa a progressão escolar e
certificação profissional dos formandos, que permita elevar níveis qualificação
empregabilidade.

254.562,25

FSE

216.377,91

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/06

2018/06/30

Portugal

PROPARENTAL - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À
PARENTALIDADE, DESENVOLVIMENTO E SAÚDE DA Formação Modular para Empregados e Desempregados
CRIANÇA E JOVEM

A Proparental pretende com este projeto aumentar o equilíbrio Família/Profissão da
população ativa, incluindo os que se encontram em risco de desemprego, e estimular
uma atitude positiva nos que se encontram desempregados, através do
desenvolvimento de diversas formações modulares certificadas na área, em prol de
uma educação parental consciente e crucial para garantir níveis elevados de
produtividade.

15.839,47

FSE

13.463,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/28

2018/06/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DOS CONCELHOS
Formação Modular para Empregados e Desempregados
DE CORUCHE E SALVATERRA DE MAGOS

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa empregada realizando um
conjunto focalizado de ações formativas certificadas, em áreas prioritárias.É uma
oportunidade de educação e qualificação de adultos,desenhada em torno de ideais de
empregabilidade,adaptabilidade,inovação e progressão profissional/salarial,com vista a
aumentar competências e qualificações de 600 adultos,mantendo o nível de emprego e
respondendo aos desafios societai

66.000,00

FSE

56.100,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/07

2018/06/29

Portugal

ACITOFEBA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DOS MUNICIPIOS DE TOMAR, FERREIRA Formação Modular para Empregados e Desempregados
DO ZÊZERE E VILA NOVA DA BARQUINHA

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação e qualificação de adultos desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
ao aumento de competências e qualificações de 1080 adultos, bem como do nível de
emprego e respondendo aos desafios societais

118.800,00

FSE

100.980,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/25

2018/06/29

Portugal

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto dirige-se a ativos empregados, com especial enfoque nos que estão em
risco de perda de emprego e aos desempregados, incluindo os desempregados de longa
duração, detentores de habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário, que se
encontram mais próximo do reingresso no mercado de trabalho.

841.482,04

FSE

715.259,73

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa e desempregada realizando
um conjunto focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma
oportunidade de educação e qualificação de adultos concebida em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
ao incremento de competências e qualificações de 3690 adultos, potenciando o nível de
emprego na Região Centro

366.300,00

FSE

311.355,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A operação potencia a empregabilidade da população ativa e desempregada realizando
um conjunto focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma
oportunidade de educação e qualificação de adultos concebida em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
ao incremento de competências e qualificações de 1782 adultos, potenciando o nível de
emprego na Região.

196.019,99

FSE

166.616,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/18

2018/06/29

Portugal

SOPROFOR REGIÕES - SOCIEDADE PROMOTORA DE
Formação Modular para Empregados e Desempregados
FORMAÇÃO LDA

A operação proposta objetiva a realização de 62 UFCD num total de 1775 horas para
Ativos Empregados e Desempregados, indo de encontro às necessidades dos setores
considerados chave na estratégia territorial da empresa na Região Alentejo. Propomos a
realização das Áreas de Formação: 347,811; 812;862 nos Concelhos Rio Maior,
Santarém, Portalegre, Beja e Évora.Pretendemos atingir os resultados:1116 formandos
e V.Formação de 31 950h.

122.760,00

FSE

104.346,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/18

2018/06/29

Portugal

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-COOPERATIVA
Formação Modular para Empregados e Desempregados
DE ESTUDOS DE ECONOMIA SOCIAL CRL

A Academia José Moreira da Silva – Cooperativa de Estudos de Economia Social
candidata-se ao POISE com um Plano de Formação Modular para Empregados e
Desempregados, que se baseia na nossa experiência de mais de 28 anos como entidade
formadora especializada com a nossa Escola Profissional de Economia Social ...VER
DESENVOLVIMENTO NA MEMÓRIA DESCRITIVA E ORÇAMENTO, E DOCUMENTAÇÃO
RELEVANTE PARA DESEMPATE ENTRE CANDIDATURAS...

164.340,00

FSE

139.689,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

ESPLENDOR VISUAL - LDA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Dotar a população da Área Metropolitana do Porto de competências técnicas que
garantam a manutenção do trabalho, preparem os/as destinatários/as para a
mobilidade profissional e promovam a inclusão social de públicos sem qualificações e
desfavorecidos no mercado de trabalho, como os/as desempregados/as através de
percursos de formação baseados no CNQ, de acordo com o diagnóstico de necessidades
e programas de desenvolvimento social.

495.000,00

FSE

420.750,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/03

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação incide sobre um Projeto de FMC para Ativos
Empregados/desempregados, a decorrer na zona do Porto entre 11/2016 e 06/2018
(POISE-24-2016-04), visando qualificar ex-alunos e ex-formandos, novos candidatos
identificados pelo CQEP do ESC em áreas de formação relacionadas com perfis e setores
de atividade em crescimento, complementada com formação de base visando potenciar
a dupla certificação.

563.094,47

FSE

478.630,30

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/16

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Em Portugal há uma percentagem elevada de ativos que não detém o 12º ano .O nosso
sindicato consciente desta realidade decidiu colaborar ativamente no sentido de ajudar
a minorar este problema, começando este trabalho com os seus associados. Assim,
elaborou um Plano Formativo que lhes permite vir a obter formação certificada que
conta para aumentar as suas qualificações académicas e profissionais.

115.335,20

FSE

98.034,92

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/27

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Em Portugal há uma percentagem elevada de ativos que não detém o 12º ano .O nosso
sindicato consciente desta realidade decidiu colaborar ativamente no sentido de ajudar
a minorar este problema, começando este trabalho com os seus associados. Assim,
elaborou um Plano Formativo que lhes permite vir a obter formação certificada que
conta para aumentar as suas qualificações académicas e profissionais.

70.023,80

FSE

59.520,23

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/16

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Descrição na Memoria Descritiva (Pág.2)*Workshops com formadores
*VVempregabilidade*Criação de uma Comissão de Avaliação *Constituição de
Comunidades de Prática*Criação de departamento de apoio familiar*Curso Profissional
de Motivaçao e Liderança*Curso Profissional de Lingua Gestual*Formação
Colaborativa*Horários de Formação*Formação em Conselheiro de
Igualdade*Plataforma Gestão e Oferta Formativa*Plataforma Eletronica

295.460,00

FSE

251.141,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/02

2018/06/30

Portugal

SIREP - SINDICATO DA INDÚSTRIA E ENERGIA DE
PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL,INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DOS CONCELHOS DE TORRES
NOVAS,ENTRONCAMENTO,ALCANENA E GOLEGÃ

SIREP - SINDICATO DA INDÚSTRIA E ENERGIA DE
PORTUGAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA
(C.N.A.)

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA
(C.N.A.)

ACADEMY SLYOU, LDA

SIMPLES ANÁLISES CONSULTORIA E FORMAÇÃO
UNIPESSOAL LDA

SOPROFOR - SOCIEDADE PROMOTORA DE
FORMAÇÃO LDA

SOPROFOR - SOCIEDADE PROMOTORA DE
FORMAÇÃO LDA

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA

A.S.P.A.S.-ASSOCIAÇÃO SINDICAL DO PESSOAL
ADMINISTRATIVO DE SAUDE

A.S.P.A.S.-ASSOCIAÇÃO SINDICAL DO PESSOAL
ADMINISTRATIVO DE SAUDE

VÍRGULAVERSÁTIL UNIPESSOAL LDA
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-000997

POISE-01-3524-FSE-000998

POISE-01-3524-FSE-001004

POISE-01-3524-FSE-001020

POISE-01-3524-FSE-001024

POISE-01-3524-FSE-001029

POISE-01-3524-FSE-001037

POISE-01-3524-FSE-001039

POISE-01-3524-FSE-001040

POISE-01-3524-FSE-001044

POISE-01-3524-FSE-001048

POISE-01-3524-FSE-001057

POISE-01-3524-FSE-001066

POISE-01-3524-FSE-001069

POISE-01-3524-FSE-001072

POISE-01-3524-FSE-001076

POISE-01-3524-FSE-001090

POISE-01-3524-FSE-001098

POISE-01-3524-FSE-001099

POISE-01-3524-FSE-001110

POISE-01-3524-FSE-001130

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A operação visa proporcionar a ativos empregados de PME, com especial foco nos/as
que estão em situação de emprego instável e com qualificações ao nível do 12º ano ou
superior, programas de formação que ampliem a sua empregabilidade e a
competitividade dos negócios em que estão integrados/as. As PME empregadoras em
causa, serão essencialmente microempresas de jovens empreendedores,
frequentemente utilizadas para criar o próprio emprego.

148.500,00

FSE

126.225,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/26

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A operação visa proporcionar a ativos empregados de PME, com especial foco nos/as
que estão em situação de emprego instável e com qualificações ao nível do 12º ano ou
superior, programas de formação que ampliem a sua empregabilidade e a
competitividade dos negócios em que estão integrados/as. As PME empregadoras em
causa, serão essencialmente microempresas de jovens empreendedores,
frequentemente utilizadas para criar o próprio emprego.

148.500,00

FSE

126.225,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/11

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Os destinatários do presente projeto serão em maior abrangência os “ativos
empregados, com especial enfoque nos que estão em risco de perda de emprego” e em
menor relevância os desempregados.Pretende-se ir ao encontro do âmbito principal da
sua tipologia “potenciar a empregabilidade da população ativa… através do aumento da
sua adaptabilidade por via do desenvolvimento das competências requeridas pelo
mercado de trabalho.”

495.000,00

FSE

420.750,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/20

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto pretende desenvolver ações de formação nas áreas da Qualidade e
Metalomecânica, enquadradas nas necessidades dos ativos empregados da rede de
clientes da OUTWIT. Para este projeto foi tido em conta a auscultação dessas empresas,
assim como o estudo da ANQEP sobre as prioridades da formação (SANQ). O projeto
poderá integrar desempregados/as licenciados/as, sempre que tal seja pertinente para
o percurso profissional dos/as próprios/as.

63.360,00

FSE

53.856,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/17

2018/06/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO DOS VITICULTORES TRANSMONTANOS Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação visa aumentar as qualificações dos/as associados/as, em articulação com
o CQEP, para promover a reestruturar das suas explorações, ao nível das técnicas e
modos de produção, promover a segurança, o associativismo, a IG e a inovação, e
praticar uma agricultura sustentável para produzir vinho de excelência, para atingir
mercados mais exigentes, aumentar a rentabilidade e potenciar a empregabilidade no
setor agrícola e no concelho.

68.090,00

FSE

57.876,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/26

2018/06/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE RESENDE RESDOURO

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação visa aumentar as qualificações dos/as associados/as, em articulação com
o CQEP, e reestruturar as suas explorações, ao nível das técnicas e modos de produção,
promover a segurança, o associativismo, a IG e a inovação, praticar uma agricultura
sustentável para produzir frutos frescos, vinha e mel de excelência, para atingir
mercados mais exigentes, aumentar a rentabilidade e potenciar a empregabilidade no
setor agrícola e na região.

100.320,00

FSE

85.272,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Apresenta-se um projeto para a região centro que pretende incluir ativos empregados e
desempregados e que teve por base uma metodologia previamente definida que
permitiu justificar as opções aqui propostas, nomeadamente no que se refere a locais,
áreas e destinatários.

504.900,00

FSE

429.165,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/30

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Turisforma apresenta um projeto que foi pautado tendo em consideração o
diagnóstico de necessidades efetuado cujo objetivo principal é de permitir a adequação
de respostas às necessidades sentidas na região Norte, quer pela população ativa
(empregada e desempregada) quer pelas entidades empregadoras, permitindo o reforço
das qualificações em áreas consideradas estratégicas para a região.

551.100,00

FSE

468.435,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/26

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto formativo da FORAVE foi elaborado de acordo com Plano Nacional de
Emprego e o Plano Tecnológico e ao nível do Concelho a partir do levantamento das
necessidades de formação de Vila Nova de Famalicão. A FORAVE irá dar uma resposta
em áreas identificadas como prioritárias, para empresas onde há falta de mão-de-obra
qualificada e para setores cujos indicadores são de expansão futura.

156.750,00

FSE

133.237,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/07

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O sucesso das empresas nos mercados globais em que competem dependerá cada vez
mais do nível de formação de todos os intervenientes nos processos da organização. O
projeto da WeCreateYou compreende um conjto de UFCDs que cobrem estrategica// as
áreas de prioridade para a região Centor,dirigidas essencial// apúblicos em risco de
desemprego ou desempregados. Têm como objectivo a melhoria de competências para
uma maior adaptabilidade às necessidade

257.447,42

FSE

218.830,31

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/30

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Projeto engloba um total 150000horas Volume de Formação, visa responder às
necessidades de qualificação dos ativos empregados, em contextos de mudança
organizacional e processos de restruturação, com vista a aumentar as competências e
os níveis de qualificação, contribuindo para a manutenção do seu emprego. Pretende,
ainda, reforçar a qualificação profissional dos ativos desempregados, potenciando um
regresso sustentado ao mercado de trabalho

131.950,00

FSE

112.157,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa e desempregada realizando
um conjunto focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma
oportunidade de educação e qualificação de adultos concebida em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
ao incremento de competências e qualificações de 2448 adultos, potenciando o nível de
emprego.

166.319,38

FSE

141.371,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/21

2018/05/31

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Pretende-se elevar as qualificações dos/as associados/as, em articulação com os CQEP,
para fazer face às mudanças/reestruturação do setor agrícola, promovendo a
sustentabilidade, a prática segura, a autonomia, o associativismo e a IG, com objetivo
principal de melhorar a qualidade dos produtos, aceder a mercados mais exigentes,
aumentar a rentabilidade e promover o empreendedorismo e a manutenção do nível de
emprego neste setor.

71.279,99

FSE

60.587,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/05

2018/06/30

Portugal

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Formação Modular para Empregados e Desempregados
LDA

Com este projeto pretende-se, em articulação com os CQEP, responder às necessidades
de qualificação dos ativos/as empregados/as e desempregados/as em contextos de
mudança organizacional e processos de reestruturação identificados em vários
concelhos da NUTII, com vista ao desenvolvimento de novas competências contribuindo
para o reforço da sua empregabilidade, promovendo assim a sustentabilidade, a
autonomia, o associativismo, a IG e a inovação.

645.919,98

FSE

549.031,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/17

2018/05/18

Portugal

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Formação Modular para Empregados e Desempregados
LDA

Com este projeto pretende-se, em articulação com os CQEP, responder às necessidades
de qualificação dos ativos/as empregados/as e desempregados/as em contextos de
mudança organizacional e processos de reestruturação identificados em vários
concelhos da NUTII, com vista ao desenvolvimento de novas competências contribuindo
para o reforço da sua empregabilidade, promovendo assim a sustentabilidade, a
autonomia, o associativismo, a IG e a inovação.

646.690,00

FSE

549.686,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/05

2018/05/04

Portugal

SOPROFOR REGIÕES - SOCIEDADE PROMOTORA DE
Formação Modular para Empregados e Desempregados
FORMAÇÃO LDA

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa realizando um conjunto
focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma oportunidade
de educação e qualificação de adultos desenhada em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
a aumentar competências e qualificações de 1386 adultos, mantendo o nível de
emprego e respondendo aos desafios societais.

142.560,00

FSE

121.176,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/29

2018/06/29

Portugal

ISLA - SANTARÉM, EDUCAÇÃO E CULTURA,
UNIPESSOAL LIMITADA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação pretende potenciar a empregabilidade da população ativa,
designadamente empregados e desempregados e , incluindo os que se encontram em
risco de desemprego, através do aumento da sua adaptabilidade por via do
desenvolvimento das competências requeridas pelo mercado de trabalho na região
Alentejo. Deste modo, esta operação é constituída por percursos de formação modular
ajustados ás necessidades da região.

347.599,99

FSE

295.459,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/28

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O Projecto Formativo a desenvolver pelo IAFE- Instituto da Empresa constituiu-se como
um instrumento relevante para o incremento dos perfis de competências dos activos,
empregados e desempregados, através de acções de Formação Modular a realizar nos
concelhos da Maia, do Porto e de Matosinhos, o que permitirá responder a um conjunto
de necessidades de qualificação de activos, aferidas junto do tecido empresarial
abrangendo 8 Áreas de Formação.

427.240,00

FSE

363.154,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/15

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O Projecto Formativo a desenvolver pelo IAFE- Instituto da Empresa constituiu-se como
um instrumento relevante para o incremento dos perfis de competências dos activos,
empregados e desempregados, através de acções de Formação Modular a realizar nos
concelhos de Aveiro e de Leiria, o que permitirá responder a um conjunto de
necessidades de qualificação de activos, aferidas junto do tecido empresarial,
abrangendo 8 Áreas de Formação.

427.239,99

FSE

363.153,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/04

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O desenvolvimento de Formação Modular Certificada constitui uma das linhas de
orientação que a CELF pretende seguir,sendo que definimos como alvo igualmente
prioritário de intervenção a promoção e reforço da formação.A combinação de módulos
permite constituir um programa/itinerário de formação adaptado às necessidades dos
indivíduos.Neste sentido procuramos incentivar a procura de aprendizagem por por
parte de empregados e desempregados.

168.959,99

FSE

143.615,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/22

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Turisforma apresenta um projeto que foi pautado tendo em consideração o
diagnóstico de necessidades efetuado cujo objectivo principal é de permitir a
adequação de respostas às necessidades sentidas na região Alentejo, quer pela
população ativa (empregada e desempregada) quer pelas entidades empregadoras,
permitindo o reforço das qualificações em áreas consideradas estratégicas para a
região.

245.850,00

FSE

208.972,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/14

2018/06/29

Portugal

RUI PENA & ASSOCIADOS, GABINETE DE
CONSULTORIA, ESTUDOS E FORMAÇÃO, LDA

RUI PENA & ASSOCIADOS, GABINETE DE
CONSULTORIA, ESTUDOS E FORMAÇÃO, LDA

XZ - CONSULTORES S.A.

OUTWIT - CONSULTORIA EMPRESARIAL, LDA

TURISFORMA-FORMAÇÃO CONSULTADORIA LDA

TURISFORMA-FORMAÇÃO CONSULTADORIA LDA

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DO VALE DO AVE

ORLANDA BARBOSA & SORAIA GONÇALVES ENGENHARIA DE SERVIÇOS E GESTÃO, LDA

SONS DO CONHECIMENTO, LDA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS
DE BRAGANÇA

ASSOCIAÇÃO NORTE AGRÍCOLA

IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA

IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA

CARMEN ESCOLA DE LÍNGUAS E FORMAÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

TURISFORMA-FORMAÇÃO CONSULTADORIA LDA

757

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-001136

POISE-01-3524-FSE-001139

POISE-01-3524-FSE-001141

POISE-01-3524-FSE-001144

POISE-01-3524-FSE-001148

POISE-01-3524-FSE-001151

POISE-01-3524-FSE-001163

POISE-01-3524-FSE-001164

POISE-01-3524-FSE-001170

POISE-01-3524-FSE-001181

POISE-01-3524-FSE-001183

POISE-01-3524-FSE-001195

POISE-01-3524-FSE-001197

POISE-01-3524-FSE-001200

POISE-01-3524-FSE-001208

POISE-01-3524-FSE-001209

POISE-01-3524-FSE-001211

POISE-01-3524-FSE-001221

POISE-01-3524-FSE-001222

POISE-01-3524-FSE-001224

POISE-01-3524-FSE-001234

POISE-01-3524-FSE-001235

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A qualificação dos RH e apoio à internacionalização ds Empresas são vetores +
importantes atividade AEP p/fortalecer:capacidade competitiva e produtividade
sobretudo PME.Esta candidatura é um instrumento fundamental p/capacitação técnica
e humana dos ativos, integrando áreas prioritárias desenv industrial e empresarial que
potenciarão o nível competitivo ds Empresas e promoverão fatores de empregabili//
dos ativos emprg e desemprg que participe

957.000,00

FSE

813.450,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A qualificação dos RH e apoio à internacionalização ds Empresas são vetores +
importantes atividade AEP p/fortalecer:capacidade competitiva e produtividade
sobretudo PME.Esta candidatura é um instrumento fundamental p/capacitação técnica
e humana dos ativos, integrando áreas prioritárias desenv industrial e empresarial que
potenciarão o nível competitivo ds Empresas e promoverão fatores de empregabili//
dos ativos emprg e desemprg que participe

451.000,00

FSE

383.350,00

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Pretende-se elevar as qualificações dos/as associados/as, em articulação com os CQEP,
para fazer face às mudanças/reestruturação do setor agrícola, promovendo a
sustentabilidade, o manuseamento seguro dos equipamentos, a autonomia, o
associativismo e a IG, com objetivo principal de melhorar as práticas, aceder a
mercados mais exigentes, aumentar a rentabilidade e promover o empreendedorismo e
a manutenção do nível de emprego neste setor.

96.469,99

FSE

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta candidatura assume um papel preponderante na melhoria da adaptabilidade
dos/as trabalhadores/as e no aumento do investimento em capital humano, pretende
proporcionar um contributo decisivo para o aumento da produtividade e da coesão
social através da promoção da empregabilidade, atraindo mais pessoas para o mercado
de trabalho e para a atividade empresarial, incrementando os níveis de inclusão e
desenvolvimento social.

202.255,40

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto visa a realização de formação em 3 distritos, com oferta formativa em 4
áreas , abrangendo 3.560 formandos e permitirá: -responder a necessidades de
qualificação dos empregados, aumentando suas competências-reforçar a qualificação
dos desempregados, potenciando sua empregabilidadeA VCFORM é dotada de recursos,
capacidade técnica, experiência comprovada, sendo garantidos indicadores de
realização e resultados definidos

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/29

2018/06/30

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/13

2018/06/30

Portugal

81.999,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/12

2018/06/30

Portugal

FSE

171.917,09

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/05

2018/06/30

Portugal

391.599,98

FSE

332.859,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/18

2017/12/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto visa a realização de formação em 2 concelhos, com oferta formativa em 3
áreas, abrangendo 2.180 formandos e permitirá: -responder a necessidades de
qualificação dos empregados, aumentando as competências-reforçar a qualificação dos
desempregados, potenciando sua empregabilidadeA VCFORM é dotada de recursos,
capacidade técnica e organizativa, experiência comprovada, sendo garantidos
indicadores de realização e resultados definido

239.799,89

FSE

203.829,91

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/09

2017/12/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto visa a realização de formação num concelho, com oferta formativa em 2
áreas e abrangendo 640 formandos, permitirá: -responder a necessidades de
qualificação dos empregados, aumentando suas competências-reforçar a qualificação
dos desempregados, potenciando sua empregabilidadeA VCFORM é dotada de recursos,
capacidade técnica, experiência comprovada, sendo garantidos indicadores de
realização e resultados definidos

70.400,00

FSE

59.840,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/06

2017/12/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação visa aumentar as qualificações dos/as associados/as, em articulação com
o CQEP, para promover a reestruturar as suas explorações, ao nível das técnicas e
modos de produção, promover a segurança, o associativismo, a IG e a inovação, e
praticar uma agricultura sustentável para produzir produtos de excelência, para atingir
mercados mais exigentes, aumentar a rentabilidade e potenciar a empregabilidade no
setor agrícola e no concelho.

80.850,00

FSE

68.722,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/11

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Copadonordeste, apresenta uma candidatura a formação modular certificada
destinada aos ativos agrícolas seus associados, de modo a melhorar as suas
qualificações profissionais e contribuir para o desenvolvimento dos setores
agroalimentares na nossa região, capacitando os seus profissionais.

350.440,82

FSE

297.874,70

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/21

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação visa aumentar as qualificações dos/as associados/as, em articulação com
o CQEP, para promover a reestruturar das suas explorações, ao nível das técnicas e
modos de produção, promover a segurança, o associativismo, a IG e a inovação, e
praticar uma agricultura sustentável para produzir azeite de excelência, para atingir
mercados mais exigentes, aumentar a rentabilidade e potenciar a empregabilidade no
setor agrícola e no concelho.

75.459,99

FSE

64.140,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/06

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Pretendemos formar empregados e desemp. p/ promover a manutenção do posto de
trabalho ou facilitar a integração profissional. Resultou de 1 concertação entre o setor
empresarial, Social e Humanitário, grandes responsáveis p/ criação de emprego em C.
Paiva. Promove o intercâmbio de informação entre as instituições envolvidas no sentido
de combater o desemprego e as condições de trabalho precárias

228.313,60

FSE

194.066,56

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/26

2018/06/25

Portugal

FVFORM - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, UNIPESSOAL
Formação Modular para Empregados e Desempregados
LDA

Na atual conjuntura, os desafios de sustentabilidade são cada vez maiores, obrigando a
uma constante flexibilização face as exigências do mercado. Torna-se pertinente a
promoção de ações para ativos mais qualificados, dotando-os de competências que
permitam maior adaptabilidade aos contextos de trabalho, maior mobilidade e
orientação profissional, ampliando as oportunidades de (re)integração e melhores
condições no acesso ao mercado de trabalho.

151.800,01

FSE

129.030,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/19

2018/06/29

Portugal

EDUCATA INFORMÁTICA LDA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Todo o cidadão tem direito à formação ao longo da vida. O mundo em constante
mudança implica uma constante adaptação. Este projeto tem como objetivo assegurar
uma melhor difusão de saberes e aumentar a igualdade de oportunidades entre os
cidadãos ativos. É muito importante que os novos conhecimentos e as capacidades
profissionais, necessárias para garantir a cada um sucesso e adaptação à mudança,
sejam adquiridos ao longo da vida.

178.200,00

FSE

151.470,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/04

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Todo o cidadão tem direito à formação ao longo da vida. O mundo em constante
mudança implica uma constante adaptação. Este projeto tem como objetivo assegurar
uma melhor difusão de saberes e aumentar a igualdade de oportunidades entre os
cidadãos ativos. É muito importante que os novos conhecimentos e as capacidades
profissionais, necessárias para garantir a cada um sucesso e adaptação à mudança,
sejam adquiridos ao longo da vida.

127.050,00

FSE

107.992,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/04

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação visa aumentar as qualificações dos/as associados/as, em articulação com
o CQEP, para promover a reestruturar das suas explorações, ao nível das técnicas e
modos de produção, promover a segurança, o associativismo, a IG e a inovação, e
praticar uma agricultura sustentável para produzir azeite de excelência, para atingir
mercados mais exigentes, aumentar a rentabilidade e potenciar a empregabilidade no
setor agrícola e no concelho.

66.000,00

FSE

56.100,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/07

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

É um projeto formativo assente em percursos de UFCD capitalizeis e, portanto
capacitantes para o aumento das competências profissionais dos ativos e para o
aumento das qualificações escolares pela via do acesso à sua certificação RVCC.
Garante-se a adaptabilidade dos empregados à evolução das tarefas associadas às suas
funções, diminuindo o risco de perda do emprego e a reconversão profissional dos
desempregados potenciando a sua empregabilidade

110.000,00

FSE

93.500,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/19

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto vai contribuir para o reforço da empregabilidade/inserção no mercado de
trabalho, bem como para o encaminhamento de pessoas em situação de risco de perda
de emprego para a formação, tendo um forte impacto nos respetivos concelhos dado
que estas regiões apresentam atualmente uma elevada taxa de desemprego, associada
a um baixo nível de qualificação profissional e escolar, revestindo-se ainda de uma forte
carência económico-social.

224.400,00

FSE

190.740,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/11

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto visa a realização de formação em 3 concelhos, 3 áreas e abrangendo 1.460
formandos, irá permitir:-responder a necessidades de qualificação dos empregados,
aumentando suas competências-reforçar a qualificação dos desempregados,
potenciando sua empregabilidadeA YOUR IT é dotada de recursos, capacidade técnica e
experiência comprovada, sendo garantidos os indicadores de realização e resultados
definidos

160.599,99

FSE

136.509,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/24

2018/06/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES
DO PARQUE NACIONAL DA PENEDA GERÊS - ADERE - Formação Modular para Empregados e Desempregados
PENEDA GERÊS

Na atual conjuntura, os desafios de sustentabilidade são cada vez maiores, obrigando a
uma constante flexibilização face as exigências do mercado. Torna-se pertinente a
promoção de ações para ativos mais qualificados, dotando-os de competências que
permitam maior adaptabilidade aos contextos de trabalho, maior mobilidade e
orientação profissional, ampliando as oportunidades de (re)integração e melhores
condições no acesso ao mercado de trabalho.

61.599,99

FSE

52.359,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/04

2018/06/30

Portugal

0,849999999

CASA DO PROFESSOR

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Casa do Professor preconiza neste projeto uma resposta formativa integrada que
inclui as necessidades do público-alvo, das organizações e das áreas estratégicas do
plano socioeconómico das regiões do Cávado, Ave, Alto Minho e AM Porto. É nas áreas
das Línguas, Gestão, Secretariado, Informática, Saúde, Social e Restauração que se vai
promover o desenvolvimento de competências dos ativos, para assegurar e/ou
potenciar a sua empregabilidade.

99.000,00

FSE

84.150,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/10

2018/06/30

Portugal

0,849999999

AGUIAR FLORESTA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL E
AMBIENTAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Aguiar floresta apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada
aos ativos agrícolas seus associados, de modo a melhorar as suas qualificações
profissionais e contribuir para o desenvolvimento dos setores agroalimentares e
florestais na nossa região, capacitando os seus profissionais.

179.581,39

FSE

152.644,18

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/07

2018/05/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O presente projeto de formação modular para empregados e desempregados encontrase particularmente orientado para ativos que trabalham ou pretender trabalhar no
setor têxtil e vestuário e em outros setores afins e tem em vista melhorar a sua
empregabilidade, promover a sustentabilidade e qualidade do emprego e a adaptação à
mudança, tendo em conta desafios emergentes para o desenvolvimento
socioeconómico.

153.574,90

FSE

130.538,67

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/29

2018/06/30

Portugal

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DE TRÁS-OSMONTES E ALTO DOURO

URBE - CONSULTORES ASSOCIADOS, LIMITADA

GTI VC FORM - FORMAÇÃO E CONSULTORIA DE
GESTÃO, S.A.

GTI VC FORM - FORMAÇÃO E CONSULTORIA DE
GESTÃO, S.A.

GTI VC FORM - FORMAÇÃO E CONSULTORIA DE
GESTÃO, S.A.

0,849999999

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DO VALE DA
VILARIÇA

0,849999999

COPADONORDESTE - COOPERATIVA DE
PRODUTORES AGRÍCOLAS, CRL

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DAS TERRAS DO
BARROSO E ALTO TÂMEGA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
CASTELO DE PAIVA

EDUCATA INFORMÁTICA LDA

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FUMEIRO DA
TERRA FRIA BARROSÃ

ACISO - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL OURÉM FÁTIMA

MRS - ASSESSORIA DE GESTÃO, LDA

YOURIT ACADEMY - FORMAÇÃO E SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E
DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL-CITEVE

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

758

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-001236

POISE-01-3524-FSE-001237

POISE-01-3524-FSE-001239

POISE-01-3524-FSE-001240

POISE-01-3524-FSE-001244

POISE-01-3524-FSE-001245

POISE-01-3524-FSE-001250

POISE-01-3524-FSE-001262

POISE-01-3524-FSE-001266

POISE-01-3524-FSE-001272

POISE-01-3524-FSE-001278

POISE-01-3524-FSE-001279

POISE-01-3524-FSE-001281

POISE-01-3524-FSE-001286

POISE-01-3524-FSE-001289

POISE-01-3524-FSE-001292

POISE-01-3524-FSE-001313

POISE-01-3524-FSE-001315

POISE-01-3524-FSE-001337

POISE-01-3524-FSE-001347

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A missão deste projeto compreende a qualificação de empregados (85%) e
desempregados (15%), na medida em que possibilita acesso a UFCDs de percursos de
formação nas áreas de “gestão e administração”, “ciências informáticas” e domínio das
línguas nos perfis de “Técnico/a de Restaurante/Bar” e “Técnico/a Comercial”, para os
dotar de competências exigidas pelos dois mercados mais emergente no Porto
(comércio e restauração/turismo).

61.600,01

FSE

52.360,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O Centro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosenses apresenta uma candidatura a
formação modular certificada destinada aos ativos agrícolas seus associados, de modo
a melhorar as suas qualificações profissionais e contribuir para o desenvolvimento dos
setores agroalimentares na nossa região, capacitando os seus profissionais.

177.301,13

FSE

150.705,96

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O CITEVE apresenta um projeto de FMC destinadas a empr. e desemp., pretende
contribuir para a elevação dos níveis de qualificação escolar e profissional;
complementar a ação dos CQEP´S; Facilitar a reconversão e adaptabilidade dos ativos;
produzir impactos positivos nas empresas através da preparação dos seus
colaboradores para funções mais qualificadas, para a flexibilidade e adaptação às
mudanças organizacionais e processos de restruturação.

61.032,07

FSE

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Na atual conjuntura, os desafios de sustentabilidade são cada vez maiores, obrigando a
uma constante flexibilização face as exigências do mercado. Torna-se pertinente a
promoção de ações para ativos mais qualificados, dotando-os de competências que
permitam maior adaptabilidade aos contextos de trabalho, maior mobilidade e
orientação profissional, ampliando as oportunidades de (re)integração e melhores
condições no acesso ao mercado de trabalho.

98.999,99

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projecto insere-se na estratégia nacional, definida no âmbito do POISE, de potenciar a
empregabilidade da população ativa, designadamente os empregados e
desempregados, desenvolvendo competências requeridas no mercado de trabalho, e
surge naturalmente no decorrer da política formativa da empresa, que está claramente
vocacionada para a formação de ativos empregados e também desempregados, e
acompanhamento do tecido socioeconómico da região.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/04

2018/06/30

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/04

2018/06/29

Portugal

51.877,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2018/06/30

Portugal

FSE

84.149,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/06/30

Portugal

70.158,09

FSE

59.634,38

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/05

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação visa aumentar as qualificações dos/as associados/as, em articulação com
o CQEP, para promover a reestruturar das suas explorações, ao nível das técnicas e
modos de produção, promover a segurança, o associativismo, a IG e a inovação, e
praticar uma agricultura sustentável para produzir azeite de excelência, para atingir
mercados mais exigentes, aumentar a rentabilidade e potenciar a empregabilidade no
setor agrícola e no concelho.

145.200,00

FSE

123.420,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/15

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto visa desenvolver 90 ações formação modular certificada (UFCD de 25h),
abrangendo um total de 1800 formandos, repartidos p/turmas de 20 formandos cada, a
realizar-se no concelho de Vila Nova de Gaia. As ações iniciar-se-ão em novembro de
2016 e terão o seu término em Abril de 2018. O objetivo do projeto visa a progressão
escolar e certificação profissional dos formandos, que permita elevar níveis qualificação
empregabilidade.

197.510,50

FSE

167.883,93

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/17

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto que a AAFP se propõe desenvolver é destinado a ativos empregados de
Agências Funerárias e outras PME especializadas no setor funerário. A AAFP colabora
atualmente com a rede nacional de CQEP tendo em vista a qualificação profissional dos
recursos humanos do setor funerário, pelo que este projeto se enquadra nesse mesmo
objetivo e visa aumentar a sustentabilidade e a qualidade do emprego no setor.

71.280,00

FSE

60.588,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto visa a qualificação e rejuvenescimento do capital humano da fileira do
calçado, segundo as grandes prioridades do Plano Estratégico 2014-2020 para a fileira.
Pretende-se qualificar 1360 pessoas entre as quais 162 desempregados com
qualificações elevadas, nas áreas de maior necessidade de formação da fileira, num
total de 46.500 horas de formação, durante 18 meses, visando o aumento da
competitividade e reforço da empregabilidade.

149.599,99

FSE

127.159,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/22

2018/06/30

Portugal

CENTRO DE GESTÃO DE EMPRESA AGRÍCOLA ALTO
DOURO

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação visa aumentar as qualificações dos/as associados/as, em articulação com
o CQEP, para promover a reestruturar das suas explorações, ao nível das técnicas e
modos de produção, promover a segurança, o associativismo, a IG e a inovação, e
praticar uma agricultura sustentável para produzir vinho de excelência, para atingir
mercados mais exigentes, aumentar a rentabilidade e potenciar a empregabilidade no
setor agrícola e no concelho.

34.650,00

FSE

29.452,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/11

2018/06/30

Portugal

0,849999999

CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL Formação Modular para Empregados e Desempregados

Projeto visa a qualificação e rejuvenescimento do capital humano da fileira do calçado,
segundo as grandes prioridades do Plano Estratégico 2014-2020 para a fileira. Pretendese qualificar 640 pessoas entre as quais 69 desempregados com qualificações elevadas,
nas áreas de maior necessidade de formação da fileira, num total de 21.000 horas de
formação assistidas, durante 18 meses, visando o aumento da competitividade e
reforço da empregabilidade

70.399,99

FSE

59.839,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/02

2018/06/30

Portugal

0,849999999

ADEMIR - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
Formação Modular para Empregados e Desempregados
MINHO RURAL

A ADEMIR apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos
ativos agrícolas seus associados, de modo a melhorar as suas qualificações profissionais
e contribuir para o desenvolvimento dos setores agroalimentares e florestais na nossa
região, capacitando os seus profissionais.

310.490,69

FSE

263.917,09

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/25

2018/06/29

Portugal

FNWAY-CONSULTING, LDA

A FNWAY Consulting pretende, no âmbito das suas atribuições e perspetivando o
desenvolvimento económico e social da região onde se insere pretende desenvolver
formação modular que potencie a empregabilidade, através do desenvolvimento e
aquisição de novas competências e aumento da qualificação, contribuindo para a
manutenção do nível de emprego e potenciar o regresso sustentando ao mercado de
trabalho por parte dos desempregados

184.800,00

FSE

157.080,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/02

2018/06/30

Portugal

F.P.H.T. - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE HOTELARIA
Formação Modular para Empregados e Desempregados
E TURISMO, S.A.

O projeto visa a realização de formação em 3 concelhos, 3 áreas e abrangendo 1.460
formandos, irá permitir:-responder a necessidades de qualificação dos empregados,
aumentando suas competências-reforçar a qualificação dos desempregados,
potenciando sua empregabilidadeA F.P.H.T é dotada de recursos, capacidade técnica e
organizativa, experiência comprovada, sendo garantidos os indicadores de realização e
resultados definidos

160.599,89

FSE

136.509,91

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/30

2018/06/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E
PROMOÇÂO DE EMPREENDEDORISMO EM
PORTUGAL - ADPEP

Formação Modular para Empregados e Desempregados

É necessário melhorar a qualificação e garantir a empregabilidade dos adultos em idade
activa, via formação ao longo da vida. Tendo em conta o défice de qualificações da
população portuguesa, o aumento da aprendizagem é uma exigência, face à
necessidade de modernização do tecido empresarial e à melhoria da produtividade e da
competitividade. A operação propõe 2500 horas a apoiar 1700 activos empregados na
sua qualificação.

187.000,00

FSE

158.950,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/24

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A FNWAY Consulting pretende, no âmbito das suas atribuições e perspetivando o
desenvolvimento económico e social da região onde se insere pretende desenvolver
formação modular que potencie a empregabilidade, através do desenvolvimento e
aquisição de novas competências e aumento da qualificação, contribuindo para a
manutenção do nível de emprego e potenciar o regresso sustentando ao mercado de
trabalho por parte dos desempregados

118.800,00

FSE

100.980,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Tendo por base uma conjetura económica/social debilitada, e a necessi// constante d
mutação d competências sociais e profissionais da classe trabalhadora, obrigatórias
para aumentar a adaptabili// numa economia mundial. Os alicerces do nosso projeto
assentam na promoção d competências transversais d amanhã, essencial/ na
componente prática, saber – fazer, experimentação com a realidade, recorrendo a salas
d aula com ambientes educativos inovador

993.629,99

FSE

844.585,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/18

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação visa essencialmente qualificar os ativos empregados que se encontrem
em situação de mudança organizacional ou processos de reestruturação, aumentando
as suas competências e níveis de qualificação, bem como reforçar a qualificação
profissional de ativos desempregados, potenciando a sua empregabilidade, quer através
de percursos de formação modular ajustadas ao seu perfil, quer às necessidades e
prioridades do mercado.

121.000,00

FSE

102.850,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/17

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto visa promover a qualificação de 5950 ativos empregados e de 350 ativos
desempregados. A formação irá promover as competências pessoais e profissionais, em
particular nos indivíduos com dificuldades na manutenção dos níveis de exigência e no
acesso ao mercado de trabalho, por possuírem baixos níveis de qualificação profissional
e pertencerem a grupos social e profissionalmente desintegrados.

659.340,00

FSE

560.439,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/16

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Agito, dando continuidade à sua politica e oferta de formação dirigida a ativos
apresenta um projeto de formação, no âmbito das Formações Modulares Certificadas,
distribuídos por diversas áreas de formação e capitalizáveis com vista à certificação.
Pretende contribuir para o aumento das competências profissionais dos ativos
empregados e desempregados, provendo a sua adaptabilidade e empregabilidade num
mercado de trabalho em permanente mutação

327.694,50

FSE

278.540,33

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Inovação: potenciar a prossecução dos objetivos da formação modular através de uma
forma diferente, nova, de fazer as coisas e contribuir para o aumento das competências
e da empregabilidade. Valorização das pessoas de forma a torná-las mais produtivas e
diferenciadas. Inclusão: mobilizar a aprendizagem ao longo da vida. Governança:
garantir um funcionamento ágil, organizado do financiamento e da entidade
responsável por implementá-lo.

269.500,01

FSE

229.075,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/04/19

2018/05/14

Portugal

Face à limitação de carateres remetemos a informação sobre este critério para anexo
inserido no campo documentos referentes à memória descritiva.

208.903,26

FSE

177.567,77

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/02

2018/06/30

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

0,849999999

SOLUTIONS OUT.COM UNIPESSOAL LDA

0,849999999

CENTRO DE GESTÃO DE EMPRESAS AGRÍCOLAS
VIMIOSENSE

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E
DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL-CITEVE

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CABELEIREIROS E
ESTÉTICA DE BRAGA

SMXW - CONSULTORES, UNIPESSOAL LDA

CENTRO DE GESTÃO AGRICOLA TERRA VIVA

C.E.P.-COOPERATIVA DE ENSINO POLITÉCNICO CRL

ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FUNERÁRIOS DE
PORTUGAL

FNWAY-CONSULTING, LDA

SEMET - SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO,
LDA

WEB4U UNIPESSOAL LDA

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

AGITO - FORMAÇÃO E SERVIÇOS LDA

Nome da Operação | Operation Name

Formação Modular para Empregados e Desempregados

POISE-01-3524-FSE-001352

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

0,849999999

NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO DISTRITO
DE BRAGANÇA

POISE-01-3524-FSE-001354

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

0,849999999

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DÃO LAFÕES E
Formação Modular para Empregados e Desempregados
ALTO PAIVA

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

759

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

POISE-01-3524-FSE-001360

POISE-01-3524-FSE-001362

POISE-01-3524-FSE-001355

POISE-01-3524-FSE-001357

POISE-01-3524-FSE-001368

POISE-01-3524-FSE-001371

POISE-01-3524-FSE-001376

POISE-01-3524-FSE-001394

POISE-01-3524-FSE-001402

POISE-01-3524-FSE-001414

POISE-01-3524-FSE-001422

POISE-01-3524-FSE-001426

POISE-01-3524-FSE-001430

% cofinanciamento |
% EU funding

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Operação concertada com empregadores parceiros, numa dupla perspetiva: por um
lado, reação à necessidade de qualificação atuais dos seus colaboradores; por outro,
antecipação das necessidades em termos de qualificações a curto e médio prazo. Lógica
pedagógico-didática integradora, de aplicação e/ou implicação das matérias e
competências desenvolvidas à realidade de trabalho, assente na inovação, capacidade
de adaptação e reconversão profissional

386.100,00

FSE

328.185,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A QUERCUS apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos
ativos que sejam seus associados, de modo a melhorar as suas qualificações
profissionais, contribuir para a manutenção do emprego e contribuir para o
desenvolvimento da economia sustentável na região do Alentejo.

256.680,37

FSE

218.178,31

256.680,37

FSE

256.680,37

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Realizar ações de formação nucleares para responder a necessidades de qualificação
dos ativos empregados, em contextos de mudança organizacional e processos de
restruturação, com vista a aumentar as com¬petências e os níveis de qualificação dos
mesmos, contribuindo para a manutenção do seu nível de emprego e reforçar a
qualificação profissional dos ativos desempregados, potenciando um re¬gresso mais
sustentado ao mercado de trabalho, através da

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/29

2018/06/30

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/12

2018/06/29

Portugal

218.178,31

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/31

2018/06/29

Portugal

FSE

218.178,31

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/18

2018/06/29

Portugal

362.999,99

FSE

308.549,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/16

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Cooperativa Agrícola de Condeixa-a-Nova e Penela apresenta uma candidatura a
formação modular certificada destinada aos ativos agrícolas seus associados, de modo
a melhorar as suas qualificações profissionais e contribuir para o desenvolvimento dos
setores agroalimentares na nossa região, capacitando os seus profissionais.

173.270,04

FSE

147.279,53

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/16

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O Centro de Competências D. Dinis pretende desenvolver um projeto de formações
modulares certificadas para empregados e desempregados da região centro na área de
formação 812. Turismo e Lazer, mais concretamente no referencial de formação
Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural, para qualificação profissional dos sus
participantes.

63.359,31

FSE

53.855,41

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/06

2018/06/26

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Com o desenvolvimento deste projeto formativo, estamos certos da sua direta
contribuição na capacitação dos públicos dando resposta às necessidades e
especificidades dos seus destinatários. A flexibilidade, individualização e
contextualização que as modalidades de formação permitem, garantem que toda a
formação é capitalizável para o aumento da qualificação da população ativa.

327.788,83

FSE

278.620,51

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/13

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

É necessário melhorar a qualificação e garantir a empregabilidade dos adultos em idade
activa, via formação ao longo da vida. Tendo em conta o défice de qualificações da
população portuguesa, o aumento da aprendizagem é uma exigência, face à
necessidade de modernização do tecido empresarial e à melhoria da produtividade e da
competitividade. A operação propõe 34000 horas de volume de formação e apoiar 1360
formandos na sua qualificação.

149.600,00

FSE

127.160,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/29

2018/06/22

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

.A REGIBIO apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos
ativos empregados, com especial enfoque nos que estão em risco de perda de emprego,
de modo a melhorar as suas qualificações profissionais, mitigar os baixos níveis de
escolaridade e contribuir para o desenvolvimento dos setores económicos na nossa
região.

100.532,37

FSE

85.452,51

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/14

2018/06/30

Portugal

TDADOS - CONSULTORIA DE GESTÃO E FORMAÇÃO,
Formação Modular para Empregados e Desempregados
LDA

A operação visa desenvolver 1300h de formação em 5 áreas consideradas prioritárias,
definidas, por um lado, pelo levantamento de necessidades de formação, e por
outro,enquadradas na atividade que a TDados desenvolve bem como pelos RH's e
físicos que dispõe e afetará ao projeto.Pretende-se aumentar e reforçar as qualificações
profissionais de 780 ativos empregados e desempregados, adequando os perfis
profissionais às reais necessidades do mercado

85.799,99

FSE

72.929,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/07

2018/05/28

Portugal

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
CONSULTADORIA, LDA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Na “Estratégia Europa 2020” que deu origem ao Programa Portugal 2020 a formação
surge como uma prática potenciadora do desenvolvimento necessário! As FMC para
empregados/as e desempregados/as permitirão adequar as qualificações, habilitações e
práticas profissionais destes, às necessidades dos tecido económico e social, seja para
manter os postos de trabalho ou progressão na carreira, seja criando condições de
(re)ingresso no mercado de trabalho

186.340,00

FSE

158.389,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/14

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A PsiPorto assume-se, nesta operação, como um agente ativo na concretização dos
objetivos delineados para cada uma das ações/percursos: ao nível profissional,
esperando-se um acréscimo qualificações dos formandos, passíveis de se evidenciar
através de uma melhoria do seu desempenho, ganhos de produtividade, e por
consequência contributos para uma maior robustez de uma organização, facilitando
assim o aumenta da competitividade das mesmas.

593.999,99

FSE

504.899,99

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/21

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Na “Estratégia Europa 2020” que deu origem ao Programa Portugal 2020 a formação
surge como uma prática potenciadora do desenvolvimento necessário! As FMC para
empregados/as e desempregados/as permitirão adequar as qualificações, habilitações e
práticas profissionais destes, às necessidades dos tecido económico e social, seja para
manter os postos de trabalho ou progressão na carreira, seja criando condições de
(re)ingresso no mercado de trabalho

454.960,00

FSE

386.716,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/24

2018/06/30

Portugal

145.360,86

FSE

123.556,73

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/03

2018/06/29

Portugal

61.600,00

FSE

52.360,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/18

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

.A REGIBIO apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos
ativos empregados, com especial enfoque nos que estão em risco de perda de emprego,
de modo a melhorar as suas qualificações profissionais, mitigar os baixos níveis de
escolaridade e contribuir para o desenvolvimento dos setores económicos na nossa
região.

79.200,01

FSE

67.320,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/19

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Na “Estratégia Europa 2020” que deu origem ao Programa Portugal 2020 a formação
surge como uma prática potenciadora do desenvolvimento necessário! As FMC para
empregados/as e desempregados/as permitirão adequar as qualificações, habilitações e
práticas profissionais destes, às necessidades dos tecido económico e social, seja para
manter os postos de trabalho ou progressão na carreira, seja criando condições de
(re)ingresso no mercado de trabalho

82.280,00

FSE

69.938,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/27

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Responder às necessidades de qualificação dos/as ativos/as empregados/as, e
desempregados/as, em contextos de mudança organizacional e processos de
reestruturação identificados no tecido empresarial dos concelhos da Terra Quente e
setores de atividade estratégicos, com base em percursos formativos que potenciem a
sua sustentabilidade, através de redes colaborativas, da inovação, conhecimento e IG,
articulado com o serviço de orientação dos CQEP.

124.520,00

FSE

105.842,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/18

2018/04/14

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Associação De Agricultores de Vila Real apresenta uma candidatura a formação
modular certificada destinada aos ativos agrícolas seus associados, de modo a melhorar
as suas qualificações profissionais e contribuir para o desenvolvimento dos setores
agroalimentares ou florestais na nossa região, capacitando os seus profissionais.

179.347,69

FSE

152.445,54

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/06

2018/05/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A ACCCRO, enquanto entidade promotora, pretende através da Formação Modular
Certificada, potenciar a empregabilidade da população ativa (junto dos seus
associados), focando-se essencialmente nos empregados que se encontram em risco de
desemprego, através do aumento da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento
das competências requeridas pelo mercado de trabalho.

41.116,71

FSE

34.949,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/25

2018/06/30

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

0,849999999

MULTIFORMACTIVA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
UNIPESSOAL, LDA

0,849999999

QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

0,849999999

QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

0,849999999

QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

0,849999999

TRAINING ALWAYS - UNIPESSOAL LDA

0,849999999

COOPERATIVA AGRICOLA DE CONDEIXA-A-NOVA E
PENELA, CRL

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

CCD-CENTRO DE COMPETÊNCIAS D. DINIS,
ASSOCIAÇÃO

SERVIREGE - CONSULTORIA EMPRESARIAL,
UNIPESSOAL LDA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E
PROMOÇÂO DE EMPREENDEDORISMO EM
PORTUGAL - ADPEP

REGIBIO - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

PSIPORTO - CENTRO DE PSICOLOGIA LDA

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

POISE-01-3524-FSE-001435

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

0,849999999

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO ROXO

Formação Modular para Empregados e Desempregados

POISE-01-3524-FSE-001444

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

0,849999999

REGIBIO - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

POISE-01-3524-FSE-001434

POISE-01-3524-FSE-001445

POISE-01-3524-FSE-001451

POISE-01-3524-FSE-001458

POISE-01-3524-FSE-001465

POISE-01-3524-FSE-001468

POISE-01-3524-FSE-001471

POISE-01-3524-FSE-001475

POISE-01-3524-FSE-001481

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
CONSULTADORIA, LDA

REGIBIO - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
CONSULTADORIA, LDA

0,849999999

DESTEQUE-ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA TERRA QUENTE

0,849999999

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO CONCELHO
DE VILA REAL

A QUERCUS apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos
ativos que sejam seus associados, de modo a melhorar as suas qualificações
profissionais, contribuir para a manutenção do emprego e contribuir para o
desenvolvimento da economia sustentável na região Centro.
A QUERCUS apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos
ativos que sejam seus associados, de modo a melhorar as suas qualificações
profissionais, contribuir para a manutenção do emprego e contribuir para o
desenvolvimento da economia sustentável na região Norte.

A ABRoxo apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos
empregados e desempregados, de modo a melhorar as suas qualificações profissionais
e contribuir para o desenvolvimento dos setores económicos da nossa região,
capacitando os seus profissionais.
A REGIBIO apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos
ativos empregados, com especial enfoque nos que estão em risco de perda de emprego,
de modo a melhorar as suas qualificações profissionais, mitigar os baixos níveis de
escolaridade e contribuir para o desenvolvimento dos setores económicos na nossa
região.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

0,849999999

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DOS CONCELHOS DAS
CALDAS DA RAINHA E OBIDOS

0,849999999

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
Formação Modular para Empregados e Desempregados
LEIRIA

O projeto visa potenciar a empregabilidade dos ativos, empregados e desempregados,
através do reforço de competências e qualificações profissionais especialmente nos
setores considerados estratégicos para a região de Leiria - Indústria transformadora
(moldes, vidros,plásticos, cerâmica), comércio e serviços.

192.613,94

FSE

163.721,85

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/15

2018/06/30

Portugal

0,849999999

PO E NG - CONSULTORIA E CONTABILIDADE, LDA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto formativo que propomos visa potenciar e aumentar qualificação de
desempregados as condições de empregabilidade dos ativos, em especial dos
desempregados e dos empregados em risco de desemprego, por via da melhoria das
suas competências e adequação às necessidades do mercado de trabalho, através da
FMC nas áreas temáticas de Restauração, têxtil e calçado, áreas emergentes na CIM
Ave e no concelho de Fafe.

87.939,38

FSE

74.748,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/19

2018/06/30

Portugal

0,849999999

MELTAGUS - ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO
PARQUE NATURAL DO TEJO INTERNACIONAL

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Meltagus apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos
ativos agrícolas seus associados, de modo a melhorar as suas qualificações profissionais
e contribuir para o desenvolvimento dos setores agroalimentares na nossa região,
capacitando os seus profissionais.

78.215,01

FSE

66.482,76

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/20

2018/05/31

Portugal

760

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-001485

POISE-01-3524-FSE-001487

POISE-01-3524-FSE-001489

POISE-01-3524-FSE-001496

POISE-01-3524-FSE-001498

POISE-01-3524-FSE-001502

POISE-01-3524-FSE-001515

POISE-01-3524-FSE-001518

POISE-01-3524-FSE-001519

POISE-01-3524-FSE-001534

POISE-01-3524-FSE-001541

POISE-01-3524-FSE-001546

POISE-01-3524-FSE-001551

POISE-01-3524-FSE-001556

POISE-01-3524-FSE-001558

POISE-01-3524-FSE-001562

POISE-01-3524-FSE-001564

POISE-01-3524-FSE-001566

POISE-01-3524-FSE-001567

POISE-01-3524-FSE-001577

POISE-01-3524-FSE-001578

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A ACRIGA apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos
ativos agrícolas seus associados, de modo a melhorar as suas qualificações profissionais
e contribuir para o desenvolvimento dos setores agroalimentares na nossa região,
capacitando os seus profissionais.

129.662,66

FSE

110.213,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Pretende-se potenciar a empregabilidade da população ativa, designadamente dos
empregados e desempregados, através do aumento da sua adaptabilidade por via de
desenvolvimento das competências requeridas pelo mercado de trabalho. Esta oferta
formativa reveste-se de especial importância, não só para os formandos que a
frequentam, mas também para as entidades empregadoras e para o desenvolvimento
das regiões.

153.997,60

FSE

130.897,96

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A PsiPorto assume-se, nesta operação, como um agente ativo na concretização dos
objetivos delineados para cada uma das ações/percursos: ao nível profissional,
esperando-se um acréscimo qualificações dos formandos, passíveis de se evidenciar
através de uma melhoria do seu desempenho, ganhos de produtividade, e por
consequência contributos para uma maior robustez de uma organização, facilitando
assim o aumenta da competitividade das mesmas.

343.863,00

FSE

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Pretende-se potenciar a empregabilidade da população ativa, designadamente dos
empregados e desempregados, através do aumento da sua adaptabilidade por via de
desenvolvimento das competências requeridas pelo mercado de trabalho. Esta oferta
formativa reveste-se de especial importância, não só para os formandos que a
frequentam, mas também para as entidades empregadoras e para o desenvolvimento
das regiões.

116.600,01

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Este projeto visa qualificar adultos que necessitam de Formação Contínua de Curta
Duração, dando a possibilidade de adquirir mais competências profissionais na área de
Cuidados de Beleza, com vista a uma (re)inserção ou progressão no mercado de
trabalho. Sendo que cada profissional desta área possui uma necessidade emergente de
Formação, existe nesta medida um efeito de acompanhamento a novas tendências para
acompanhar o mercado atual.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/11

2018/06/29

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/03

2018/06/30

Portugal

292.283,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/10

2018/06/30

Portugal

FSE

99.110,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/27

2018/06/30

Portugal

84.700,00

FSE

71.995,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/22

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação vem na sequência de Projs de Formação profissional executados entre
2008 e 2010 com a execução de 5 ações de formação (em percursos de FMC e EFA)
envolvendo 96 formandos do setor agrário num total de 38490 horas de formação
executadas. Carateriza-se por um projeto de continuidade na qualificação de pessoas
maioritariamente beneficiados pela CAVMINHO e suas parcerias, com enfoque na
competitividade e emprego.

87.560,00

FSE

74.426,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A operação apresentada, denominada Formação para a Qualificação, que tem um
carácter inovador ao nível das metodologias de intervenção, foi construída c/ vista a
responder a necessidades de qualificação dos activos empregados e desempregados
actualizando as suas competências face ao competitivo e actual mercado de trabalho.

77.550,01

FSE

65.917,51

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/04

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O investimento no reforço das competências dos ativos habilita-os a acompanhar a
evolução das tecnologias, dos mercados, da gestão e da organização do trabalho, o que
potencia a sua adaptabilidade, competitividade e empregabilidade, sendo o objetivo
desta operação. São desenvolvidas 2300 horas, em 6 áreas de formação estratégicas no
plano socioeconómico, agindo pela IG e IO, em prol dos desafios societais e dos
territórios de baixa densidade.

151.800,00

FSE

129.030,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/04

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Pretende-se elevar as qualificações dos/as associados/as, em articulação com o CQEP,
para promover a mudança e reestruturação das suas explorações, ao nível das técnicas
e modos de produção, promover a segurança e a prática de uma agricultura segura e
sustentável, o associativismo e IG tendo em vista a melhoria dos produtos, o acesso a
mercados mais exigentes, aumento da rentabilidade e potenciar a empregabilidade no
setor agrícola e no concelho

149.269,99

FSE

126.879,49

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/15

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Formação para empregados e desempregados conjugando UFCD de forma a criar
pequenos cursos em: acabamentos gráficos, com recurso a tecnologias digitais, em
particular na produção de embalagem artesanal; Estas formações têm em vista a
integração dos diplomados nas indústrias de artes gráficas, e/ou na criação do seu
próprio emprego. Serão também desenvolvidas formações nas áreas sociocultural e
científica, com vista a satisfazer o público encaminh

80.968,01

FSE

68.822,81

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/12

2018/06/30

Portugal

A.D.V.I.D.ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Formação Modular para Empregados e Desempregados
DA VITICULTURA DURIENSE

A Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID) é uma
Associação, sem fins lucrativos, vocacionada para a promoção da
inovação/competitividade das empresas agrícolas das regiões da sua área de
intervenção. Com o presente projeto formativo, a ADVID tem como principal objetivo
potenciar a empregabilidade dos seus associados, através do aumento de competências
requeridas pelo mercado de trabalho e prioritárias para a região.

29.260,00

FSE

24.871,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/26

2018/06/30

Portugal

SIACFOR - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O investimento no reforço das competências dos ativos habilita-os a acompanhar a
evolução das tecnologias, dos mercados, da gestão e da organização do trabalho, o que
potencia a sua adaptabilidade, competitividade e empregabilidade, sendo o objetivo
desta operação. São desenvolvidas 3500 horas, em 6 áreas de formação estratégicas no
plano socioeconómico, agindo pela IG e IO, em prol dos desafios societais e dos
territórios de baixa densidade.

231.000,00

FSE

196.350,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/22

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O Projeto é promovido pela EM DIÁLOGO (www.emdialogo.pt), tendo como
destinatários (1) Ativos empregados, nomeadamente em risco de perda de emprego e
(2) Desempregados, incluindo os desempregados de longa duração, detentores de
habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário, que se encontram mais próxi-mo
do reingresso no mercado de trabalho.As áreas de formação são: 215, 341, 345, 481,
542, 621, 622, 729, 761, 762, 811, 812 e 815.

219.769,32

FSE

186.803,92

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/17

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Projeto engloba um total 87000 horas Volume de Formação, visa responder às
necessidades de qualificação dos ativos empregados, em contextos de mudança
organizacional e processos de restruturação, com vista a aumentar as competências e
os níveis de qualificação, contribuindo para a manutenção do seu emprego. Pretende,
ainda, reforçar a qualificação profissional dos ativos desempregados, potenciando um
regresso sustentado ao mercado de trabalho

237.527,50

FSE

201.898,38

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto visa o objetivo estratégico da qualificação de recursos humanos e da elevação
e adequação das qualificações dos empregados e desempregados. Tem em conta o
défice de qualificações nos diversos sectores económicos de Braga e responde a
necessidades de formação, diagnosticadas em contactos com a EPB, no Plano
Estratégico para o Desenvolvimento de Braga 2014-2026 e em estudos da Quaternaire
Portugal incidindo sobre a CIM do Cávado.

63.360,00

FSE

53.856,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/14

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Resume-se as características mais relevantes deste projecto em 3 aspectos
fundamentais:Agir preventivamente, tendo em vista impedir o despedimento de
trabalhadores, qualificando-os;Proteger o emprego de trabalhadores em empresas em
restruturação ou mudança organizacional; Preencher as lacunas do mercado de
trabalho colmatando as falhas de formação dos desempregados para que regressem
eficazmente e sustentadamente ao mercado de trabalho.

327.116,35

FSE

278.048,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta operação visa aumentar as qualificações dos/as associados/as, em articulação com
o CQEP, para promover a reestruturar das suas explorações, ao nível das técnicas e
modos de produção, promover a segurança, o associativismo, a IG e a inovação, e
praticar uma agricultura sustentável para produzir azeite de excelência, para atingir
mercados mais exigentes, aumentar a rentabilidade e potenciar a empregabilidade no
setor agrícola e no concelho.

61.820,00

FSE

52.547,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/11

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Com este projeto formativo a ZONAVERDE pretende desenvolver formação profissional
com base em UFCD’s que possam contribuir para a promoção das competências dos
ativos empregados e da população desempregada, no reforço de determinados perfis
profissionais prioritários, relevantes para responder a necessidades de restruturação do
tecido produtivo e de coesão social, em linha com os objetivos estratégicos de
desenvolvimento propostos no PO Norte.

269.280,00

FSE

228.888,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/07/11

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto pretende empoderar os/as empregados/as com competências profissionais,
pessoais e sociais que lhes permitam manter-se no mercado de trabalho e aos/as
desempregados/as nele (re)ingressar. Investiremos numa forte vertente prática,
aplicabilidade e domínio das redes sociais e inclusão da dimensão da IG e
empreendedorismo como o caminho para a aquisição de competências relevantes para
o atual/competitivo mercado de trabalho.

101.200,00

FSE

86.020,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/11

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O presente projeto formativo é constituído por 47 acções de formação, que visam o
incremento das qualificações profissionais e escolares dos activos e o fomento do gosto
pela aprendizagem ao longo da vida. Surge na sequência do levantamento de
necessidades de formação realizado, do conhecimento do território e da auscultação
dos actores, permitindo, assim, o enquadramento das áreas de formação propostas,
bem como das UFCD´s que o compõem.

124.850,00

FSE

106.122,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/11

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

As características mais relevantes do projeto prendem-se com a organização da
formação de UFCD dirigidas aos adultos e jovens adultos residentes numa das regiões
mais periféricas e subdesenvolvidas económica e socialmente, o norte do país, e as
populações do distrito de Viana do Castelo procurando aumentar os níveis de
qualificação, potenciar a auto-estima e fomentar a empregabilidade dos destinatários,
designadamente, os NEET.

222.200,01

FSE

188.870,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ACRIGA-ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE GADO

C.E.S.P.U. - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR
POLITÉCNICO E UNIVERSITÁRIO CRL

PSIPORTO - CENTRO DE PSICOLOGIA LDA

CESPU FORMAÇÃO S.A.

ATTITUDE SMILE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

COOPERATIVA AGRICOLA DOS AGRICULTORES DE
VIEIRA DO MINHO CRL

LOGO SAPIENS, UNIPESSOAL LDA

SIACFOR - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA

COOPERATIVA AGRICOLA RIBADOURO CRL

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA DE ENSINO
POLIVALENTE E ARTÍSTICO CRL

EM DIALOGO - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POVOA DE
LANHOSO

FOCO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA , UNIPESSOAL
LDA

EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA LDA

INSTITUTO DE FORMAÇÃO E TRANSPORTES PASSOS DE SÁ, LDA

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE E
AGRICULTORES DO ALTO TÂMEGA

ZONA VERDE - CONSULTORIA E ESTUDOS
AVANÇADOS, LDA

ARGUMENTO ESTRATÉGICO - UNIPESSOAL, LDA

IEBA - CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS E
SOCIAIS

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

761

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3524-FSE-001582

POISE-01-3524-FSE-001587

POISE-01-3524-FSE-001597

POISE-01-3524-FSE-001600

POISE-01-3524-FSE-001601

POISE-01-3524-FSE-001622

POISE-01-3524-FSE-001625

POISE-01-3524-FSE-001633

POISE-01-3524-FSE-001638

POISE-01-3524-FSE-001645

POISE-01-3524-FSE-001647

POISE-01-3524-FSE-001683

POISE-01-3524-FSE-001685

POISE-01-3524-FSE-001686

POISE-01-3524-FSE-001687

POISE-01-3524-FSE-001691

POISE-01-3524-FSE-001705

POISE-01-3524-FSE-001707

POISE-01-3524-FSE-001711

POISE-01-3524-FSE-001716

POISE-01-3524-FSE-001717

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Com este projeto formativo a ZONAVERDE pretende desenvolver formação profissional
com base em UFCD que possam contribuir para a promoção das competências dos
ativos empregados e da população desempregada no reforço de determinados perfis
profissionais prioritários relevantes para responder a necessidades de restruturação do
tecido produtivo e de coesão social, em linha com os objetivos estratégicos de
desenvolvimento propostos no PO Alentejo.

71.280,00

FSE

60.588,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto pretende empoderar os/as empregados/as com competências profissionais,
pessoais e sociais que lhes permitam manter-se no mercado de trabalho e aos/as
desempregados/as nele (re)ingressar. Investiremos numa forte vertente prática,
aplicabilidade e domínio das redes sociais e inclusão da dimensão da IG e
empreendedorismo como o caminho para a aquisição de competências relevantes para
o atual/competitivo mercado de trabalho.

50.600,00

FSE

43.010,00

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto que nos propomos concretizar é uma reunião de vontades associada à
experiência e qualidade da formação que nos propomos dar. Pretendemos participar
ativamente na resposta aos adultos que connosco esperam dar continuidade à sua
formação. Participa na inclusão dos adultos fornecendo as ferramentas para que este
público com baixas qualificações e défice de competências e motivação consiga
regressar rapidamente ao mercado de trabalho.

220.000,00

FSE

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projecto insere-se na estratégia nacional, definida no âmbito do POISE, de potenciar a
empregabilidade da população ativa, designadamente os empregados e
desempregados, desenvolvendo competências requeridas no mercado de trabalho, e
surge naturalmente no decorrer da política formativa da empresa, que está claramente
vocacionada para a formação de ativos empregados e também desempregados, e
acompanhamento do tecido socioeconómico da região.

56.896,14

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Formação Modular para Empregados e Desempregados
LDA

Com este projeto pretende-se, em articulação com os CQEP, responder às necessidades
de qualificação dos ativos/as empregados/as e desempregados/as em contextos de
mudança organizacional e processos de reestruturação identificados em vários
concelhos da NUTII, com vista ao desenvolvimento de novas competências contribuindo
para o reforço da sua empregabilidade, promovendo assim a sustentabilidade, a
autonomia, o associativismo, a IG e a inovação.

GO FLAG S.A.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ZONA VERDE - CONSULTORIA E ESTUDOS
AVANÇADOS, LDA

ARGUMENTO ESTRATÉGICO - UNIPESSOAL, LDA

EDURUMOS, EDUCAÇÃO LDA

SMXW - CONSULTORES, UNIPESSOAL LDA

MLCPT, UNIPESSOAL LDA

ZONA VERDE - CONSULTORIA E ESTUDOS
AVANÇADOS, LDA

(APROCED - RESENDE) ASSOCIAÇÃO DOS
PRODUTORES DE CEREJA DO DOURO

EDURUMOS, EDUCAÇÃO LDA

CLILIXA - POLICLÍNICA DA LIXA, LDA

CAULE - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DA BEIRA SERRA

0,849999999

GO FLAG S.A.

0,849999999

LENADAIS - COMÉRCIO MATERIAL MÉDICO,
UNIPESSOAL LDA

0,849999999

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA

0,849999999

CNJ - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS JOVENS
AGRICULTORES E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.

INSTITUTO TÉCNICO DE INOVAÇÃO - ITI, LDA

FUNDAÇÃO AURORA DA RESSURREIÇÃO COELHO
BORGES

FORDUAL, LDA

MOLÉCULA DO SABER - CONSULTORIA E
FORMAÇÃO EMPRESARIAL LDA

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/13

2018/06/30

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/13

2018/06/08

Portugal

187.000,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/30

2018/06/30

Portugal

FSE

48.361,72

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/27

2018/04/30

Portugal

582.560,01

FSE

495.176,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/29

2018/05/04

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto que nos propomos concretizar é uma reunião de vontades associada à
experiência e qualidade da formação que nos propomos dar. Pretendemos participar
ativamente na resposta aos adultos que connosco esperam dar continuidade à sua
formação. Participa na inclusão dos adultos fornecendo as ferramentas para que este
público com baixas qualificações e défice de competências e motivação consiga
regressar rapidamente ao mercado de trabalho.

90.667,15

FSE

77.067,08

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/09

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Em termos gerais esta operação desde cedo foi preparada e tem como base uma série
de percursos de formação relativos a qualificações do CNQ, dentro das nossas áreas de
certificação, e que do nosso ponto de vista concorrem, ou pelo menos, foi essa a nossa
preocupação, como promotores da eficiência de processos/ blocos de trabalho
específicos de dada profissão, e que carecem por sua vez conhecimentos técnicos
importantes para que sejam eficientes.

71.280,01

FSE

60.588,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/08

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Com este projeto formativo a ZONAVERDE pretende desenvolver formação profissional
com base em UFCD que possam contribuir para a promoção das competências dos
ativos empregados e da população desempregada no reforço de determinados perfis
profissionais prioritários relevantes para responder a necessidades de restruturação do
tecido produtivo e de coesão social, em linha com os objetivos estratégicos de
desenvolvimento propostos no PO Centro.

225.720,00

FSE

191.862,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/25

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Pretende-se aumentar a qualificação profissional dos associados/as, dando
competências para intervir na produção de cereja: novas técnicas de produção;
valorização/comercialização das produções; transformação da produção;
sustentabilidade económico demográfica; autonomia/espírito associativo; IG;
respeito/defesa do ambiente; normas de HST e segurança alimentar; estabilidade
profissional, aumento de competências e diminuição do êxodo rural.

34.870,00

FSE

29.639,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/11

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto que nos propomos concretizar é uma reunião de vontades associada à
experiência e qualidade da formação que nos propomos dar. Pretendemos participar
ativamente na resposta aos adultos que connosco esperam dar continuidade à sua
formação. Participa na inclusão dos adultos fornecendo as ferramentas para que este
público com baixas qualificações e défice de competências e motivação consiga
regressar rapidamente ao mercado de trabalho.

281.600,00

FSE

239.360,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/31

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A carência que se verifica no mercado de trabalho em formação continua aos diversos
setores de atividade, faz com que se torne imperativo apostar na formação dos/as
nossos/as ativos/a empregados/as e desempregados/a ,e consequentemente na
qualificação escolar e profissional. Assim é condição emergente o aperfeiçoamento dos
métodos de trabalho através do alargamento de conhecimentos técnicos para
progressão na carreira ou reconversão profissional

60.500,00

FSE

51.425,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/07

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Caule - Associação Florestal da Beira Serra apresenta uma candidatura a formação
modular certificada destinada aos ativos agrícolas seus associados, de modo a melhorar
as suas qualificações profissionais e contribuir para o desenvolvimento dos setores
florestais na nossa região, capacitando os seus profissionais.

157.617,07

FSE

133.974,51

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/04

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto que nos propomos concretizar é uma reunião de vontades associada à
experiência e qualidade da formação que nos propomos dar. Pretendemos participar
ativamente na resposta aos adultos que connosco esperam dar continuidade à sua
formação. Participa na inclusão dos adultos fornecendo as ferramentas para que este
público com baixas qualificações e défice de competências e motivação consiga
regressar rapidamente ao mercado de trabalho

122.894,80

FSE

104.460,58

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/26

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Lenadais como entidade formadora certificada na área de formação 729. Saúde,
propõe a realização de uma plano de formações modulares certificadas para
empregados e desempregados na região centro com o objetivo de obtenção da
qualificação de Técnico/a Auxiliar de Saúde

51.037,50

FSE

43.381,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/02

2018/06/22

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A missão da Associação Empresarial de Ponte de Lima (AEPL) consiste na defesa dos
interesses dos empresários e desenvolvimento socioeconómico da região. A AEPL está
voltada para a comunidade, privilegiando o contacto direto com as empresas. Como
entidade certificada e experiente, pretendemos, através da formação, elevar o nível de
qualificação dos recursos humanos no nosso concelho e promover a empregabilidade.

43.999,98

FSE

37.399,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/01

2018/05/31

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A CNJ apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos ativos
agrícolas seus associados, de modo a melhorar as suas qualificações profissionais e
contribuir para o desenvolvimento dos setores agroalimentares (E/OU) florestais na
nossa região, capacitando os seus profissionais.

388.478,89

FSE

330.207,06

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/13

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto da F3M assume como principal compromisso a efetiva criação de valor na
região Centro através da aposta na qualificação da população, procurando aumentar os
índices de empregabilidade nos concelhos de atuação, bem como promover a
progressão salarial e de carreira dos ativos empregados. A entidade formadora está
segura de que a formação modular é um valioso instrumento de crescimento e de
valorização profissional.

79.716,00

FSE

67.758,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/05/22

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Ciente da importância da qualificação dos colaboradores a operar no setor estratégico
da Hotelaria e Turismo, bem como, da qualificação de ativos desempregados para a
assunção de funções neste setor, o ITI em cooperação com a APHORT, pretende com o
presente projeto formativo o desenvolvimento de ações capacitação direcionadas p
ativos empregados em de risco de perda d emprego e/ou adultos desempregados, na
região do Grande Porto.

70.400,00

FSE

59.840,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/13

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Fundação Aurora pretende promover ações de formação na região das Beiras e Serra
da Estrela (concelho Seia),destinadas à qualificação dos ativos empregados
(especialmente dos que se encontram em risco de desemprego), de modo a permitirlhes a manutenção dos postos de trabalho, bem como o reforço da qualificação
profissional dos ativos desempregados (especialmente dos que se encontram mais
próximos do reingresso no mercado de trabalho).

77.530,25

FSE

65.900,71

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/11

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A FORDUAL com este projeto visa contribuir para melhorar a empregabilidade, através
do reforço das qualificações, dos ativos empregados e desempregados e reduzir os
obstáculos à mobilidade profissional e setorial, em parte responsável pelo
desajustamento entre a oferta e a procura de emprego.

95.040,00

FSE

80.784,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Molécula do Saber tem desenvolvido um perfil de referência na área da consultoria e
formação para as organizações assumindo-se para isso como uma empresa credível,
inovadora e humanista que disponibiliza serviços de excelência gerando mais-valias
para todos os seus stakeholders. A sua oferta formativa è constituída por intervenções
à medida, em que existe um alinhamento completo entre as ações de formação e as
necessidades das organizações.

101.697,84

FSE

86.443,16

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/23

2018/06/30

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

762

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POISE-01-3524-FSE-001723

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

POISE-01-3524-FSE-001736

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

POISE-01-3524-FSE-001741

POISE-01-3524-FSE-001742

POISE-01-3524-FSE-001753

POISE-01-3524-FSE-001757

POISE-01-3524-FSE-001760

POISE-01-3524-FSE-001768

POISE-01-3524-FSE-001772

POISE-01-3524-FSE-001773

POISE-01-3524-FSE-001779

POISE-01-3524-FSE-001784

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

2018/06/30

Portugal

361.654,25

FSE

307.406,11

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/20

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A H2ST busca ativar saberes, potenciando os setores da atividade regional ao nível
internacional. Destaca a operação formativa nas áreas do comércio, indústrias
alimentares, saúde, transportes e segurança e higiene no trabalho. Define interposição
para as regiões de Minho-Lima, Cávado, Grande Porto, Tâmega e Douro, visando
reforçar a empregabilidade, a inclusão social e a coesão territorial, em conjunto com os
seus parceiros.

107.692,69

FSE

91.538,79

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/16

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Com este projeto formativo pretendemos promover a inclusão de adultos que se
encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e social, por se encontrarem
afastados do mercado de trabalho há mais tempo. Pretendemos desenvolver um
projeto formativo inovador em função das necessidades formativas deste público-alvo,
contribuindo para desenvolvimento socioeconómico da região Norte, potenciando a sua
reintegração no mercado de trabalho.

230.028,75

FSE

195.524,44

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/26

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

No âmbito da presente operação o projeto formativo apresentado pela INETESE
encontra-se organizado em 35 percursos formativos, compostos cada um deles por
quatro UFCD´S, de nível 2 ou 4 do QNQ, com a duração de 25 horas, realizadas de
acordo com os referenciais previstos no CNQ. Com este projeto, a INETESE propõe-se a
desenvolver 140 Ações de FMC’s, para um total de 2.520 formandos/as, realizando um
volume de formação de 63.000h.

277.194,54

FSE

235.615,36

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/17

2018/05/31

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A H2ST busca ativar saberes, potenciando os setores da atividade regional ao nível
internacional. Destaca a operação formativa nas áreas do comércio, indústrias
alimentares, saúde, transportes e segurança e higiene no trabalho. Define interposição
para as regiões de Lesíria do Tejo, Alto Alentejo e Alentejo Central, visando reforçar a
empregabilidade, a inclusão social e a coesão territorial, em conjunto com os seus
parceiros.

74.636,20

FSE

63.440,77

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/24

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Formação Modular do CINDOR, dirigida a ativos empregados e desempregados, visa
aumentar as competências dos ativos e potenciar a empregabilidade, principalmente no
setor da ourivesaria e áreas complementares, promover a melhoria das qualificações da
população e o emprego; disponibilizar uma oferta formativa abrangente e adequada,
segundo princípios de igualdade e não discriminação.

32.799,75

FSE

27.879,79

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/01/04

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A H2ST busca ativar saberes, potenciando os setores da atividade regional ao nível
internacional. Destaca a operação formativa nas áreas do comércio, indústrias
alimentares, saúde, transportes e segurança e higiene no trabalho. Define interposição
para as regiões de Médio Tejo, Pinhal Litoral e Oeste, visando reforçar a
empregabilidade, a inclusão social e a coesão territorial, em conjunto com os seus
parceiros.

239.604,13

FSE

203.663,51

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/13

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A Associação Florestal do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, apresenta uma
candidatura a formação modular certificada destinada aos ativos agrícolas seus
associados, de modo a melhorar as suas qualificações profissionais e contribuir para o
desenvolvimento dos setores agroalimentares na nossa região, capacitando os seus
profissionais.

153.427,69

FSE

130.413,54

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/29

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

No âmbito da presente operação o projeto formativo apresentado pela INETESE
encontra-se organizado em 25 percursos formativos, compostos cada um deles por
quatro UFCD´S, de nível 2 ou 4 do QNQ, com a duração de 25 horas, realizadas de
acordo com os referenciais previstos no CNQ. Com este projeto, a INETESE propõe-se a
desenvolver 100 Ações de FMC’s, para um total de 1.800 formandos/as, realizando um
volume de formação de 45.000h.

197.996,10

FSE

168.296,69

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/11

2018/05/31

Portugal

A LAVOURA DO CONCELHO DE PAÇOS DE FERREIRA
Formação Modular para Empregados e Desempregados
CRL

Esta operação visa aumentar as qualificações dos/as associados/as, em articulação com
o CQEP, para promover a reestruturar das suas explorações, ao nível das técnicas e
modos de produção, promover a segurança, o associativismo, a IG e a inovação, e
praticar uma agricultura sustentável para produzir produtos de excelência, para atingir
mercados mais exigentes, aumentar a rentabilidade e potenciar a empregabilidade no
setor agrícola e no concelho.

102.850,00

FSE

87.422,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/24

2018/06/30

Portugal

KNOWIT - CONSULTORIA, FORMAÇÃO E
TECNOLOGIA, S.A.

Prosseguindo os fins do POISE e aproveitando o potencial de experiencia formativa da
Knowit, entidade formadora integrada no meio empresarial, desenvolvemos um projeto
formativo que seja resposta às necessidades de formação e qualificação dos
empregados e desempregados, potenciando a manutenção a empregabilidade ou
regresso mais sustentado ao mercado de trabalho. E através das parcerias promovemos
formação deslocalizada, fora dos grandes centros

55.440,00

FSE

47.124,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/14

2018/06/30

Portugal

123.420,00

FSE

104.907,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/01

2018/06/30

Portugal

390.306,43

FSE

331.760,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/30

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

No âmbito da presente operação o projeto formativo apresentado pela INETESE
encontra-se organizado em 19 percursos formativos, compostos cada um deles por
quatro UFCD´S, de nível 2 ou 4 do QNQ, com a duração de 25 horas, realizadas de
acordo com os referenciais previstos no CNQ. Com este projeto, a INETESE propõe-se a
desenvolver 76 Ações de FMC’s, para um total de 1.368 formandos/as, realizando um
volume de formação de 34.200h.

150.437,04

FSE

127.871,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/08/31

2018/05/31

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O projeto, a realizar a nível da Região de TMAD|Trás-os-Montes e Alto Douro, abrange
um total de 1368 formandos/as, dos quais 1182 ativos empregados/as e 186 ativos
desempregados/as, nas seguintes áreas de educação e formação: Comércio; Marketing
e publicidade; Produção agrícola e animal; Saúde, Serviços de apoio a crianças e jovens;
Trabalho social e orientação; Hotelaria e restauração e Turismo e lazer.

150.479,58

FSE

127.907,64

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/11/30

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

O acompanhamento da Operação é contínuo, quer no local da formação sob a figura do
formador, quer ao nível da coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica fará
um acompanhamento presencial destas ações na medida em que procederá à sua
abertura, esclarecendo eventuais dúvidas, procederá à entrega dos materiais
pedagógico necessários para o desenvolvimento da formação, fará uma visita de
acompanhamento ao fim de 12 horas de formação e no final

164.306,25

FSE

139.660,31

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/09/11

2018/02/01

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Com este projeto formativo pretendemos promover a inclusão de adultos que se
encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e social, por se encontrarem
afastados do mercado de trabalho há mais tempo. Pretendemos desenvolver um
projeto formativo inovador em função das necessidades formativas deste público-alvo,
contribuindo para desenvolvimento socioeconómico da região Norte, potenciando a sua
reintegração no mercado de trabalho.

109.537,50

FSE

93.106,88

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/10/30

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta candidatura assume um papel preponderante na melhoria da adaptabilidade
dos/as trabalhadores/as e no aumento do investimento em capital humano, pretende
proporcionar um contributo decisivo para o aumento da produtividade e da coesão
social através da promoção da empregabilidade, atraindo mais pessoas para o mercado
de trabalho e para a atividade empresarial, incrementando os níveis de inclusão e
desenvolvimento social.

126.206,71

FSE

107.275,70

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/05

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

Esta candidatura assume um papel preponderante na melhoria da adaptabilidade
dos/as trabalhadores/as e no aumento do investimento em capital humano, pretende
proporcionar um contributo decisivo para o aumento da produtividade e da coesão
social através da promoção da empregabilidade, atraindo mais pessoas para o mercado
de trabalho e para a atividade empresarial, incrementando os níveis de inclusão e
desenvolvimento social.

126.206,71

FSE

107.275,70

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/06/05

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para Empregados e Desempregados

A ANCRIAVES apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos
empregados e desempregados, de modo a melhorar as suas qualificações profissionais
e contribuir para o desenvolvimento dos setores económicos da nossa região,
capacitando os seus profissionais.

159.818,46

FSE

135.845,69

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

2017/12/11

2018/06/29

Portugal

Reforço da Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com
assento na CPCS

No período de 1/08/2015 a 31/07/2018, a CAP pretende realizar no âmbito do
Programa Op.Temático Inclusão Social e Emprego (PO ISE), reforço da capacidade
institucional dos parceiros sociais com assento na CPCS, prioridade invest. –
modernização do mercado de trabalho, do eixo prioritário 1 – promover a
sustentabilidade e a qualidade do emprego, um conjunto de 17 atividades de forma a
promover o emprego e a coesão social no seu sector de actuação

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

07- Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente através da
criação de serviços de emprego públicos e privados e da melhoria da
adequação às necessidades do mercado de trabalho, incluindo medidas
destinadas a aumentar a mobilidade transnacional dos trabalhadores,
inclusive através de regimes de mobilidade e melhor cooperação entre as
instituições e as partes relevantes;

2015/08/01

2018/07/31

Portugal

Reforço da Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com
assento na CPCS

A UGT assume a necessidade de oferecer condições e igualdade de oportunidades a
todos os trabalhadores. Desta forma, defende como prioritário o reforço da sua ação,
de forma ativa e adequada, na promoção do diálogo social, nacional e europeu, na
negociação coletiva e na procura de compromissos para a promoção de melhores
condições de vida e de trabalho, de melhoria do sector produtivo capaz de gerar
riqueza, promovendo a sua justa distribuição.

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

07- Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente através da
criação de serviços de emprego públicos e privados e da melhoria da
adequação às necessidades do mercado de trabalho, incluindo medidas
destinadas a aumentar a mobilidade transnacional dos trabalhadores,
inclusive através de regimes de mobilidade e melhor cooperação entre as
instituições e as partes relevantes;

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

H 2 ST - HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO, LDA

AGNOSSI - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO,
ENSINO E CULTURA

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

0,849999999

H 2 ST - HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO, LDA

0,849999999

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA
(CINDOR)

0,849999999

0,849999999

H 2 ST - HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO, LDA

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DO
CONCELHO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

Formação Modular para Empregados e Desempregados

POISE-01-3524-FSE-001795

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

0,849999999

EPFT - ESCOLA PRÁTICA DE FORMAÇÃO E
TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS LDA

Formação Modular para Empregados e Desempregados

POISE-01-3524-FSE-001815

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

0,849999999

CNJ - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS JOVENS
AGRICULTORES E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

Formação Modular para Empregados e Desempregados

POISE-01-3524-FSE-001819

POISE-01-3524-FSE-001828

POISE-01-3524-FSE-001834

POISE-01-3524-FSE-001850

POISE-01-3524-FSE-001855

POISE-01-3524-FSE-001860

POISE-01-3524-FSE-001861

POISE-01-3726-FSE-000002

POISE-01-3726-FSE-000003

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

ULTRAPASSAR BARREIRAS - ASSOCIAÇÃO DE
MULHERES EMPREENDEDORAS

AGNOSSI - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO,
ENSINO E CULTURA

AGNOSSI - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO,
ENSINO E CULTURA

URBE - CONSULTORES ASSOCIADOS, LIMITADA

0,849999999

URBE - CONSULTORES ASSOCIADOS, LIMITADA

0,849999999

ANCRIAVES-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
CRIADORES DE AVES

0,849999999

0,849999999

País |
Country

2017/10/26

Formação Modular para Empregados e Desempregados

0,849999999

Data Fim |
Finish Date

05-Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
mudança;

FNAPF - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
DE PROPRIETÁRIOS FLORESTAIS

0,849999999

Data Início |
Start Date

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

0,849999999

0,849999999

Prioridade de Investimento | Investment Priority

80.784,00

Formação Modular para Empregados e Desempregados

0,849999999

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FSE

FORDUAL, LDA

0,849999999

A FORDUAL com este projeto visa contribuir para melhorar a empregabilidade, através
do reforço das qualificações, dos ativos empregados e desempregados e reduzir os
obstáculos à mobilidade profissional e setorial, em parte responsável pelo
desajustamento entre a oferta e a procura de emprego.
A Fnapf apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos
ativos agrícolas seus associados, de modo a melhorar as suas qualificações profissionais
e contribuir para o desenvolvimento dos florestais na nossa região, capacitando os seus
profissionais.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

95.040,00

0,849999999

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL

UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES

Com este projeto pretendemos ministrar 1375h, a 1122 formandos, permitindo dar
resposta às necessidades de alavancagem das competências dos ativos empregados e
desempregados, enquadrando as mesmas com a oferta formativa estabelecida pelo
Catálogo Nacional de Qualificações, bem como tendo em conta o mercado dos
diferentes setores económicos a intervencionar.
A CNJ apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada aos ativos
agrícolas seus associados, de modo a melhorar as suas qualificações profissionais e
contribuir para o desenvolvimento dos setores agroalimentares na nossa região,
capacitando os seus profissionais.

760.468,65

994.540,53

FSE

FSE

646.398,35

845.359,44

763

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-01-3726-FSE-000004

POISE-01-3726-FSE-000005

POISE-01-3726-FSE-000006

POISE-01-3726-FSE-000007

POISE-01-3726-FSE-000008

POISE-02-3220-FSE-000001

POISE-02-3220-FSE-000002

POISE-02-3220-FSE-000003

POISE-02-3220-FSE-000004

POISE-02-3220-FSE-000005

POISE-02-3220-FSE-000011

POISE-02-3220-FSE-000012

POISE-02-3220-FSE-000013

POISE-02-3220-FSE-000014

POISE-02-3220-FSE-000015

POISE-02-3220-FSE-000018

POISE-02-3220-FSE-000021

POISE-02-3220-FSE-000022

POISE-02-3220-FSE-000024

POISE-02-3220-FSE-000028

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

1-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PORTUGAL (CCP)

CIP - CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

C.T.P. - CONFEDERAÇÃO DO TURISMO PORTUGUÊS

CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES
PORTUGUESES-INTERSINDICAL NACIONAL

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Reforço da Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com
assento na CPCS

Desenvolvimento de um conjunto diversificado, mas coerente de iniciativas que vá ao
encontro dos objetivos da CCP no sentido do reforço do conhecimento setorial, do
aprofundamento do trabalho em rede e, de um modo geral, contribuir para uma melhor
definição das políticas públicas mais relevantes para as empresas.

Reforço da Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com
assento na CPCS

A CIP procurará criar outputs internos e externos que contribuam para uma agenda
empresarial do desenvolvimento da competitividade e da criação de emprego. Para tal
reforçará a sua intervenção no Diálogo Social Europeu e Nacional através: da Business
Europe; da capacitação da estrutura para a análise, estatísticas e indicadores; da
formação como vetor de desenvolvimento do associativismo e da divulgação dos IRCT
através de web data base

Reforço da Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com
assento na CPCS

O sector do turismo é fundamental ao desenvolvimento económico e à criação de
emprego. Daí a necessidade do reforço da capacitação institucional da CTP, bem como
das associações suas filiadas. Este projecto desenvolve actividades relevantes como o
diálogo social e relações laborais, qualificação dos recursos humanos, estudo e debate
das grandes questões no horizonte 2020, reforço da capacitação interna e
funcionamento do seu observatório.

Reforço da Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com
assento na CPCS

Este projecto visa capacitar a intervenção institucional da CGTP-IN apostando,
sobretudo, em: campanhas temáticas com o objetivo de alargar e promover a
actividade sindical junto dos locais de trabalho; modernização dos instrumentos
informativos, desmaterialização da informação; promoção da participação dos
trabalhadores nas organizações sindicais filiadas, fortalecendo a imagem e reforçando a
capacidade de intervenção dos sindicatos.

Reforço da Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com
assento na CPCS

Durante o período de 1/11/2016 a 31/10/2019, a CAP pretende realizar no âmbito do
POISE, reforço da capacidade institucional dos parceiros sociais com assento na CPCS,
prioridade investimento – modernização do mercado de trabalho, do eixo prioritário 1 –
promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego, um conjunto de 4 atividades de
forma a promover o emprego e a coesão social no seu sector de atuação.

Estágios Iniciativa Emprego Jovem

Medida que visa complementar e desenvolver as competências dos jovens que
procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a melhorar o seu perfil de
empregabilidade, através da aquisição de novas formações e competências junto das
empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente em novas áreas
profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema de qualificações e
o mercado de trabalho.

Estágios Iniciativa Emprego Jovem

Medida que visa complementar e desenvolver as competências dos jovens que
procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a melhorar o seu perfil de
empregabilidade, através da aquisição de novas formações e competências junto das
empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente em novas áreas
profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema de qualificações e
o mercado de trabalho.

Estágios Iniciativa Emprego Jovem

Medida que visa complementar e desenvolver as competências dos jovens que
procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a melhorar o seu perfil de
empregabilidade, através da aquisição de novas formações e competências junto das
empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente em novas áreas
profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema de qualificações e
o mercado de trabalho.

Estágios Iniciativa Emprego Jovem

Medida que visa complementar e desenvolver as competências dos jovens que
procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a melhorar o seu perfil de
empregabilidade, através da aquisição de novas formações e competências junto das
empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente em novas áreas
profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema de qualificações e
o mercado de trabalho.

Estágios Iniciativa Emprego Jovem

Medida que visa complementar e desenvolver as competências dos jovens que
procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a melhorar o seu perfil de
empregabilidade, através da aquisição de novas formações e competências junto das
empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente em novas áreas
profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema de qualificações e
o mercado de trabalho.

Emprego Jovem Ativo

Esta Medida consiste no desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de
trabalho por jovens em situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho
conjuntamente com jovens mais qualificados, promovendo o desenvolvimento das
competências pessoais, relacionais e de natureza profissional, destinadas aos que não
possuem a escolaridade obrigatória, e a concretização de processos de qualificação,
desejavelmente de dupla certificação.

Emprego Jovem Ativo

Esta Medida consiste no desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de
trabalho por jovens em situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho
conjuntamente com jovens mais qualificados, promovendo o desenvolvimento das
competências pessoais, relacionais e de natureza profissional, destinadas aos que não
possuem a escolaridade obrigatória, e a concretização de processos de qualificação,
desejavelmente de dupla certificação.

Emprego Jovem Ativo

Esta Medida consiste no desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de
trabalho por jovens em situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho
conjuntamente com jovens mais qualificados, promovendo o desenvolvimento das
competências pessoais, relacionais e de natureza profissional, destinadas aos que não
possuem a escolaridade obrigatória, e a concretização de processos de qualificação,
desejavelmente de dupla certificação.

Emprego Jovem Ativo

Esta Medida consiste no desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de
trabalho por jovens em situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho
conjuntamente com jovens mais qualificados, promovendo o desenvolvimento das
competências pessoais, relacionais e de natureza profissional, destinadas aos que não
possuem a escolaridade obrigatória, e a concretização de processos de qualificação,
desejavelmente de dupla certificação.

Emprego Jovem Ativo

Esta Medida consiste no desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de
trabalho por jovens em situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho
conjuntamente com jovens mais qualificados, promovendo o desenvolvimento das
competências pessoais, relacionais e de natureza profissional, destinadas aos que não
possuem a escolaridade obrigatória, e a concretização de processos de qualificação,
desejavelmente de dupla certificação.

Estágios Iniciativa Emprego Jovem

Medida que visa complementar e desenvolver as competências dos jovens que
procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a melhorar o seu perfil de
empregabilidade, através da aquisição de novas formações e competências junto das
empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente em novas áreas
profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema de qualificações e
o mercado de trabalho.

Estágios Iniciativa Emprego Jovem

As medidas de estágios profissionais visam complementar e desenvolver as
competências dos jovens que procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a
melhorar o seu perfil de empregabilidade, através da aquisição de novas formações e
competências junto das empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente em
novas áreas profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre o sistema de
qualificações e o mercado de trabalho.

Apoios à contratação Iniciativa Emprego Jovem

Salientam-se os apoios financeiros ao empregador pela contratação de desempregados
inscritos nos serviços de emprego, associados à criação líquida de postos de trabalho e
ao reforço de vínculos laborais mais estáveis, combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho. As medidas de apoio à contratação incluem o
reembolso de uma percentagem da Taxa Social Única paga pelo empregador

Apoios à contratação Iniciativa Emprego Jovem

Salientam-se os apoios financeiros ao empregador pela contratação de desempregados
inscritos nos serviços de emprego, associados à criação líquida de postos de trabalho e
ao reforço de vínculos laborais mais estáveis, combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho. As medidas de apoio à contratação incluem o
reembolso de uma percentagem da Taxa Social Única paga pelo empregador.

Apoios à contratação Iniciativa Emprego Jovem

Salientam-se os apoios financeiros ao empregador pela contratação de desempregados
inscritos nos serviços de emprego, associados à criação líquida de postos de trabalho e
ao reforço de vínculos laborais mais estáveis, combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho. As medidas de apoio à contratação incluem o
reembolso de uma percentagem da Taxa Social Única paga pelo empregador.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

846.320,69

614.347,37

578.290,07

1.022.182,04

331.755,71

78.163.775,91

49.161.181,16

50.329.971,08

16.836.270,32

8.697.729,38

2.676.548,84

1.021.189,82

442.690,59

1.415.478,84

1.386.213,03

30.003.120,34

6.428.265,07

11.756.331,50

2.733.527,34

13.641.810,76

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

07- Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente através da
criação de serviços de emprego públicos e privados e da melhoria da
adequação às necessidades do mercado de trabalho, incluindo medidas
destinadas a aumentar a mobilidade transnacional dos trabalhadores,
inclusive através de regimes de mobilidade e melhor cooperação entre as
instituições e as partes relevantes;

2015/08/03

2018/07/31

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

07- Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente através da
criação de serviços de emprego públicos e privados e da melhoria da
adequação às necessidades do mercado de trabalho, incluindo medidas
destinadas a aumentar a mobilidade transnacional dos trabalhadores,
inclusive através de regimes de mobilidade e melhor cooperação entre as
instituições e as partes relevantes;

2015/11/16

2018/11/15

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

07- Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente através da
criação de serviços de emprego públicos e privados e da melhoria da
adequação às necessidades do mercado de trabalho, incluindo medidas
destinadas a aumentar a mobilidade transnacional dos trabalhadores,
inclusive através de regimes de mobilidade e melhor cooperação entre as
instituições e as partes relevantes;

2016/03/01

2017/11/30

Portugal

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

07- Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente através da
criação de serviços de emprego públicos e privados e da melhoria da
adequação às necessidades do mercado de trabalho, incluindo medidas
destinadas a aumentar a mobilidade transnacional dos trabalhadores,
inclusive através de regimes de mobilidade e melhor cooperação entre as
instituições e as partes relevantes;

2016/05/02

2019/04/30

Portugal

281.992,35

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

07- Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente através da
criação de serviços de emprego públicos e privados e da melhoria da
adequação às necessidades do mercado de trabalho, incluindo medidas
destinadas a aumentar a mobilidade transnacional dos trabalhadores,
inclusive através de regimes de mobilidade e melhor cooperação entre as
instituições e as partes relevantes;

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

71.910.673,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

45.228.286,67

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2014/01/01

2015/12/31

Portugal

46.303.573,39

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2014/02/14

2015/12/31

Portugal

15.489.368,69

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2014/02/17

2015/12/31

Portugal

8.001.911,03

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2014/02/01

2015/12/31

Portugal

2.462.424,94

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

939.494,64

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

407.275,34

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

1.302.240,54

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

1.275.315,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

27.602.870,71

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2013/09/01

2015/12/31

Portugal

5.914.003,86

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2013/09/01

2015/12/31

Portugal

10.815.824,98

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2013/09/01

2015/12/31

Portugal

2.514.845,15

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2013/09/01

2015/12/31

Portugal

12.550.465,90

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2013/09/01

2015/12/31

Portugal

719.372,59

522.195,27

491.546,56

868.854,73

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

764

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000029

POISE-02-3220-FSE-000030

POISE-02-3220-FSE-000031

POISE-02-3220-FSE-000032

POISE-02-3220-FSE-000033

POISE-02-3220-FSE-000034

POISE-02-3220-FSE-000039

POISE-02-3220-FSE-000045

POISE-02-3220-FSE-000046

POISE-02-3220-FSE-000048

POISE-02-3220-FSE-000049

POISE-02-3220-FSE-000050

POISE-02-3220-FSE-000051

POISE-02-3220-FSE-000052

POISE-02-3220-FSE-000055

POISE-02-3220-FSE-000057

POISE-02-3220-FSE-000058

POISE-02-3220-FSE-000059

POISE-02-3220-FSE-000060

POISE-02-3220-FSE-000061

POISE-02-3220-FSE-000063

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Apoios à contratação Iniciativa Emprego Jovem

Salientam-se os apoios financeiros ao empregador pela contratação de desempregados
inscritos nos serviços de emprego, associados à criação líquida de postos de trabalho e
ao reforço de vínculos laborais mais estáveis, combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho. As medidas de apoio à contratação incluem o
reembolso de uma percentagem da Taxa Social Única paga pelo empregador.

Apoios à contratação Iniciativa Emprego Jovem

Salientam-se os apoios financeiros ao empregador pela contratação de desempregados
inscritos nos serviços de emprego, associados à criação líquida de postos de trabalho e
ao reforço de vínculos laborais mais estáveis, combatendo a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho. As medidas de apoio à contratação incluem o
reembolso de uma percentagem da Taxa Social Única paga pelo empregador.

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO
EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE Estágios Internacionais de Jovens Quadros - INOV Contacto
DESIGNADA POR AICEP, E.P.E.

A operação iniciou a 01/07/2015 e final 31/12/2016, p/ a realização de 2 edições Inov
Contacto, programa de estágios profissionais em contexto internacional. Abrangerá 580
NEET c/ grau académico >= 6, e custo previsto de 11.942.474€. Contratualizam-se os
indicadores de resultados de 500 participantes NEET que beneficiam dos estágios
profissionais e 30% de participantes NEET em educação, formação ou emprego, uma
vez terminada a participação.

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
Estagiar T
EMPRESARIAL

O ESTAGIAR T destina-se a jovens recém-diplomados em cursos superiores que não
confiram o grau de licenciatura, tecnológicos ou profissionais, ou recém-diplomados em
cursos que confiram certificado de qualificação profissional de nível IV e equivalência
escolar ao 12.º ano.

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
Estagiar T
EMPRESARIAL

O ESTAGIAR T destina-se a jovens recém-diplomados em cursos superiores que não
confiram o grau de licenciatura, tecnológicos ou profissionais, ou recém-diplomados em
cursos que confiram certificado de qualificação profissional de nível IV e equivalência
escolar ao 12.º ano.

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
Estagiar T
EMPRESARIAL

O ESTAGIAR T destina-se a jovens recém-diplomados em cursos superiores que não
confiram o grau de licenciatura, tecnológicos ou profissionais, ou recém-diplomados em
cursos que confiram certificado de qualificação profissional de nível IV e equivalência
escolar ao 12.º ano.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desemp.inscritos no SPE,através
do desenvolvimento de percursos de formação modular,c base em UFCD, preferencial/
do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras,q
capitalizem, p a obtenção de uma qualificação profissional;FPCT que complemente o
percurso de formação ou as competências adquiridas em diversos contextos;processos
RVCC que certifiquem competencias

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos.

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos.

Estágios Madeira

Esta operação visa o reforço das competências técnicas e pessoais dos jovens,
possibilitando aos mesmos, através de uma primeira experiencia profissional, uma mais
rápida integração no mercado de trabalho.

Estágios Madeira

Esta operação visa o reforço das competências técnicas e pessoais dos jovens,
possibilitando aos mesmos, através de uma primeira experiencia profissional, uma mais
rápida integração no mercado de trabalho.

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados, através de
percursos de formação modular, com base em UFCD, preferencialmente do CNQ, para a
aquisição de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras, que capitalizem,
para a obtenção de uma qualific. profissional; FPCT que complemente o percurso ou as
competências adquiridas em diversos contextos; processos RVCC que certifiquem
competências adquiridas por diversas vias

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos.

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desemp. inscritos no SPE, através
do desenvolvimento de percursos de FM, com base em UFCD, preferencialmente do
CNQ, para a aquisição de comp. tecnol., pessoais e empreend., que capitalizem, para a
obtenção de uma qualificação profissional; FPCT que complemente o percurso de
formação ou as compet adquiridas em diversos contextos; proc. RVCC que certif.
competências adquiridas por diversas vias

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação; processos RVCC que certifiquem
competências adquiridas por diversas vias.

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE
através do desenvolvimento de percursos de formação modular com base em UFCD
para aquisição de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras com vista a
obtenção de qualificação profissional; FPCT que complemente percurso de formação ou
competências adquiridas em diversos contextos; processos RVCC que certifiquem
competências adquiridas por diversas vias

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos.

Vida Ativa IEJ

Potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos nos SPE,
através do desenvolvimento de formação modular, com base em UFCD, para aquisição
de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras, para a obtenção de uma
qualificação profissional. FPCT que complemente o percurso de formação ou as
competências adquiridas em diversos contextos; processos RVCC que certifiquem
competências adquiridas por diversas vias.

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos; processos RVCC que ce

Vida Ativa IEJ

Potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desemp. inscritos no SPE, através do
desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnol., pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualif. profissional; FPCT
que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em diversos
contextos; processos RVCC que certifiquem competencia

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao merc. de trab. dos desempreg. inscritos no SPE, através do
desenvolv/º de percursos de form. modular, c/ base em UFCD, preferencial/e do CNQ,
p/a aquis. de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras, q capitalizem,
p/a obtenção de 1 qualific. profissional; FPCT que complemente o percurso de form. ou
as competências adquiridas em divrs contextos; proc.s RVCC que certifiquem
competências adquiridas p dvrs via

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

3.926.000,31

21.801.191,18

11.444.755,57

5.413.454,01

1.800.716,96

9.949.186,80

566.284,85

627.449,22

375.792,99

4.304.477,00

8.739.001,26

2.209.056,00

5.132.640,00

4.271.804,23

1.125.568,00

845.580,00

2.323.460,00

1.035.600,00

892.825,29

391.566,00

161.658,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

3.611.920,29

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2013/09/01

2015/12/31

Portugal

20.057.095,89

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2013/09/01

2015/12/31

Portugal

10.529.175,12

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

4.980.377,69

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2013/10/01

2016/08/31

Portugal

1.656.659,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2016/11/30

Portugal

9.153.251,86

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/01

2018/06/30

Portugal

520.982,06

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

577.253,28

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/02

2017/12/31

Portugal

345.729,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/02

2017/12/31

Portugal

3.960.118,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2014/05/01

2016/05/31

Portugal

8.039.881,16

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

2.032.331,52

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/01

2017/12/31

Portugal

4.722.028,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

3.930.059,89

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/29

2017/12/31

Portugal

1.035.522,56

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/14

2017/12/31

Portugal

777.933,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/23

2017/12/31

Portugal

2.137.583,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/14

2017/12/29

Portugal

952.752,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/21

2017/12/31

Portugal

821.399,27

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/03

2017/12/31

Portugal

360.240,72

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

148.725,36

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

765

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000064

POISE-02-3220-FSE-000065

POISE-02-3220-FSE-000066

POISE-02-3220-FSE-000067

POISE-02-3220-FSE-000068

POISE-02-3220-FSE-000069

POISE-02-3220-FSE-000070

POISE-02-3220-FSE-000071

POISE-02-3220-FSE-000072

POISE-02-3220-FSE-000073

POISE-02-3220-FSE-000074

POISE-02-3220-FSE-000075

POISE-02-3220-FSE-000077

POISE-02-3220-FSE-000078

POISE-02-3220-FSE-000079

POISE-02-3220-FSE-000080

POISE-02-3220-FSE-000081

POISE-02-3220-FSE-000082

POISE-02-3220-FSE-000083

POISE-02-3220-FSE-000085

POISE-02-3220-FSE-000086

POISE-02-3220-FSE-000087

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

FREGUESIA DE MONTE REDONDO E CARREIRA

MUNICIPIO DA COVILHÃ

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

MUNICIPIO DE ALPIARCA

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALENTEJO CENTRAL

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

MUNICÍPIO DE SILVES

MUNICÍPIO DE AROUCA

MUNICÍPIO DE LAGOA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Vida Ativa IEJ

Visa o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE, através do
desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos; processos RVCC que certifiquem

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos; processos RVCC que ce

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos.

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos.

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas;
processos RVCC que certifiquem competências

PEPAL

Num contexto em que cada vez mais se torna imprescindível a aquisição de
competências de know-how dos jovens licenciados, considera esta autarquia
fundamental apoiar os jovens neste objetivo, ao mesmo tempo que desenvolve projetos
culturais, sociais e educacionais com os membros da comunidade, atuando nas diversas
faixas etárias da população da Freguesia.

PEPAL

O Município da Covilhã, no desenvolvimento das suas atividades regulares, pretende
promover a integração de jovens no mercado de trabalho, possibilitando-lhes o
exercício de funções adequadas às suas qualificações através da realização de estágios
remunerados. Para o efeito, fomenta condições de integração as quais incluem
disponibilização de meios e acompanhamento técnico de forma a enriquecer e
completar as habilitações entretanto concluídas.

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as comp. adquiridas em diversos
contextos; RVCC obtidos por várias vias

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao merc. de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolv. de percursos de form. modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de compet. tecnol, pessoais e empreend.,
que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação prof.; FPCT que complemente o
perc. de formação ou as compet. adquiridas em diversos contextos; proc. RVCC que
certifiquem compet. adquiridas por diversas via

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos e processos RVCC.

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenv. de percursos de formação modular,com base em
UFCD,preferencialmente do CNQ,para a aquisição de compet. tecnológicas,pessoais e
empreendedoras,que capitalizem,para a obtenção de uma qualificação
profissional;FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências
adquiridas em diversos contextos;processos RVCC que certifiquem competência

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos; processos RVCC

PEPAL

Possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de um Estágio Profissional,
em contexto real trabalho que crie condições para uma mais rápida e fácil integração no
mercado de trabalho.

PEPAL

A operação de candidatura consiste em : - Fornecer apoio técnico específico a projetos
complexos e relevantes para a modernização da Autarquia Local; - Integração de jovens
recém-formados com habilitações superiores em estágio profissional em contexto real
de trabalho de forma a rejuvenescer, qualificar e diferenciar os quadros de funcionários
e agentes, bem como de vir a constituir um contributo específico dos organismos e
serviços público

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar regresso ao merc trabalho dos desempregados inscritos no SPE, através
do desenvolv. de percursos de form modular, c/base em UFCD, preferencialmente do
CNQ, para a aquisi de compets tecnológicas, pessoais e empreendedoras, que
capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional; FPCT que complemente
perc de formação ou as competências adquiridas em diversos contextos; processos
RVCC que certifiquem competênc. p/ div. Vias

PEPAL

Integração na estrutura dos serviços, de um Estagiário equiparado a Técnico Superior,
que desenvolverá trabalho na área da promoção do desenvolvimento e da
competitividade económica local.

PEPAL

É objetivo do Município de Vila Nova de Cerveira condições criar condições para que os
jovens com qualificação superior possam realizar um estágio profissional em contexto
real de trabalho tendo em vista a sua integração no mercado de trabalho.Pretende-se
ainda proporcionar aos jovens um aprendizado adequado às suas habilitações
profissionais e dota-los de ferramentas e competências transversais e uteis em
qualquer contexto profissional

PEPAL

Pretende-se proporcionar estágios profissionais no âmbito do Programa de Estágios
Profissionais na Administração Local (PEPAL), aprovado pelo Decreto - Lei n.º
166/2014,de 6 de novembro, a jovens em situação de NEET com vista possibilitar aos
mesmos experiência profissional em contexto de trabalho, procurando-se, deste modo,
reforçar as suas condições de empregabilidade.

Vida Ativa IEJ

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos; processos RVCC.

PEPAL

Possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de um estágio profissional,
em contexto real de trabalho, possibilitando a criação de condições para uma mais fácil
e rápida inserção no mercado de trabalho.Permitir a aquisição de experiência
profissional em contacto e aprendizagem com as regras, as boas práticas e o sentido de
serviço público.Promoção de novas formações e novas competências profissionais, que
permitem potenciar

PEPAL

Estágios profissionais na administração local, visando promover a integração de jovens
desempregados ou à procura de novo emprego, possuidores de qualificação profissional
correspondente, pelo menos, ao nível 6 (licenciatura) do QNQ.

PEPAL

Realização de estágios profissionais, em contexto real de trabalho que crie condições
para uma rápida e fácil integração no mercado de trabalho de jovens com qualificação
superior.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

508.105,85

60.895,26

58.143,89

165.599,31

670.367,00

9.545,88

95.458,80

529.253,00

787.535,11

362.755,00

507.752,78

88.141,33

28.637,64

28.310,73

82.839,60

9.545,88

38.183,52

47.435,00

986.500,00

57.275,28

38.183,52

38.183,52

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

467.457,38

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/03

2017/12/31

Portugal

56.023,64

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/02

2017/12/31

Portugal

53.492,38

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/02

2017/12/31

Portugal

152.351,37

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/02

2017/12/31

Portugal

616.737,64

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/01

2017/12/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/04

2016/05/03

Portugal

87.822,10

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/11/01

2016/12/31

Portugal

486.912,76

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/11/02

2017/12/31

Portugal

724.532,30

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/09

2017/12/31

Portugal

333.734,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/01

2017/12/31

Portugal

467.132,56

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/11/30

2017/12/31

Portugal

81.090,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/16

2017/12/31

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/08/02

Portugal

26.045,87

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/04/20

2016/06/30

Portugal

76.212,43

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/30

2017/12/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/11/16

2016/11/15

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/08/03

Portugal

43.640,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/18

2016/10/19

Portugal

907.580,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/02

2017/12/31

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/01

2017/09/29

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/09/20

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/01

2016/10/07

Portugal

766

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000088

POISE-02-3220-FSE-000089

POISE-02-3220-FSE-000090

POISE-02-3220-FSE-000091

POISE-02-3220-FSE-000092

POISE-02-3220-FSE-000093

POISE-02-3220-FSE-000094

POISE-02-3220-FSE-000095

POISE-02-3220-FSE-000096

POISE-02-3220-FSE-000097

POISE-02-3220-FSE-000098

POISE-02-3220-FSE-000099

POISE-02-3220-FSE-000100

POISE-02-3220-FSE-000101

POISE-02-3220-FSE-000102

POISE-02-3220-FSE-000103

POISE-02-3220-FSE-000105

POISE-02-3220-FSE-000106

POISE-02-3220-FSE-000107

POISE-02-3220-FSE-000109

POISE-02-3220-FSE-000110

POISE-02-3220-FSE-000111

POISE-02-3220-FSE-000112

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FREGUESIA DE VALONGO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

PEPAL

Estudo e aplicação de novos métodos de trabalho.

PEPAL

A realização de um estágio profissional de nível 6 na área da Educação e promoção de
atividades culturais e ocupacionais para públicos específicos como as crianças e jovens
no contexto do Museu Municipal de Vidigueira e do Centro Multifacetado e Novas
Tecnologias e no domínio da intergeracionalidade envolvendo os idosos das IPSS e
Centros de Dia do concelho representa a aposta de integração e compromisso do/a
jovem estagiário/a.

PEPAL

Considerando a impossibilidade de recrutar ou contratar, sob qualquer das formas
usuais do Município de Celorico da Beira, e considerando a necessidade de desenvolver
projetos específicos e estruturantes para os quais é necessária mão-de-obra qualificada
com conhecimentos técnicos ao nível da licenciatura para o seu desenvolvimento,
propôs-se o Município a candidatar-se ao PEPAL, para a contratação de licenciados em
diversas áreas.

PEPAL

Os estágios PEPAL permitem a integração de técnicos superiores em áreas onde as
autarquias possuem competências, ajudando-os na sua integração, dotando-os de
competências e permitindo que os estagiários coloquem em pratica os conhecimentos
adquiridos nas licenciaturas.

PEPAL

A AMPV é uma pessoa colectiva de direito público sem fins lucrativos, cujo objectivo
consiste na afirmação da identidade histórico-cultural, patrimonial, económica e social
dos municípios portugueses e dos territórios ligados à produção de vinhos de qualidade.
Para dar cumprimento ao seu plano de atividades e objetivos consignados nos estatutos
esta Associação candidatou-se à oferta de estágio profissional -5ª edição do Pepal, ao
qual foi aceite

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES PEPAL

A realização de estágios num contexto de arranque de um novo Quadro Comunitário
será, certamente, uma prerrogativa de grande interesse uma vez que, de forma
objetiva, dará a conhecer ao longo dos 12 meses, uma perspetiva prática de gestão, não
só no que diz respeito aos serviços da Administração Pública Local, mas também de
gestão de Fundos Comunitários no seu todo.

FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL

PEPAL

Com esta operação a Junta de Freguesia de Encosta do Sol pretende alargar
conhecimentos e experiência profissional dos jovens em situação de desemprego e
simultaneamente aumentar o seu nível de empregabilidade. O estágio profissional é na
área social, tendo sido exigido ao candidato habilitações superiores e é desenvolvido na
sede da JF ES e terá a duração de 12 meses.

PEPAL

Possibilitar a jovens NEET, uma oportunidade de estágio profissional na Administração
Local, em áreas e domínios em que a administração, tem condições para um correto
acolhimento dos estagiários, proporcionando-lhes dessa forma uma possibilidade de
integração num contexto real de trabalho.

PEPAL

Os sete estágios visam a promoção e inserção na vida activa de jovens desempregados
à procura do primeiro emprego, desempregados à procura de novo emprego ou jovens à
procura de emprego correspondente à sua área de formação e nível de qualificação,
complementando as aptidões habilitacionais com as profissões nas áreas de Sociologia,
Desporto, Marketing, Ciências da Informação Geográfica, Arquivo, Ambiente e Energia e
Turismo. +info(ver doc1)

PEPAL

Pretende-se com o presente projeto integrar, em serviços do Município de Ribeira de
Pena, quatro jovens NEET, licenciados nas áreas de “Promoção do Desenvolvimento e
da Competitividade Económica Local, Energia e Ciência” e de “Intervenção no Domínio
Social, designadamente, educação, saúde, ação social e cultura”. O Município espera,
desta forma, dar o seu contributo para a integração destes jovens no mercado de
trabalho.

MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

MUNICÍPIO DE SABROSA

A.M.P.V. - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
PORTUGUESES DO VINHO

MUNICIPIO DE VALONGO

MUNICIPIO DE AGUEDA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS
Estágios PEPAC – Missões
ESTRANGEIROS

O PEPAC-MNE consiste na oferta de estágios com a duração de 12 meses, distribuídos
por 3 áreas: (i) diplomacia económica, (ii) política comercial, e (iii) diplomacia política e
apoio consular. Os estagiários são colocados nos serviços periféricos do MNE em função
das respectivas necessidades, e participam numa sessão de formação que decorre em
Lisboa e antes de iniciarem o estágio.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

PEPAL

Integrados em áreas para a “promoção do desenvolvimento e da competitividade
económica local, energia e ciência” e para a “Intervenção no domínio social (educação,
saúde, ação social e cultura), 22 jovens licenciados em situação de desemprego,
provenientes de novas áreas de formação, reforçam a estratégia municipal na
estruturação de novas medidas e ações e proporcionam aos estagiários experiências
profissionais em contexto de uma organiz. da AP

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DO PÓPULO, COTO
PEPAL
E SÃO GREGÓRIO

A colaboração da estagiária tem como principal objetivo contribuir para a dinamização
da união das freguesias, potenciando iniciativas direcionadas às intervenções
individuais e comunitárias, com dedicação e dinamismo. Em simultâneo existe a
obtenção de novas competências profissionais, que permitem uma melhor aptidão no
desenvolvimento do trabalho enquanto psicólogo clínico.

MUNICÍPIO DE CELORICO DE BASTO

PEPAL

Proporcionar estágios profissionais a Jovens com qualificação superior em contexto de
trabalho.Os jovens integraram equipas de trabalho multidisciplinares cujo objectivo é
terem um entendimento global do funcionamento da organização na sua acção no
serviço público, possibilitando desempenhar funções de acordo com a sua qualificação.

PEPAL

Este projeto surge como forma de contribuir para a inserção dos jovens na vida activa,
complementando uma qualificação preexistente através de uma formação prática a
decorrer no âmbito das Autarquias.

PEPAL

O projeto apresentado visa dotar o Município de Viana do Castelo de novas
competências em áreas específicas, como sejam, a integração social, a gestão do
património, a área da qualidade, do direito administrativo, ao ambiente entre outras.

PEPAL

Atentos à problemática da inserção na vida ativa de jovens qualificados no concelho de
Paços de Ferreira, a Câmara Municipal apostou no desenvolvimento de oportunidades
de formação e desempenho profissional em contexto real de trabalho nas diversas
unidades orgânicas do Município.

PEPAL

A CMVNG é um agente dinamizador do desenvolvimento de oportunidades de
aprendizagem em contexto real de trabalho. Formadora de excelência permite aos
estagiários a agilização de conhecimentos, contato com profissionais experientes,
valorização curricular, aquisição de experiência profissional e o desenvolvimento de
competências. Esta integração é, ainda, um instrumento para o desenvolvimento de
projetos e modernização da autarquia.

PEPAL

DE FORMA A PERMITIR UMA APROXIMAÇÃO AOS CRITÉRIOS E OBJETIVOS DA
INICIATIVA DE EMPREGO JOVEM, FORAM CRIADOS OS PROGRAMAS DE ESTÁGIO
ESPECÍFICOS EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES PARTICULARES DO SETOR LOCAL, QUE
NESTA AUTARQUIA FORAM DISTRIBUÍDOS NAS ÁREAS DE PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO E DA COMPETITIVIDADE ECONÓMICA LOCAL E CIÊNCIA E
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO SOCIAL.

PEPAL

Pretende-se com o presente projeto integrar, em serviços da Freguesia de Cerva e
Limões, um jovem licenciado na área de “Intervenção no Domínio Social,
designadamente, educação, saúde, ação social e cultura”, que não trabalha, não estuda
e não se encontra em formação. A Freguesia espera, desta forma, dar o seu contributo
para a integração deste jovem no mercado de trabalho proporcionando-lhe experiência
prática em contexto real de trabalho.

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

0,91891892

FREGUESIA DE CERVA E LIMÕES

0,91891892

O Programa AGIR tem por objetivo promover a inserção e a reconversão profissional de
VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE Estágios de reconversão profissional para a agricultura e indústrias desempregados e de jovens que não estão a estudar, não estão a trabalhar e não estão
EMPRESARIAL
transformadoras (Medida Ativa - AGIR)
em formação (NEET), através da realização de um estágio profissional remunerado nas
áreas da Agricultura e da Indústria.

0,91891892

0,91891892

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
Programa de Incentivo à Inserção do Estagiar L e T – PIIE
EMPRESARIAL

O Programa de Incentivo à Inserção do Estagiar L e T – PIIE tem por objetivo o apoio à
transição para o mercado de trabalho de jovens que terminaram o seu estágio, no
âmbito do programa Estagiar L e T.

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
Programa de Incentivo à Inserção do Estagiar L e T – PIIE
EMPRESARIAL

O Programa de Incentivo à Inserção do Estagiar L e T – PIIE tem por objetivo o apoio à
transição para o mercado de trabalho de jovens que terminaram o seu estágio, no
âmbito do programa Estagiar L e T.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

9.545,88

9.545,88

57.275,28

38.183,52

9.545,88

28.637,64

9.545,88

95.458,80

66.821,16

38.183,52

2.547.167,48

210.009,36

9.545,88

57.275,28

47.729,40

133.642,32

114.550,56

57.275,28

47.729,40

9.545,88

625.262,40

1.633.505,00

582.420,00

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/15

2016/06/16

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/11/09

2016/11/08

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

87.822,10

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/01

2017/02/28

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/09

2016/08/02

Portugal

2.343.394,08

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/09/01

Portugal

193.208,61

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/17

2016/12/20

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/08

2016/06/07

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/17

2017/03/19

Portugal

122.950,93

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/12/31

Portugal

105.386,52

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/02

2016/07/01

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/15

2016/10/05

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/03

2016/06/14

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/02

2016/06/01

Portugal

575.241,41

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/14

2018/12/14

Portugal

1.502.824,60

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2013/09/01

2016/08/31

Portugal

535.826,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

767

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000113

POISE-02-3220-FSE-000114

POISE-02-3220-FSE-000115

POISE-02-3220-FSE-000116

POISE-02-3220-FSE-000117

POISE-02-3220-FSE-000118

POISE-02-3220-FSE-000119

POISE-02-3220-FSE-000120

POISE-02-3220-FSE-000121

POISE-02-3220-FSE-000122

POISE-02-3220-FSE-000123

POISE-02-3220-FSE-000124

POISE-02-3220-FSE-000125

POISE-02-3220-FSE-000126

POISE-02-3220-FSE-000127

POISE-02-3220-FSE-000129

POISE-02-3220-FSE-000130

POISE-02-3220-FSE-000131

POISE-02-3220-FSE-000132

POISE-02-3220-FSE-000133

POISE-02-3220-FSE-000134

POISE-02-3220-FSE-000135

POISE-02-3220-FSE-000136

POISE-02-3220-FSE-000137

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
Programa de Incentivo à Inserção do Estagiar L e T – PIIE
EMPRESARIAL

MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

MUNICIPIO DE MOURA

MUNICÍPIO DE BRAGA

FREGUESIA DE S.PEDRO E SANTIAGO, S.MARIA E
S.MIGUEL, E MATACÃES

MUNICIPIO DE MANGUALDE

MUNICÍPIO DE OURIQUE

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

MUNICIPIO DE BARRANCOS

MUNICÍPIO DE LOUSADA

MUNICÍPIO DE CHAVES

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Resumo | Summary

O Programa de Incentivo à Inserção do Estagiar L e T – PIIE tem por objetivo o apoio à
transição para o mercado de trabalho de jovens que terminaram o seu estágio, no
âmbito do programa Estagiar L e T.

PEPAL

Criar/actualizar o manual técnico de segurança alimentar

PEPAL

O Município de Ponte da Barca pretende candidatar a realização de seis Estágios
Profissionais, nas áreas de Economia, Turismo, Gestão Artística e Cultural, Psicologia,
Ciências Documentais e Editoriais e Educação Social e Gerontologia. Os estágios serão
realizados em duas divisões da Câmara Municipal.

PEPAL

A Câmara Municipal de Moura, atenta à problemática da inserção na vida ativa de
jovens qualificados, pretende promover oportunidades de formação e desempenho
profissional em contexto real de trabalho para três jovens licenciados nas áreas de
qualificação da Biologia /Geologia, Espanhol e Serviço Social.

PEPAL

Na sequência da atribuição de estágios profissionais da 5.ª edição PEPAL foram
afectados ao Município de Braga 28 estágios profissionais, encontrando-se 20 em
exercício de funções e 8 a decorrer o procedimento concursal. Com a presente operação
este município pretende possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização
de estágio profissional em contexto real de trabalho.

PEPAL

Iniciativa do emprego jovem, de forma a uma melhor integração no mercado de
trabalho. Pretende também promover novas competências profissionais de forma a
potenciar uma melhoria no serviço.

PEPAL

Pretende-se com este projeto que os estagiários se integrem na realidade Autárquica e
que no final do estágio sejam capazes de avaliar a importância do trabalho da Autarquia
em prol da região e da sua população em concreto.

PEPAL

A operacionalidade da estratégia de desenvolvimento do concelho de Ourique exige,
entre outros fatores, um quadro institucional local provido de recursos humanos
qualificados, que respondam aos desafios de inovação ambiental, económica e social.
Neste seguimento, o Município de Ourique candidata-se ao PEPAL para acolher 5 jovens
qualificados que através das suas competências imprimirão novas dinâmicas e ações.

PEPAL

A operação tem em vista proporcionar a um conjunto de jovens a realização de estágios
ao abrigo do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) a ter
lugar nos serviços do Município de Estremoz. Proporcionar aos jovens a aquisição de
experiência profissional em contexto real de trabalho, que os ajude a ter outras
condições para uma melhor integração no mercado de trabalho.

PEPAL

Possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de um estágio profissional
em contexto real de trabalho que crie condições para uma mais rápida e fácil integração
no mercado de trabalho; Promover novas formações e novas competências
profissionais que possam potenciar a modernização das entidades promotoras.

PEPAL

Orientação estratégica da Autarquia em desenvolver e acompanhar os seguintes
projetos: Implementação de SIG com aplicação à conservação e gestão de
biodiversidade; Parque Biológico de Vilar ; 2.ª fase do Parque Urbano; Caminhos do
românico; Intervenções na Zona Industrial de Lustosa e Caíde de Rei; Salvaguarda de
espaços florestais e núcleo habitacionais; Apoio ao desenvolvimento social e promoção
da inclusão social.

PEPAL

Possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de um estágio profissional
em contexto real de trabalho, que crie condições, para uma mais rápida e fácil
integração no mercado de trabalho.

PEPAL

A presente operação visa o desenvolvimento no município de Grândola da 5.ª edição do
Programa de Estágios Profissionais na Administração Local – PEPAL, com o objectivo de
possibilitar aos jovens com qualificação superior que não trabalham, não estudam, nem
se encontrem em formação a realização de estágios profissionais, em contexto real de
trabalho, que criem condições para uma mais rápida e fácil integração no mercado de
trabalho.

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
INTEGRA
EMPRESARIAL

O Programa INTEGRA tem por objetivo a promoção da criação de novos postos de
trabalho através da atribuição de um apoio financeiro.

VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
INTEGRA
EMPRESARIAL

O Programa INTEGRA tem por objetivo a promoção da criação de novos postos de
trabalho através da atribuição de um apoio financeiro.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

PEPAL

A Câmara Municipal de Penafiel enquadra-se no grupo de entidades elegíveis e
adjudicantes definidas e previstas na alínea c) do no número 2 do artigo 2º do Código da
Contratação Pública (CCP), aprovado em anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
janeiro, republicado em anexo ao Decreto-Lei nº 223/2009 de 11 de julho e demais
alterações.

PEPAL

O Centro de Recolha Oficial Intermunicipal de Animais de Companhia da Terra Quente
Transmontana (CRO), em actividade desde 2005, tem por objectivo resolver uma
preocupação comum aos 5 municípios que constituem a Associação de Municípios, no
que se refere à salvaguarda das condições de vida dos animais de estimação e defesa da
Saúde Pública e do Meio Ambiente, adoptando assim medidas de vigilância
epidemiológica e de profilaxia médico-sanitária.

PEPAL

O Município candidata-se a este projeto com o objetivo de possibilitar aos jovens um
estágio profissional em contexto real de trabalho de forma a criar condições para uma
mais rápida e fácil integração no mercado de trabalho.

PEPAL

A promoção da formação em contexto de trabalho; a promoção de novas competências
profissionais na administração pública; potenciar a modernização dos serviços
administrativos com novas práticas; a promoção da empregabilidade.

PEPAL

O projeto a implementar pretende responder à nova estrutura organizativa do
Município de Alvaiázere com a criação dos gabinetes técnicos, colmatando lacunas
existentes em áreas mais carenciadas: Área Serviço Social, Gestão das Organizações
Desportivas, Geografia e Planeamento Regional, Arquitetura, Contabilidade e Auditoria,
Gestão e Direito.

PEPAL

Acompanhamento de todos os projetos sociais a decorrer na Freguesia de Esgueira, com
a possibilidade de dinamização de outros que se ajustem às necessidades da
Comunidade.

PEPAL

A operação prevê a realização de 6 estágios, preenchidos por jovens com formação e
competências adequadas à integração na Entidade e na Estratégia de Desenvolvimento,
numa lógica perfeitamente adequada de articulação entre as opções estratégicas de
desenvolvimento futuro e as perspetivas de empregabilidade. A definição do Plano de
Estágio, o acompanhamento dos estagiários e os resultados esperados assumem uma
lógica integrada de desenvolvimento.

PEPAL

Promover a inclusão de jovens licenciados que não estão a trabalhar, estagiar, estudar
ou em formação num ambiente real de trabalho. A realização de um estágio profissional
com atividades e contacto com outros trabalhadores com a possibilidade de troca
efetiva de experiências e conhecimentos.

PEPAL

A presente candidatura visa proporcionar a jovens com qualificação superior a
realização de um estágio profissional em contexto real de trabalho por forma a dotá-los
de novas competências, experiência profissional reduzindo o seu risco de isolamento,
desmotivação e marginalização. Os estágios que agora se propõem são nas seguintes
áreas: eng. civil,do ambiente,de recursos florestais,informática,electrotécnica e
mecânica, sociologia.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE
TRÃNSMONTANA

MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO

MUNICÍPIO DE GOUVEIA

MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

FREGUESIA DE ESGUEIRA

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

MUNICÍPIO DE MONFORTE

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

1.301.160,00

9.545,88

57.275,28

28.637,63

257.738,76

9.545,88

47.729,40

47.729,40

47.729,40

38.183,52

47.729,40

28.637,64

47.729,40

1.343.155,11

761.800,00

57.275,27

9.545,88

9.545,88

66.821,16

66.821,16

9.545,88

57.275,28

38.010,24

75.953,68

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

1.197.067,20

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/12/30

Portugal

26.346,62

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2017/01/31

Portugal

237.119,66

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/01

2017/02/28

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/15

2016/08/02

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/07/21

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/11

2016/05/31

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/22

2016/08/11

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/01

2016/11/12

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/06/01

2017/05/31

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/12/31

Portugal

1.235.702,71

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2013/09/01

2016/08/31

Portugal

700.856,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

52.693,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/01/15

2018/12/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/04/07

2016/04/06

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/16

2016/05/15

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/01

2017/11/30

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/14

2016/12/15

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/11/02

2016/11/01

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/10/04

Portugal

34.969,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/11

2016/05/11

Portugal

69.877,39

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2017/01/31

Portugal

768

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000138

POISE-02-3220-FSE-000139

POISE-02-3220-FSE-000140

POISE-02-3220-FSE-000141

POISE-02-3220-FSE-000142

POISE-02-3220-FSE-000143

POISE-02-3220-FSE-000144

POISE-02-3220-FSE-000145

POISE-02-3220-FSE-000146

POISE-02-3220-FSE-000147

POISE-02-3220-FSE-000148

POISE-02-3220-FSE-000149

POISE-02-3220-FSE-000150

POISE-02-3220-FSE-000151

POISE-02-3220-FSE-000152

POISE-02-3220-FSE-000153

POISE-02-3220-FSE-000154

POISE-02-3220-FSE-000155

POISE-02-3220-FSE-000156

POISE-02-3220-FSE-000157

POISE-02-3220-FSE-000158

POISE-02-3220-FSE-000159

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE MAFRA

MUNICÍPIO DE VISEU

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO

FREGUESIA DE BAGUIM DO MONTE (RIO TINTO)

MUNICIPIO DE PENAMACOR

MUNICIPIO DE VIZELA

ÁGUAS DE GAIA, EM, S.A.

FREGUESIA DE OIÃ

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

MUNICIPIO DE SERPA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

MUNICIPIO DE MONÇÃO

MUNICIPIO DE VINHAIS

FREGUESIA DE ALMARGEM DO BISPO, PÊRO
PINHEIRO E MONTELAVAR

MUNICIPIO DE ABRANTES

MUNICIPIO DO CADAVAL

MUNICÍPIO DE OVAR

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

PEPAL

A Câmara de Mafra, aderiu ao Programa de Estágios Profissionais na Administração
Local (PEPAL), pois considerou ser uma oportunidade de valorização profissional e de
emprego de recursos humanos. Para o efeito recrutou 19 jovens estagiários que
integrou em contexto real de trabalho, permitindo aos mesmos a aquisição de
experiência profissional, e o rejuvenescimento dos quadros da autarquia.

PEPAL

Procura-se garantir aos estagiários todas as condições para aplicarem os conhecimentos
académicos adquiridos, bem como reforçar a motivação, a criatividade, o incentivo para
o empreendedorismo e promover a sua integração na vida ativa.

PEPAL

Integração temporária de recursos qualificados e dotados da formação profissional
adequada; aproveitamento e investimento nacional no ensino e formação profissional;
modernização da administração local. Possibilita aos Jovens, um Estágio Profissional em
contexto real de trabalho, que facilite e promova a sua vida activa; possibilita uma
maior articulação entre a saída do Sistema Educativo e formativo e o contacto com o
Mundo do Trabalho.

PEPAL

Visa os seguintes objetivos: Possibilitar um estágio profissional, em contexto real de
trabalho que promova a sua inserção na vida ativa e integre no mercado de trabalho;
Ajustar a saída do sistema educativo com as possibilidades de emprego; Promover
novas formações e competências profissionais, para potenciar a modernização dos
serviços; Divulgar os princípios em que assenta a atividade na intervenção de uma Junta
de Freguesia.

PEPAL

O estágio foi requerido pelo município a fim de fomentar uma maior participação e
envolvimento comunitário na promoção do sucesso escolar do concelho de Penamacor.
Com o mesmo, pretende-se que todas as entidades concelhias com relevância em
matéria de infância e juventude possam estabelecer parcerias e através destas,
encontrar soluções inovadoras no campo sócio-educativo.

PEPAL

A Câmara Municipal de Vizela pretende no âmbito do Programa de estágios para a
Administração Local PEPAL proceder ao recrutamento de jovens licenciados que
estejam em situação NEET, para as seguintes áreas funcionais: Solicitadoria ; Nutrição,
Geografia, Psicologia. Este estágio será realizado em contexto de trabalho e terá uma
duração de 12 meses.

PEPAL

Disponibilização do sistema de telegestão em ambiente UNITY usando a ligação ao
sistema SCADA.

PEPAL

Um estágio é muito importante para a aquisição de uma nova visão sobre a prática
profissional, onde após a conclusão dos estudos académicos o estagiário tem a
oportunidade de incorporar novas atitudes e práticas e de adquirir uma nova visão
crítica sobre a sua área profissional. Durante este período o estagiário tem a
oportunidade de aprender a resolver problemas e entender a diferença entre a teoria e
a prática.

PEPAL

A Junta de Freguesia Mina de Água elaborou candidatura no âmbito do PEPAL, por
forma a integrar estagiário na área de serviço social, tendo para o efeito aberto
procedimento concursal, de acordo com a legislação em vigor. Com este estágio
pretende-se alargar o conhecimento e experiência profissional dos jovens em situação
de desemprego, aumentando assim o seu nível de empregabilidade.

PEPAL

As características mais relevantes desta operação prendem-se com critérios sérios de
responsabilidade e exequidade deste projeto, sendo uma mais valia para a região onde
se insere. Estamos a falar do interior do Ribatejo Norte onde se pretendem enaltecer e
valorizar algumas áreas de grande importância socioeconómica, nomeadamente para o
Município, como sendo o Turismo, a Gastronomia, as tradições. Atrás destas vêm a
empregabilidade.

PEPAL

A operação pretende promover a integração de jovens no mercado de trabalho,
concedendo-lhes o exercício de funções adequadas às suas qualificações através da
realização de estágios remunerados na Câmara Municipal de S. João da Pesqueira.

PEPAL

Esta operação visa proporcionar uma nova oportunidade para os jovens à procura de
primeiro emprego, jovens licenciados em situação de desemprego e que possuam uma
qualificação correspondente , pelo menos, ao nível 6 da estrutura do quadro nacional
de Qaulificações, contantes do anexo II à portaria nº 782/2009.Os jovens devem estar
em situação NEET (Not in employnent, education or training)

PEPAL

As características mais relevantes da operação prendem-se com a disponibilização de
estágios em áreas e actividades onde existe uma procura efectiva no mercado laboral
local, promovendo o desenvolvimento económico local e a inclusão social,
possibilitando aos jovens estagiários a prática em contexto real de trabalho e
garantindo experiência profissional em serviço público, especificamente na
administração pública local.

PEPAL

A operação visa possibilitar aos jovens a realização de um estágio profissional em
contexto real de trabalho visando a sua integração no mercado de trabalho , com
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na sua formação e aquisição de novas
competências profissionais , nomeadamente as boas práticas e o sentido de serviço
público. Ao mesmo tempo que permite à administração local e seus profissionais
tomarem conhecimento de novas abordagens.

PEPAL

Estágio PEPAL - Programa de Estágios na Administração Local - 5ª Edição - Área de
Engenharia Civil

PEPAL

A operação em causa visa a obtenção de cofinanciamento dos encargos com os 6
estágios profissionais promovidos pela Autarquia de Vinhais ao abrigo 5.ª edição do
PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na Administração Local.

PEPAL

Aprendizagem e integração num contexto de trabalho de serviço público; Observação
directa e participante dos processos psicossociais e de laser de uma população
específica; Criação de projectos de resposta às necessidades da população sénior;
Implementação, desenvolvimento e avaliação dos projectos; Propostas de melhoria dos
diversos projectos em apreço.

PEPAL

Pretende-se possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de uma
experiência profissional em contexto real de trabalho, facilitando a sua integração na
vida ativa, permitindo aos serviços públicos responder de forma rápida e efetiva aos
desafios do processo de reforma e modernização do Estado. Fomenta-se o contacto dos
jovens com outros trabalhadores e atividades, evitando o risco do seu isolamento,
desmotivação e marginalização

PEPAL

A operação consiste em estágio nível 6 na área da Promoção do Desenvolvimento e da
Competitividade Económica Local, Energia e Ciência - Turismo, a desenvolver pelo
Municipio do Cadaval, pelo período de 12 meses, visando desenvolver ações de
qualificação das estruturas e equipamentos existentes na área do Município, ações de
dinamização e promoção turística, apoio ao desenvolvimento de projetos de
valorização do património natural e cultural.

PEPAL

Ao Município de Ovar foram atribuídos seis estágios no âmbito da 5ª edição do PEPAL –
Programa de Estágios Profissionais na Administração Local, para as áreas da
Arquitetura, Recursos Humanos, Sociologia, Engenharia Florestal, Biblioteca e
Secretariado, que se pretende venham a ser um complemento prático relativamente
aos conteúdos adquiridos no percurso académico.

PEPAL

Permite a inserção na vida activa de 8 jovens que não trabalham ou estudam, evitando
o isolamento, desmotivação e marginalização, através de formação em contexto real de
trabalho contribuindo para melhorar perfis de empregabilidade e facilitar a integração
no mercado laboral. Contribui ainda para melhorar o desempenho dos serviços
municipais ao nível económico, social, comunicação, património cultural, gestão de
águas e formação dos trabalhadore

PEPAL

Como o objeto desta candidatura é acolhimento de jovens NEET, considera-se que a
característica mais relevante é o contexto organizacional. Isto porque a Autarquia tem
nos últimos anos concretizado projetos que para além do seu mérito intrínseco,
contribuíram para a alteração da organização e das suas dinâmicas, em especial no que
diz respeito à promoção da igualdade de género, à desmaterialização procedimental e
ao atendimento ao munícipe.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

171.825,84

200.463,48

66.821,16

9.517,36

9.530,85

38.183,52

9.545,88

9.545,88

9.530,38

9.545,88

57.275,28

47.729,40

66.821,16

76.367,04

9.545,88

57.166,38

9.545,88

76.358,28

9.545,88

57.275,28

76.367,04

19.091,76

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

158.079,77

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/10/21

Portugal

184.426,40

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2017/03/31

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/02

2016/08/16

Portugal

8.755,97

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

8.768,38

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/08/30

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/20

2016/08/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/04

2016/05/03

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/04/13

2016/04/12

Portugal

8.767,95

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/08

2016/06/07

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/13

2016/07/12

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/12/31

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/15

2016/12/01

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/07

2017/01/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/20

2016/08/19

Portugal

52.593,07

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/10

2016/08/09

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/08/02

Portugal

70.249,62

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/30

2017/05/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/07

2016/09/07

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/09

2017/05/15

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/09/30

Portugal

769

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000160

POISE-02-3220-FSE-000161

POISE-02-3220-FSE-000162

POISE-02-3220-FSE-000163

POISE-02-3220-FSE-000164

POISE-02-3220-FSE-000165

POISE-02-3220-FSE-000166

POISE-02-3220-FSE-000167

POISE-02-3220-FSE-000168

POISE-02-3220-FSE-000169

POISE-02-3220-FSE-000170

POISE-02-3220-FSE-000171

POISE-02-3220-FSE-000172

POISE-02-3220-FSE-000173

POISE-02-3220-FSE-000174

POISE-02-3220-FSE-000175

POISE-02-3220-FSE-000176

POISE-02-3220-FSE-000177

POISE-02-3220-FSE-000178

POISE-02-3220-FSE-000179

POISE-02-3220-FSE-000180

POISE-02-3220-FSE-000181

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICIPIO DE GUIMARÃES

MUNICÍPIO DE NISA

MUNICÍPIO DE BOMBARRAL

MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

PEPAL

O Município de Ponte de Lima concretizou os procedimentos adequados e necessários
para a contratação de 7 estagiários pretendendo-se promover, através desta iniciativa,
a integração destes jovens no mercado de trabalho, possibilitando -lhes o exercício e
funções adequadas às suas qualificações. Os estágios em causa, que estão em execução
com contratos assinados em outubro 2015, a enquadram-se nos estágios profissionais
da Administração Local no

PEPAL

A candidatura ancorada em projetos de desenvolvimento local, nas áreas prioritárias de
promoção do desenvolvimento e da competitividade económica local e de intervenção
no domínio social, designadamente educação, saúde, ação social e cultura, integra 15
estagiários com habilitações superiores em áreas diversas. O contributo que, durante
um ano, estes jovens trazem ao município, enriquece tanto os próprios como as equipas
de trabalho que integram

PEPAL

O Município de Nisa apresenta a candidatura ao Programa Operacional Inclusão Social e
Emprego AVISO N.º POISE-20-2015-31 – PEPAL, no sentido de promover através de um
estágio profissional, a integração profissional de recém-formados com habilitações
superiores, no contexto real de trabalho, criando condições para uma rápida e fácil
integração dos estagiários no mercado de trabalho.

PEPAL

Estágio profissional na área da psicologia clínica, que abrange 6 objetivos:Promover
estudos sobre a violência doméstica e a igualdade de géneros; Trabalhar a prevenção e
a sensibilização em meio escolar e comunidade, sobre as questões da violência
doméstica e a igualdade de géneros; Fazer acompanhamento individualizado; Planificar
seminários e conferências; Trabalhar a violência vicariante.

PEPAL

O Município do Peso da Régua procura a integração técnicos superiores nas suas áreas
de atuação como forma qualificar os recursos humanos ou os quadros das autarquias
enquanto fator de valorização do desempenho na própria autarquia, constituindo um
agente determinante no bom serviço público prestado aos cidadãos e coadjuvando na
resolução de problemas de fundo e na melhoria efetiva do desempenho que se espera
atingir.

FREGUESIA DE PERAFITA, LAVRA E SANTA CRUZ DO
PEPAL
BISPO

Apoio ao atendimento integrado, informatização e organização de processos familiares,
beneficiários de rendimento social de inserção e ação social, em acompanhamento no
Gabinete de Ação Social, apoio na dinamização de ações previstas no Plano de
Desenvolvimento Social das Comissões Sociais de Freguesia em que a Junta de
Freguesia é a Entidade responsável e apoio ao expediente geral da ação social.

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

PEPAL

Numa era de inovação e mudança nas atribuições e competências autárquicas, o PEPAL
assume-se como um instrumento impar de integração e valorização dos jovens. Sátão
consciente desta realidade pretende proporcionar aos seus estagiários uma realidade
laboral permanente, pondo ao dispor os instrumentos e experiência de que dispõe,
esperando receber em troca novos conhecimentos, técnicas e uma visão inovadora
sobre as áreas alvo dos estágios.

PEPAL

O projeto permite a integração de 4 jovens no mercado de trabalho, com qualificação
superior , em contexto real de trabalho, de modo a promover novas competências
profissionais que possam potenciar o seu perfil de empregabilidade, evitando o risco de
isolamento e de desmotivação daqueles que não trabalham, não estudam, nem se
encontrem em formação e melhorar a qualidade do serviço público.

PEPAL

Estágio PEPAL com o objetivo de inserir um jovem NEET, apoiando-o no
desenvolvimento de competências que melhorem o seu perfil de empregabilidade e
possibilitem a aquisição de conhecimentos em contexto real de trabalho. Foi ainda
objetivo atender à igualdade de género, formar jovens quadros que possam vir a ocupar
funções qualificadas na função pública, envolvendo em particular a modernização
administrativa e a utilização de novas tecnologias.

PEPAL

O MSMF dá preferência às áreas temáticas na legislação em vigor, resultando no
acolhimento de 13 estagiários, 4H e 9M, (Direção de Cena; Gest. de projeto; Assess. de
Imprensa; Gest. de Redes Sociais; Designer; Adm. Pública; Arquit.; Desenho; Psicologia;
Gest. e Econ.) tendo sido acolhidos no Pel. da Cultura, na Div. de Planeamento, na Div.
de Educação, na Div. Financeira e G.P., no Gab. de Desenv. Econ. e Empresarial e no
Gab. de Gest. de Frotas

PEPAL

Na administração local, as atuais exigências de modernização valorizam a relação com o
munícipe através de uma gestão de governação societária mais próxima. Neste
contexto, é capital a implementação de políticas ativas de incentivo ao emprego,
possibilitando aos jovens com qualificação realizar estágios profissionais em contexto
real de trabalho, estratégia de qualificação e contributo para aprofundar uma cultura de
serviço mais participada.

PEPAL

A presente candidatura do Município de Ourém ao PEPAL procura, numa primeira
instância, promover a inserção 5 jovens no mercado de trabalho recém-licenciados ou
que estão à procura de novo emprego. Visa igualmente complementar as suas
qualificações pré-existentes, aperfeiçoar as suas competências técnicas no posto de
trabalho, e, por outro lado, promover a criação e/ ou desenvolvimento de estratégias
inovadoras nos serviços.

PEPAL

Principais características da operação:- Inserção de Jovens NEET, com qualificação
superior, no mercado de trabalho;- Aquisição de novas competência,s no âmbito do
serviço público;- Promoção dos princípios e valores, que promovam uma nova cultura
de serviço público;- Melhoraria do perfil de empregabilidade e precaução de situações
de risco, associadas aos Jovens NEET;- Garantia da igualdade de oportunidades no
acesso ao mercado de tr

MUNICÍPIO DA BATALHA

FREGUESIA DE RAMALDE

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

MUNICIPIO DE SESIMBRA

MUNICIPIO DE OUREM

MUNICÍPIO DE MARVÃO

MUNICÍPIO DE ARMAMAR

MUNICÍPIO DE NELAS

MUNICÍPIO DE OLHÃO

MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

MUNICÍPIO DE MAÇÃO

MUNICIPIO DE IDANHA-A-NOVA

MUNICÍPIO DE FAFE

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

PEPAL

Não discriminação do género e pessoas com deficiência quer na seleção quer no
recrutamento.

PEPAL

A CMN candidatou-se de imediato a esta media de modo a potenciar a modernização
dos serviços envolvidos, virtude da integração dessas competências técnicas e criativas
atualizadas pelas formações recentes dos candidatos, e também, para contribuir
positivamente para a construção de oportunidades práticas para jovens que de outra
forma poderiam correr maiores riscos de isolamento social e défices de competências
empreendedoras.

PEPAL

Esta operação pretende fomentar o contacto de jovens com qualificações superiores
que, no momento, não trabalham, não estudam nem se encontram em qualquer
processo de formação, com outros trabalhadores e atividades, contribuindo, desta
forma, para a melhoria das suas capacidades e perfil de emprego e permitindo, deste
modo, reforçar os recursos humanos das equipas, em áreas estratégicas e prioritárias
na política definida pelo município.

PEPAL

Promover a integração de jovens no mercado de trabalho e a melhoria das suas
qualificações. Fomentar o contacto dos jovens, designadamente os que não trabalham,
não estudam e não se encontram em formação, com outros trabalhadores e atividades,
evitando o risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização e contribuir para a
melhoria do seu perfil de empregabilidade.

PEPAL

Dotar os Recursos Humanos (estagiários) de competências, e instrumentos de trabalho
no inicio da sua vida profissional, inseridos em contexto real de trabalho.

PEPAL

Esta tipologia de estágio permite a integração de jovens em contexto laboral e a
oportunidade de os mesmos desenvolverem e aplicarem os conhecimentos adquiridos
em contexto Escolar/Académica, e que irá proporcionar um incremento no seu
portefólio de competências profissionais, permitindo por sua vez, à Administração local
garantir a celeridade e eficácia dos serviços, e responder de forma rápida aos desafios
diários com que se depara.

PEPAL

Pretende-se, com estes estágios, facilitar os processos de inserção e reinserção
profissional, assegurando uma abordagem integrada aos factores que podem promover
o desenvolvimento de uma cultura empreendedora na sociedade portuguesa. Com
estes estágios pretende-se a melhoria dos serviços, nomeadamente na melhoria da
eficácia, eficiência e qualidade dos serviços, pretende-se reforçar a capacidade de
intervenção da instituição nas áreas abrangi

PEPAL

Numa ótica de modernização, melhoria de qualidade e transversalidade de serviços da
autarquia pretende-se a integração de jovens de qualificação superior que permitam
inovar/recriar formas de atuação municipais, articulando este desiderato com a
possibilidade de proporcionar a esses jovens experiência em contexto real de trabalho,
permitindo-lhes a aplicação prática de conhecimentos teóricos e uma mais fácil
integração no mercado de trabalho.

PEPAL

A promoção de estágios PEPAL por parte da autarquia tem como aspetos relevantes:Proporcionar aos jovens licenciados experiência profissional em contexto de trabalho;Facilitar a sua integração no mercado de trabalho;- Contribuir, consequentemente, para
um aumento de empregabilidade de recursos humanos com qualificação de nível
superior;- Evitar a desmotivação e deterioração das qualificações; - Promover novas
formações e novas compe

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

66.821,16

124.096,44

38.183,52

9.545,88

38.183,52

9.545,88

70.003,12

38.183,52

9.545,88

124.096,44

104.965,30

47.729,40

18.911,66

66.821,16

66.821,16

28.637,64

66.821,16

76.367,04

38.183,52

41.600,00

95.458,80

76.367,04

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/01

2016/10/01

Portugal

114.168,72

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/01

2016/07/31

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/06/30

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

64.402,87

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/09/30

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/10

2016/08/23

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/18

2016/05/17

Portugal

114.168,72

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/23

2016/12/08

Portugal

96.568,08

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/17

2017/03/31

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/04/13

2016/08/31

Portugal

17.398,73

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/04

2016/05/31

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/15

2016/05/14

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/07

2016/05/06

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/11/15

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/13

2016/12/31

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

38.272,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/07

2016/06/02

Portugal

87.822,10

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/01

2017/04/30

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/09/30

Portugal

770

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000182

POISE-02-3220-FSE-000183

POISE-02-3220-FSE-000184

POISE-02-3220-FSE-000185

POISE-02-3220-FSE-000186

POISE-02-3220-FSE-000187

POISE-02-3220-FSE-000188

POISE-02-3220-FSE-000189

POISE-02-3220-FSE-000190

POISE-02-3220-FSE-000191

POISE-02-3220-FSE-000192

POISE-02-3220-FSE-000193

POISE-02-3220-FSE-000194

POISE-02-3220-FSE-000195

POISE-02-3220-FSE-000196

POISE-02-3220-FSE-000197

POISE-02-3220-FSE-000198

POISE-02-3220-FSE-000199

POISE-02-3220-FSE-000200

POISE-02-3220-FSE-000201

POISE-02-3220-FSE-000202

POISE-02-3220-FSE-000203

POISE-02-3220-FSE-000204

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

MUNICÍPIO DE SABUGAL

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO

MUNICIPIO DE ALVITO

MUNICIPIO DE CUBA

MUNICIPIO DE CASTRO VERDE

MUNICÍPIO DE COIMBRA

MUNICÍPIO DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE MÊDA

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

MUNICÍPIO DE ALJEZUR

MUNICÍPIO DE RESENDE

MUNICÍPIO DE ARGANIL

MUNICÍPIO DE PENACOVA

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DE SOUSA

MUNICIPIO DE SETUBAL

MUNICÍPIO DE BARCELOS

MUNICÍPIO DE SOURE

MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

PEPAL

A Câmara Municipal de Almodôvar, promove a realização de 4 estágios profissionais de
jovens licenciados, cujas áreas de formação se inserem no âmbito das atribuições que
lhe estão cometidas.

PEPAL

A característica mais relevante será o fato dos jovens que integram os estágios
profissionais, iniciarem um processo de experiência profissional em contexto de
trabalho, nomeadamente, através do contacto com as regras, as boas práticas e o
sentido de serviço público.

PEPAL

Experiência dos estagiários no desenvolvimento do seu estágio, nomeadamente no
contacto com o mundo laboral.

PEPAL

O Município de Oeiras acolheu sete estagiários com habilitações de nível superior no
âmbito da 5ª edição do PEPAL. O projeto contempla a integração dos estagiários em
áreas de intervenção estratégica, contribuindo para o desenvolvimento, modernização,
otimização de recursos e melhoria do serviço público prestado, refletindo duas
prioridades fundamentais: atualização e renovação das competências técnicas
existentes e promoção da empregabilidade.

PEPAL

A realização de um estágio profissional tem como principal objetivo facilitar a inserção
dos jovens no mercado de trabalho, para além de poder potenciar uma mais adequada
transição da escola ou universidade para a vida ativa, possibilitando a aquisição de
conhecimento e experiência enquanto desenvolvem os seus projetos de estágio
profissional.

PEPAL

Em convergência com os princípios enunciados no âmbito da Prioridade de
Investimento 8ii, no contexto do POISE e do FSE, o Município de Alvito propôs-se
integrar em regime de estágio 4 jovens com formação nível 6 nomeadamente nas áreas
de Psicologia, Sociologia, Turismo e Engenharia Civil, contribuindo para suprir as
necessidades de pessoal, para a integração sustentável de jovens NEET e para a
renovação geracional do quadro.

PEPAL

Promoção do desenvolvimento e da competitividade local com intervenção a nos
dominios social e cultural.

PEPAL

Os estágios profissionais enquanto instrumento de promoção da empregabilidade e de
estímulo à procura de emprego da população jovem visam possibilitar um período de
formação e de aquisição de competências em contexto laboral, com o intuito da
obtenção de qualificações para o futuro trabalho na vida ativa. Dada a sua abrangência
provocará na cultura organizacional do Município uma melhoria na prestação dos
serviços ao público.

PEPAL

Integração de jovens no mercado de trabalho e a melhoria das suas qualificações,
através da concretização de estágios profissionais, proporcionar aos jovens uma
experiência prática em contexto de trabalho, de forma a complementar e desenvolver
as competências dos q procuram um 1º ou um novo emprego, de forma a melhorar o
seu perfil de empregabilidade e criar condições para uma mais rápida e fácil integração
no mercado de trabalho.

PEPAL

O projeto assenta na realização de quatro estágios profissionais na Câmara Municipal
de Leiria, sendo um integrado na área da promoção do desenvolvimento e da
competitividade económica e local, energia e ciência, e três integrados na área de
intervenção do domínio social (educação, saúde, ação social e cultura), sendo estas
áreas estratégicas para o Município.

PEPAL

A prossecução do desenvolvimento local e da coesão territorial envolvem uma panóplia
de desafios para os quais é necessário definir respostas específicas, consubstanciadas
no planeamento estratégico enquanto instrumento instrumento crucial para responder
às crescentes necessidades organizacionais. Está em jogo uma mudança paradigmática
na compreensão do território, sendo cada vez mais importante uma articulação
intersectorial e disciplinar, capa

PEPAL

O projeto compreende a realização de doze estágios profissionais, em contexto real de
trabalho, em áreas preponderantes da governação autárquica direcionadas para o
desenvolvimento humano e social, como a Economia, o Turismo, a Educação, a
Intervenção Social e a Cultura. Atendendo às caraterísticas dos destinatários, o projeto
tem como principais objetivos, a melhoria/ modernização dos serviço públicos, via
incorporação de novas áreas de formaçã

PEPAL

Desde 2007 que a CIMT tem desenvolvido a realização de estágios,tendo até nos seus
RH,colaboradores que desenvolveram estágios deste âmbito. É um dos objetivos da
CIMT a cooperação para o pleno aproveitamento do investimento nacional no ensino e
formação profissional. A realização de estágios em contexto real de trabalho, é uma das
formas para reforçar a capacidade de fazer mais e melhor pelo desenvolvimento
regional do Médio Tejo.

PEPAL

Esta operação prevê possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de
um estágio profissional, em contexto real de trabalho, que crie condições para uma
mais rápida e fácil integração no mercado de trabalho. É destinada a jovens com idade
até aos 29 anos, inclusive, que não trabalham, não estudam e não se encontram em
formação.

PEPAL

Permitir a Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial dos
que não estão em situação de emprego, ensino ou formação, garantindo uma
integração ativa em projetos da área social, nomeadamente:- Identificação e
diagnóstico de necessidades e problemas de âmbito psicossocial e relacional, dos
indivíduos e das famílias;- Disponibilizar informações, potencializar capacidades e
rentabilizar recursos;

PEPAL

Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL)- Decreto-Lei n.º
166/2014de 6 de novembro

PEPAL

A presente operação refere-se à execução por esta autarquia dos oito estágios
profissionais, a levar a efeito no âmbito do PEPAL e nas seguintes áreas de qualificação:
Arqueologia, Arquitetura (2), Comunicação Multimédia, Desporto e Lazer - Animação
Socio Desportiva, Direito, Engenharia Civil e Turismo e Lazer.

PEPAL

Esta candidatura insere-se numa politica de Recursos Humanos seguida pelo Município
que possibilita aos jovens a frequência de um estágio profissional em contexto real de
trabalho que facilita e promove a sua inserção na vida ativa. Necessidades de
organização e modernização nas áreas de estágio com a contratação de técnicos com
perfil empreendedor e capacidade de inovação nos serviços. (ver anexo documento de
apoio candidatura)

PEPAL

A estagiária selecionada para a 5.ª edição PEPAL está a realizar o estágio no Serviço
Educativo da Rota do Românico, unidade orgânica da VALSOUSA – Associação de
Municípios do Vale do Sousa.A Rota do Românico é um projeto que visa o
desenvolvimento do Sousa, Douro e Tâmega partindo de um recurso comum deste
território: o rico património de origem românica, expresso em mosteiros, igrejas,
capelas, memoriais, castelos, torres e pontes.

PEPAL

O principal objetivo inerente à promoção de estágios no âmbito da 5ª edição do
Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), prende-se com o
compromisso do Município de Setúbal em garantir aos jovens com qualificação superior
uma oportunidade de valorização profissional e de emprego que, a médio prazo, crie
condições para uma mais rápida e fácil integração no mercado de trabalho.

PEPAL

No âmbito da 5ª edição do PEPAL uma das áreas de estágio encontra-se ligada a Gestão
de Atividades Turísticas. Sendo Barcelos um Município que faz parte dos Caminhos de
Santiago e tendo sido Cidade do Vinho 2014, além de conhecido a nível Mundial pelo
seu artesanato e figurado, poderá ser um dos objetivos do estagiário o estudo e busca
de novos indicadores e pontes de interesse para a promoção e dinamização destas
valências.

PEPAL

integração de jovens no mercado de trabalho e a melhoria das suas qualificações,
através da concretização de estágios profissionais, proporcionar aos jovens uma
experiência prática em contexto de trabalho, de forma a complementar e desenvolver
as competências dos que procuram um 1º ou um novo emprego, de forma a melhorar o
seu perfil de empregabilidade e criar condições para uma mais rápida e fácil integração
no mercado de trabalho.

PEPAL

No âmbito das atribuições e competências dos Municípios, pretende-se com a
operação, complementar e desenvolver as competências dos jovens que procuram um
primeiro ou novo emprego de forma a melhorar o seu perfil de empregabilidade e
apoiar a transição entre o sistema de qualificação e o mercado de trabalho.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

37.967,30

66.821,16

57.275,28

66.821,16

38.183,52

38.183,52

38.183,52

66.821,16

219.555,24

38.183,52

76.179,89

114.550,56

47.729,40

66.821,16

9.545,88

28.637,64

76.367,04

66.821,16

9.545,88

38.183,52

171.825,84

57.275,28

66.797,66

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

34.929,92

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/12/30

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/01

2017/04/30

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/15

2016/07/14

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/08

2016/09/14

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/16

2016/07/15

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/01

2016/07/31

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/03/01

2017/01/03

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/04

2016/08/31

Portugal

201.990,82

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/01

2017/06/29

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/01

2016/09/01

Portugal

70.085,50

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/08/09

Portugal

105.386,52

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/15

2016/12/31

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/08/09

2017/01/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/08

2016/10/07

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/13

2017/06/30

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/22

2016/12/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/02/15

2017/03/31

Portugal

158.079,77

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/03/29

2017/02/01

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2017/01/31

Portugal

61.453,85

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/20

2016/10/18

Portugal

771

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000205

POISE-02-3220-FSE-000206

POISE-02-3220-FSE-000207

POISE-02-3220-FSE-000208

POISE-02-3220-FSE-000209

POISE-02-3220-FSE-000210

POISE-02-3220-FSE-000211

POISE-02-3220-FSE-000212

POISE-02-3220-FSE-000213

POISE-02-3220-FSE-000214

POISE-02-3220-FSE-000215

POISE-02-3220-FSE-000216

POISE-02-3220-FSE-000217

POISE-02-3220-FSE-000218

POISE-02-3220-FSE-000220

POISE-02-3220-FSE-000221

POISE-02-3220-FSE-000222

POISE-02-3220-FSE-000223

POISE-02-3220-FSE-000225

POISE-02-3220-FSE-000226

POISE-02-3220-FSE-000227

POISE-02-3220-FSE-000228

POISE-02-3220-FSE-000229

POISE-02-3220-FSE-000230

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE VAGOS

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

PEPAL

O interesse do Município de Vagos na promoção de estágios profissionais reside
sobretudo no papel que a administração local detém na colaboração na integração
sustentável de jovens no mercado de trabalho, através da aquisição do know-how da
profissão que escolheram, garantindo a sua formação em contexto de trabalho. Estes
jovens contam com a orientação e acompanhamento de trabalhadores com relevante
experiência e aptidão para o efeito.

PEPAL

A candidatura apresentada pelo Município de Condeixa visa a integração de 6 jovens
NEET, titulares de habilitações superiores, possibilitando-lhes a aquisição de
competências profissionais, através da formação prática em contexto de trabalho,
potenciando a sua empregabilidade, minorando os riscos de isolamento, exclusão,
desmotivação e marginalização. A integração dos jovens permitirá a partilha de
experiências, boas práticas e sentido público.

PEPAL

Recolher e tratar informação relevante para atualização dos instrumentos de
planeamento da Rede Social do concelho, como o Diagnostico Social e Plano de
Desenvolvimento Social ; Execução e avaliação de atividades/projetos e programas
sociais a desenvolver pela DGESE; Integração a 100%do estagiário na dinâmica do
Centro Interpretativo e Posto de Turismo;Dinamização de visitas guiadas a público
nacional e estrangeiro com autonomia.

FREGUESIA DE CUSTÓIAS, LEÇA DO BALIO E GUIFÕES PEPAL

Permitir que os jovens com idade até aos 29 anos, com qualificação superior,
designadamente os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
realizem um estágio profissional, em contexto real de trabalho, garantindo, assim, que
estes adquiram experiência profissional através do contacto com as regras, boas
práticas e sentido de serviço público, de forma a promover a sua integração no mercado
de trabalho.

MUNICÍPIO DE TÁBUA

PEPAL

Acolhimento e integração dos estagiários na unidade onde se realiza o estágio.
Desenvolvimento de atividades relacionadas com os conteúdos do Plano Anual de
Estágio. Formação em contexto de trabalho e/ou externa. Utilização das tecnologias de
informação.

PEPAL

Integração de 17 estagiários, enquadrados nas áreas prioritárias temáticas legalmente
definidas, com o objetivo de proporcionar formação e novas competências
profissionais, que possam potenciar a modernização dos serviços públicos, garantindo a
aquisição de experiência profissional em contacto e aprendizagem com as regras, as
boas práticas e o sentido de serviço público, com vista a uma subsequente e imediata
integração no mercado de trabalho.

MUNICÍPIO DE SINTRA

FREGUESIA DE GRIJÓ E SERMONDE

PEPAL

Saúde Mental para todos.

FREGUESIA DE BUSTOS, TROVISCAL E MAMARROSA PEPAL

- Integração da atividade Estudantil da Freguesia em atividades sociais e Culturais Dinamização de Apoio Social e cultural eliminando o isolamento pessoal dos mais idosos
- Dinamização cultural da Freguesia - Promoção turística da Freguesia

MUNICIPIO DE ALMEIRIM

Enquadramento dos jovens em situação de NEET, permitindo-lhes um 1.º contato com o
mercado de trabalho, bem como aplicar os conhecimentos adquiridos na carreira
académica, proporcionando o enriquecimento de ambas as partes, estagiário e entidade
patronal.

PEPAL

INFRAQUINTA - EMPRESA DE INFRAESTRUTURAS DA
PEPAL
QUINTA DO LAGO EM

Elaboração de plano de estratégia de comunicação temático, caracterização e
concepção de peças de comunicação, elaboração e actualização de base de dados de
clientes, Elaboração de plano de estratégico de comunicação externa sobre actividades
da empresa.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

PEPAL

Integração em equipa multidisciplinar, oportunidade através da frequência de estágio
em contexto real de trabalho e participar na fase de implementação do projeto na área
da educação, para 2014-2020, no âmbito do Portugal 2020.

PEPAL

Oportunidade para os Jovens com Qualificação Superior, para realização de um estágio
em contexto real de trabalho, proporcionando ferramentas que facilitam a inserção no
mercado de trabalho,

PEPAL

Promover a integração no mercado de trabalho, de jovens desempregados, com
qualificação superior, através da aquisição, desenvolvimento e reforço das suas
competências socio-profissionais, mediante a realização de actividades em contexto
real de trabalho, por forma a contribuir para uma maior e mais fácil empregabilidade,
bem como, minimizar e evitar o risco de isolamento, desmotivação e marginalização de
jovens desempregados.

PEPAL

O desemprego jovem é um dos grandes desafios que se colocam também às autarquias
locais. O Município de Santa Marta de Penaguião considera relevante e uma
oportunidade para o concelho poder beneficiar do PEPAL. Desta forma é pretendido
promover um primeiro contacto dos jovens com o mercado de trabalho e
consequentemente poder usufruir de profissionais jovens, dinâmicos, organizados e
com métodos de trabalho diferenciadores.

PEPAL

Realização de 4 estágios no âmbito do PEPAL (Programa de Estágios Profissionais da
Administração Local) 5.ª edição na Câmara Municipal de Castelo de Paiva, para jovens
NEET, nas áreas da Arqueologia, Biologia, Engenharia do Ambiente e Psicologia.

PEPAL

A operação contempla 8 estágios de nível 6.Em resposta ao agravamento da situação de
desemprego jovem, em particular no concelho, pretende-se possibilitar aos jovens NEET
um estágio profissional em contexto real de trabalho que facilite e promova a sua
inserção no mercado de trabalho, numa perspetiva de valorização e realização pessoal e
profissional, contribuindo para a modernização dos serviços.

PEPAL

A CMSJM apostou no desenvolvimento de oportunidades de formação e desempenho
profissional em contexto real de trabalho nas diversas unidades orgânicas do
Município.A presente candidatura visa colmatar algumas necessidades sentidas pelos
jovens, alargando a possibilidade de integração no mercado de trabalho, aumentando
as condições de empregabilidade dos mesmos, bem como proporcionar aos serviços
com jovens com diversificadas qualificações.

PEPAL

Possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de um estágio profissional,
em contexto real de trabalho, que crie condições para uma mais rápida e fácil
integração no mercado de trabalho.

PEPAL

Estágio no âmbito do PEPAL - Programa Estágios Profissionais na Administração Local,
com duração de um ano na área intervenção no domínio social, designadamente
educação, saúde, acção social e cultura.

MUNICÍPIO DE GAVIÃO

MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

MUNICIPIO DE CASTELO DE PAIVA

MUNICIPIO DE ELVAS

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO

FREGUESIA DE AZINHEIRA DE BARROS E SÃO
MAMEDE DO SÁDÃO

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

FREGUESIA DE FALAGUEIRA-VENDA NOVA

FREGUESIA DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

MUNICÍPIO DE CAMINHA

PEPAL

Ajudar na promoção das actividades desenvolvidas localmente. Possibilitar aos jovens
um estágio profissional num contexto real de trabalho.

PEPAL

Realização de estágios profissionais em contexto real de trabalho, de modo a contribuir
a facilitação de entrada no mercado de trabalho.Esta candidatura contribui ainda para a
melhoria e modernização do serviço público prestado no serviço de enquadramento.

PEPAL

O estagiário integrar-se-á e desenvolverá o seu estágio integrado em equipas cujo
objetivo central é o apoio a famílias na área da educação.

PEPAL

As características mais relevantes passam por, essencialmente, o estagiário exercer
com autonomia e responsabilidade funções de investigação, operação e planeamento,
enquadradas com os conhecimentos profissionais inerentes à licenciatura e ter
capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os objectivos do serviço e as
tarefas e que lhe são solicitadas.

PEPAL

O projeto PEPAL 5.ª edição 2015 no Município de Caminha, integra 8 áreas que se
enquadram no quadro de competência. Os estagiários serão integrados nas seguintes
divisões: Divisão de Ambiente, Economia e Serviços(1); Divisão de Educação, Cultura,
Ação Social, Turismo e Desporto (6); Divisão de Finanças e Administração (1).

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

38.183,52

57.275,28

19.091,76

9.545,88

76.367,04

162.279,96

9.545,88

9.545,88

19.091,76

9.487,92

9.503,86

28.637,64

57.275,28

38.183,52

38.183,52

76.367,05

57.275,28

38.183,52

9.545,88

9.545,88

66.821,16

9.545,88

9.545,88

76.367,04

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/14

2016/10/14

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/20

2016/11/30

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/17

2016/12/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/11

2016/05/10

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/22

2016/09/30

Portugal

149.297,56

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/04

2016/09/20

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/24

2016/07/23

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/04

2016/05/03

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/08/02

Portugal

8.728,89

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/05

2016/05/04

Portugal

8.743,55

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/08/31

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/01

2016/09/30

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/11

2016/12/10

Portugal

70.257,69

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/09/14

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2017/06/30

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/08/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/07/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/08/02

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/16

2016/06/15

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/01/04

2017/12/29

Portugal

772

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000231

POISE-02-3220-FSE-000232

POISE-02-3220-FSE-000233

POISE-02-3220-FSE-000234

POISE-02-3220-FSE-000235

POISE-02-3220-FSE-000236

POISE-02-3220-FSE-000237

POISE-02-3220-FSE-000238

POISE-02-3220-FSE-000239

POISE-02-3220-FSE-000240

POISE-02-3220-FSE-000241

POISE-02-3220-FSE-000242

POISE-02-3220-FSE-000243

POISE-02-3220-FSE-000244

POISE-02-3220-FSE-000245

POISE-02-3220-FSE-000246

POISE-02-3220-FSE-000247

POISE-02-3220-FSE-000248

POISE-02-3220-FSE-000249

POISE-02-3220-FSE-000250

POISE-02-3220-FSE-000251

POISE-02-3220-FSE-000252

POISE-02-3220-FSE-000253

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

MUNICÍPIO DE PENELA

MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA

MUNICIPIO DA LOUSÃ

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

MUNICIPIO DO PORTO

MUNICÍPIO DE TAROUCA

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

FREGUESIA DA MARINHA GRANDE

FREGUESIA DE AMARELEJA

MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

MUNICÍPIO DE CORUCHE

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PÊRA

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

MUNICÍPIO DO CRATO

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

PEPAL

A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS) propôs-se promover a
realização de oito estágios PEPAL, contribuindo assim para a inserção de jovens
qualificados em contexto real de trabalho, aumentando o seu perfil de empregabilidade,
e potenciando desta forma a modernização dos serviços públicos. Os estágios
contemplam duas grandes áreas estratégicas: o Desenvolvimento Económico Local e a
Inclusão Social.

PEPAL

Este projecto consubstancia-se no recrutamento e acompanhamento de onze
candidatos(as) com licenciatura (Nível VI) nas seguintes áreas: Economia, Gestão de
Empresas, Engenharia do Ambiente, Arquitetura paisagista ou Engenharia Agronómica,
Engenharia Civil, Psicologia, Animação Sociocultural, Ciências da Informação
Arquivística e Biblioteconómica, Sociologia, Direito e Gestão Desportiva

PEPAL

O programa de estágios profissionais implementado pelo Município com a admissão dos
5 jovens estagiários permite a sua integração no mercado de trabalho, possibilitandolhes o exercício de funções adequadas às suas qualificações. De ressalvar que
constituímos a principal entidade empregadora de um concelho com os problemas
inerentes à sua interioridade.

PEPAL

Esta operação consiste na promoção de três estágios de 12 meses nas áreas de
Geografia, Turismo e Gestão e Administração Pública de forma a possibilitar aos jovens
com qualificação superior a realização de um estágio profissional na administração
local, que crie condições para uma mais rápida e fácil integração no mercado de
trabalho.

PEPAL

O Município de Sever do Vouga preocupada com a atual situação dos mais jovens ao
nível da sua inserção no mercado de trabalho e prosseguindo políticas ativas de
emprego, concorreu a este programa de estágios, estando 7 jovens inseridos em
contexto de trabalho/formação nos diversos serviços desta autarquia. Esta operação
permitirá uma melhor integração de jovens no mercado de trabalho e a melhoria das
suas qualificações profissionais.

PEPAL

Iniciativa Emprego Jovem - eixo 2 - PO ISE - Estágios PEPALPossibilitar aos jovens com
qualificação superior arealização de um estágio profissional, em contexto real
detrabalho, que crie condições para uma mais rápida e fácilintegração no mercado de
trabalho;Promover novas formações e novas competênciasprofissionais, que possam
potenciar a modernização dosserviços públicos;Garantir o início de um processo de
aquisição deexperiê

PEPAL

Integração sustentável no mercado de trabalho dos jovens (IEJ), com qualificação
superior, em especial os que não trabalham, não estudam e não se encontram em
formação.

PEPAL

Para o Porto é imperioso atrair e reter talento, criando oportunidades para os jovens.
Esta candidatura pretende potenciar oportunidades e promover a articulação
institucional em matéria de empregabilidade. A integração dos estagiários visa
proporcionar a vivência no meio laboral, potenciando as competências pessoais,
técnicas, com vista à futura integração no mercado de trabalho, alicerçada nas práticas
de trabalho que a CMP tem consolidadas.

PEPAL

Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, garantindo a aquisição de
um conjunto de novas competências aos recém licenciados, bem como criar métodos
de trabalho recentes e inovadores nas equipas já constituídas.

PEPAL

Considerando o público-alvo destas ações apoiadas, o Município de Esposende
procedeu à abertura de 7 estágios para as seguintes áreas: Arquitetura; Engenharia
Civil; Geografia; História; Educação Social/Serviço Social/Sociologia; Turismo.

PEPAL

A dispersão geográfica e o envelhecimento da população da freguesia de S. Teotónio é
uma preocupação da Junta de Freguesia que tem trabalhado para que seja possível
melhorar as respostas às necessidades e expetativas de vida das pessoas, trabalhando
em parceria com associações e com a criação do projeto S. Teotónio em Movimento,
projeto que promove a atividade desportiva para todos visa otimizar a intervenção para
uma melhor qualidade de vida.

PEPAL

Colaborar no apoio psicológico individual e familiar a prestar à população da freguesia
da Marinha Grande.

PEPAL

A Junta de Freguesia teve a necessidade de concretizar um estágio na área do turismo
não só para promover o turismo na Freguesia mas para integrar um jovem no mercado
de trabalho evitando assim o isolamento a desmotivação e a marginalidade existente
nos nossos jovens desempregados e ao mesmo tempo dar lhe a possibilidade de
adquirir experiência profissional e aprendizagem em prol do desenvolvimento do poder
local.

PEPAL

A integração de jovens no mercado de trabalho e a melhoria das suas qualificações
através da concretização de estágios profissionais é uma prioridade das atuais políticas
públicas, sendo que desta forma o Município de Vendas Novas tem ao longo do tempo
realizado variados tipos de estágios, com especial enfoque nos estágios para
licenciados, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de uma experiência
prática em contexto de trabalho.

PEPAL

O Município de Coruche é uma entidade que tem estágios atribuídos, 8 no total, no
âmbito do Despacho n.º 1402/2015, de 11 de fevereiro e do Despacho n.º 6851/2015,
de 19 de junho, ambos de S. Exa. o Secretário de Estado da Administração Local, pelo
que vem apresentar a candidatura ao financiamento para os estágios aprovados.

PEPAL

Proporcionar ao estagiário o desenvolvimento de uma experiência prática em contexto
de trabalho no Município de Castanheira de Pera, desempenhando funções na
administração local, adquirindo novas competências profissionais, desenvolvendo e
fomentando atividades relacionadas com o contexto económico-financeiro do concelho.

PEPAL

A integração de jovens no mercado de trabalho, bem como complementar e aperfeiçoar
as competências sócio-profissionais dos jovens qualificados através da concretização de
estágios profissionais em situação real de trabalho, é uma das prioridades e um
desiderato presente operação.

PEPAL

Dinamização do Programa de Estágios Profissionais da Administração Local, com vista à
integração no mercado de trabalho de jovens que estejam à procura do primeiro
emprego ou desempregado à procura de novo emprego, até aos 29 anos, com
qualificação superior, através de 6 estágios remunerados, em áreas consideradas
prioridades estratégicas.

PEPAL

O PEPAL visa a integração dos jovens no mercado de trabalho e a melhoria das suas
qualificações, possibilitando aos jovens a realização de um estágio profissional, em
contexto real de trabalho na Administração Local, criando desta forma condições para
uma mais rápida e fácil integração no mercado de trabalho.

PEPAL

O presente projeto destina-se a proporcionar a um grupo de 6 licenciados com as
qualificações adequadas a oportunidade de desenvolverem e aprofundarem em
contexto concreto de trabalho os conhecimentos adquiridos durante a sua formação,
através da inclusão em equipas municipais, no âmbito das quais poderão interagir com
os serviços municipais procurando daí retirar experiências e novas competências
práticas.

PEPAL

Proporcionar aos jovens NEET, em áreas que consideramos importantes para a
Atividade Municipal, oportunidade de realizar dois estágios profissionais através do qual
se pretende que mais facilmente possam vir a integrar o mercado de trabalho,
adquiram experiência profissional, boas práticas e contactem com outras realidades
evitando o risco do isolamento, desmotivação e marginalização, para a melhoria do seu
perfil de empregabilidade.

PEPAL

A tipologia de operação tem como objetivo a integração de jovens no mercado de
trabalho.

PEPAL

Possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de um estágio profissional,
em contexto real de trabalho, que crie condições para uma mais rápida e fácil
integração no mercado de trabalho;Garantir o início de um processo de aquisição de
experiência profissional em contacto e aprendizagem com as regras, as boas práticas e
o sentido de serviço público; Promover novas formações e novas competências
profissionais.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

76.367,04

104.978,94

47.729,40

28.637,64

66.821,16

47.729,40

66.821,16

152.734,08

38.183,52

66.821,16

9.545,88

9.545,88

9.545,88

9.545,88

76.367,04

9.545,88

57.275,28

50.540,13

37.850,87

57.275,28

19.091,76

76.367,04

37.866,24

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/01

2016/09/30

Portugal

96.580,62

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/17

2016/11/30

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/01

2017/05/01

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/04/20

2016/09/20

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/13

2016/07/12

Portugal

140.515,35

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/04/29

2016/05/10

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/06

2016/07/05

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/04/18

2017/01/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/22

2016/06/21

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/01

2016/07/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/15

2016/11/30

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/07

2016/09/06

Portugal

46.496,92

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

34.822,80

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/10

2016/08/09

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/24

2017/08/31

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/15

2016/09/06

Portugal

34.836,94

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

773

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000254

POISE-02-3220-FSE-000255

POISE-02-3220-FSE-000256

POISE-02-3220-FSE-000257

POISE-02-3220-FSE-000258

POISE-02-3220-FSE-000259

POISE-02-3220-FSE-000260

POISE-02-3220-FSE-000261

POISE-02-3220-FSE-000262

POISE-02-3220-FSE-000263

POISE-02-3220-FSE-000264

POISE-02-3220-FSE-000265

POISE-02-3220-FSE-000266

POISE-02-3220-FSE-000267

POISE-02-3220-FSE-000268

POISE-02-3220-FSE-000269

POISE-02-3220-FSE-000270

POISE-02-3220-FSE-000271

POISE-02-3220-FSE-000272

POISE-02-3220-FSE-000273

POISE-02-3220-FSE-000274

POISE-02-3220-FSE-000275

POISE-02-3220-FSE-000276

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

MUNICÍPIO DE MANTEIGAS

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO

MUNICIPIO DE MOURAO

FREGUESIA DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

MUNICIPIO DE MORA

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

MUNICÍPIO DE TOMAR

MUNICIPIO DA GUARDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

PEPAL

Pretende-se desenvolver 3 estágios PEPAL nestas áreas de formação: Ciências da
Arquitetura (desenvolvimento de projetos urbanísticos e ordenamento de território,
visando contribuir para a promoção do desenvolvimento e competitividade económica),
Psicologia e Educação Social (atendimento psicológico, realização de psicodiagnósticos,
trabalhos de (re)inserção social etc., visando melhorias de âmbito social e de apoio ao
idoso).

PEPAL

A operação pretende a integração de jovens desempregados, ou em busca do primeiro
emprego, na vida ativa, complementando qualificação pré-existente através de
formação prática a decorrer nos serviços públicos, promovendo novas formações e
competências profissionais e fomentando o seu contacto com outros trabalhadores e
atividades, evitando o risco de isolamento, desmotivação e marginalização e
contribuindo para a melhoria do seu perfil de empreg

PEPAL

A operação apresenta fatores de inovação, face à inclusão do estagiário em diversos
projetos e nas equipas que os dinamizam, complementando-as com as suas valências.
Por outro lado, permite ao estagiário ter um papel interventivo, através das funções a
desempenhar e a aquisição de perfil e de novas competências, pela aprendizagem, em
termos individuais e quando integrado, em contexto real, nessas mesmas equipas.

PEPAL

Pretende-se proporcionar aos estagiários o desenvolvimento de competências pessoais,
sociais e técnicas conducentes à integração ativa no mercado de trabalho.

PEPAL

O projeto prima por se enquadrar nas áreas funcionais deficitárias do
Município.Pretende-se promover equipas disciplinares que permitem um maior apoio às
atividades económicas do concelho e uma maior especialização dos seus recursos
humanos, apetrechando a organização para a concretização das suas atribuições.A
integração dos estagiários na estrutura orgânica é conseguida através do método de
acompanhamento e avaliação utilizado na organizaç

PEPAL

A operação visa integrar 4 estagiários (3 da área social e 1 na área de gestão)
contribuindo para a inserção na vida ativa de jovens.

PEPAL

Proporcionar o desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de trabalho.

PEPAL

As características mais relevantes desta operação visam possibilitar aos jovens a
obtenção de novos conhecimentos em contexto trabalho, formação profissional e a
possibilidade de inserção na vida ativa.

PEPAL

possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de um estágio profissional
na administração local que crie condições para uma mais rápida e fácil integração no
mercado de trabalho

PEPAL

Promoção da Economia Local através da implementação de mecanismos que permitam
estimular o empreendedorismo local. Desenvolvimento de instrumentos no domínio da
prevenção e planeamento de operações de socorro, Elaborar e participar na gestão da
aplicação do Programa anual de Controlo da Qualidade da água para consumo humano.
Implementação de mecanismos tecnológicos que permitam uma divulgação mais eficaz
dos eventos concelhios.

PEPAL

Pretende-se aperfeiçoar as competências sócio-profissionais dos jovens qualificados,
facilitando a sua integração na vida ativa, permitindo responder, com eficiência, eficácia
e qualidade, aos desafios do processo de reforma e modernização do Estado. Pretendese ainda contribuir para evitar e minimizar o risco de isolamento, desmotivação e
marginalização de jovens, bem como a emigração de mão de obra qualificada formada
no nosso país.

PEPAL

Atento as temáticas do desemprego e às dificuldades de acesso dos jovens qualificados
à vida ativa, provocadas não só pela conjuntura económica desfavorável, que o país
enfrenta, mas também à falta de experiência destes jovens em contexto laboral, o
Município vai proporcionar a sete jovens um estágio, onde poderão aplicar os seus
conhecimentos teóricos, adquiridos ao longo da sua formação aperfeiçoando-os com
um “Know-how” prático.

FREGUESIA DE GONDOMAR (SÃO COSME), VALBOM
PEPAL
E JOVIM

A União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme) Valbom e Jovim tem neste projeto, o
objetivo de promover a integração de um técnico licenciado em educação fisica e
desporto, no sentido deste dar apoio à organização de um conjunto de atividades que
potenciem a prática de exercício físico, a melhoraria da qualidade de vida em geral de
todos os habitantes e em particular dos idosos que residem no território desta
Autarquia.

MUNICÍPIO DE CASCAIS

PEPAL

Programa de formação, certificado pela DGERT, com a duração de 98 horas,
eminentemente orientado para a área do Desenvolvimento Pessoal e abordando temas
ligados às Competências Pessoais de Desempenho, Comunicação e Trabalho em Equipa,
Empregabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida. Participação em áreas de
intervenção estratégica para o Município. Prevalência do trabalho em equipa, através
da integração em equipas pluridisciplinares.

Empreende Já - Rede de Perceção e Gestão de Negócios

O Empreende Já, visa estimular uma cultura empreendedora, centrada na criatividade e
na inovação, e apoiar a constituição e o desenvolvimento de empresas e de entidades
da economia social, bem como a criação de postos de trabalho, por e para jovens.
Assinala-se a metodologia holística do programa que assegura apoio ao jovem, da
gestação da ideia, à sustentabilidade do(s) posto(s) de trabalho criado(s).

PEPAL

O Município de Peniche prevê contratar 8 estagiários no âmbito da presente
candidatura. A contratação de estagiários pode ser muito vantajosa para um Município,
uma vez que os estagiários são altamente qualificados e, desejavelmente, têm
disposição para aprender e garra para vencer desafios, podendo vir a injetar “sangue
novo” na organização, contribuindo para a reciclagem e atualização de informações.

FREGUESIA DE BEJA (SALVADOR E SANTA MARIA DA
PEPAL
FEIRA)

Através do PEPAL os jovens envolvidos poderão realizar um estágio profissional em
contexto real de trabalho que crie condições para uma mais rápida e de fácil integração
no mercado de trabalho.

ECOLEZIRIA -EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA O
TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, EIM

PEPAL

A Ecolezíria é uma Empresa Intermunicipal para o Tratamento de Resíduos Sólidos e
tem um estágio atribuído, no âmbito do Despacho n.º 1402/2015, de 11 de fevereiro,
de S. Exa. o Secretário de Estado da Administração Local, pelo que vem apresentar a
candidatura ao financiamento para o estágio aprovado.

PEPAL

Tendo em conta que o FSE é o fundo estrutural mais antigo, cooperando para o
fortalecimento da política económica e social da União, prosperando o emprego e as
possibilidades de emprego, esta operação revela-se essencial. Existem pessoas
consideradas excluídas, que não têm as mesmas oportunidades dentro da sociedade,
por motivos como as condições sócio – económicas, gênero, raça ou falta de acesso a
tecnologias (exclusão digital). A inserção des

PEPAL

O PEPAL pressupõe a integração de jovens licenciados desempregados no mercado de
trabalho. Esta é uma oportunidade de melhoria de qualificações além de ser
fundamental na ponte entre o conhecimento académico e a realidade profissional.

INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E
JUVENTUDE, I.P.

MUNICÍPIO DE PENICHE

FREGUESIA DE ANTA E GUETIM

MUNICIPIO DE OLEIROS

MUNÍCIPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

MUNICIPIO DE LAMEGO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

PEPAL

Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral.

PEPAL

Integrar na realidade laboral, os jovens recém licenciados, para os dotar de
conhecimentos e ferramentas técnico-práticas, em contexto real de trabalho, e munilos de competências objetivas e concretas, para lhes facilitar a entrada no mercado de
trabalho com êxito.Por outro lado, promover a qualidade de vida das populações
maximizando os recursos existentes de forma a dignificar o cidadão como elemento
integrante de um Estado de Direito.

PEPAL

Esta operação promoverá a inserção no mercado de trabalho de jovens NEET,
possibilitando a estes jovens uma experiência profissional na administração pública,
através da realização de um estágio profissional, no âmbito do PEPAL - Programa de
Estágios na Administração Local, facilitando, desta forma, a inserção de jovens com
qualificações superiores no mercado de trabalho.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

28.503,78

38.183,52

9.545,88

38.183,52

19.091,76

38.183,52

28.637,64

9.545,88

28.637,64

47.729,40

76.367,04

66.821,16

9.545,88

76.367,04

4.633.615,80

76.367,03

9.545,88

9.545,88

9.545,88

37.984,99

49.657,68

76.367,04

66.821,16

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

26.223,48

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/15

2016/06/14

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/11

2016/09/14

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/06/30

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/19

2017/06/30

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/18

2016/07/01

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/15

2016/05/14

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/07/31

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/05

2016/09/14

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/24

2016/09/22

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/05

2016/10/04

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/06/30

Portugal

4.262.926,54

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/12/20

2018/12/31

Portugal

70.257,67

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/15

2017/03/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/07

2016/05/06

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

34.946,19

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/25

2016/07/14

Portugal

45.685,07

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

70.257,67

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/21

2017/01/31

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/08/02

Portugal

774

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000277

POISE-02-3220-FSE-000278

POISE-02-3220-FSE-000279

POISE-02-3220-FSE-000280

POISE-02-3220-FSE-000281

POISE-02-3220-FSE-000282

POISE-02-3220-FSE-000283

POISE-02-3220-FSE-000284

POISE-02-3220-FSE-000285

POISE-02-3220-FSE-000286

POISE-02-3220-FSE-000287

POISE-02-3220-FSE-000288

POISE-02-3220-FSE-000289

POISE-02-3220-FSE-000290

POISE-02-3220-FSE-000291

POISE-02-3220-FSE-000292

POISE-02-3220-FSE-000293

POISE-02-3220-FSE-000294

POISE-02-3220-FSE-000295

POISE-02-3220-FSE-000296

POISE-02-3220-FSE-000297

POISE-02-3220-FSE-000298

POISE-02-3220-FSE-000300

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

MUNICIPIO DE ARRONCHES

MUNICIPIO DE LOULE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

MUNICÍPIO DE SEIA

FREGUESIA DE SANTIAGO E S.SIMÃO DE LITÉM E
ALBERGARIA DOS DOZE

MUNICIPIO DE AMARANTE

MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA

MUNICIPIO DE BORBA

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

FREGUESIA DE ALVALADE

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

FREGUESIA DA GUARDA

MUNICIPIO DE TAVIRA

MUNICIPIO DE SINES

MUNICIPIO DE TRANCOSO

MUNICÍPIO DE FRONTEIRA

MUNICÍPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICÍPIO DE TABUAÇO

MUNICÍPIO DE MURÇA

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

PEPAL

Programa de 12 Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) no Município da
Figueira da Foz

PEPAL

Com a realização da operação, a autarquia pretende facultar o acesso ao mundo do
trabalho a dois estagiários que, desta forma, poderão colocar em prática os
conhecimentos adquiridos no ensino superior, nas respetivas áreas de especialização.

PEPAL

A C.M.Loulé propôs-se realizar 12 estágios com vista a promover a integração
sustentável dos/as jovens com qualificação superior NEET no mercado de trabalho, o
desenvolvimento e competitividade económica e local, energia, educação, saúde, ação
social e cultura. É convição que a realização dos mesmos terá reflexos tanto no
desenvolvimento de competências do/a estagiário/a, como na própria organização
estrutural da Autarquia e no/a munícipe.

PEPAL

A presente candidatura diz respeito à contratação de dois estagiários na área temática
de Promoçao do Desenvolvimento e da competitividade económica local, energia e
ciência por parte da CIM Cávado. Esta CIM procura desenvolver um progressivo papel
no território do Cávado, designadamente com o aprofundamento do seu papel nas
temáticas do desenvolvimento económico e da promoção de uma economia de baixo
carbono .

PEPAL

A melhoria das qualificações dos jovens com base na sua integração no mercado de
trabalho, através da concretização de estágios profissionais.

PEPAL

A operação em apreço assenta essencialmente nos vetores da inclusão social e
emprego. Pretende-se com a realização do estágio PEPAL a integração de jovem no
mercado de trabalho após a sua aquisição de habitações académicas no
estabelecimento de ensino superior público ou privado, permitindo a realização de um
estágio profissional, em contexto real de trabalho. Ao nível da política de gestão de
recursos humanos é prática corrente o apoio e o ince

PEPAL

O presente projeto visa contribuir ativamente para o cumprimento da política nacional
de emprego e para o pleno aproveitamento do investimento nacional no ensino e
formação profissional, constituindo-se como instrumento privilegiado para a
modernização autárquica, permitindo, assim, que o Município potencie recursos
humanos em diferentes áreas, nomeadamente no planeamento urbanístico, ação
social, educação, informática, direito e gestão/economia

PEPAL

A presente operação visa dotar os serviços do Município de recursos humanos com
competência adequada no sentido de executar as políticas de desenvolvimento local e ir
ao encontro das expectativas das populações locais.

PEPAL

A presente operação irá permitir realizar 4 estágios, interligados, ao abrigo do PEPAL,
vocacionadas para áreas estratégicas do Município, nomeadamente:- 1 Licenciado em
Administração Pública;- 1 Licenciado em Turismo;- 1 Licenciado em Educação e
Comunicação Multimédia;- 1 Licenciado em Animação Cultural.

PEPAL

Pretende-se promover as competências profissionais de jovens em situação de
desemprego, possibilitando a sua integração em contexto real de trabalho; Apoiar a
transição entre o sistema de qualificações e o mercado de trabalho; Melhorar o
respetivo perfil de empregabilidade e promover a respectiva inserção profissional.

PEPAL

Domínio das novas tecnologias, contributos relevantes na área da inovação,
comunicação e promoção da economia local

PEPAL

Aumento da capacidade de adaptação dos trabalhadores e das empresas; A melhoria do
acesso ao emprego; A inserção profissional dos desempregados jovens; O reforço da
integração social das pessoas desfavorecidas; O aumento e a melhoria do investimento
no capital humano; O reforço da capacidade institucional e a eficácia das
administrações e dos serviços públicos.

PEPAL

Pretende-se a colocação de um estagiário com formação académica com grau mínimo
de licenciatura em serviços social com o intuito de potenciar a política de ação social.
Constituir a Comissão Social de Freguesia, conceber programas e ações de caris
eminentemente sociais que promovam a inclusão e o fortalecimento socio-económico
das famílias carenciadas, promover o voluntariado, gerir as lojas socias da freguesia.

PEPAL

Com vista à dinamização económica e social do Concelho, foram admitidos 6 Estágios
(PEPAL), nas áreas de Sociologia, Patrim Cultural, Psicologia (2), Direito e Design de
Comunicação.Com os planos individuais de estágio dos jovens, perspetiva-se que os
seus desempenhos e conhecimentos contribuam de forma significativa para promover
novas formações,novas competências profissionais, bem como a potenciação da
modernização dos serviços.

PEPAL

No âmbito da 5ª Edição do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local
(PEPAL), a Câmara Municipal de Sines promove quatro estágios profissionais, com a
duração de 12 meses, nas áreas de Psicologia, de Educação Física e Desporto, de
Recursos Humanos e de Gestão. São destinatários destes estágios os jovens com idade
até aos 29 anos, inclusive, que não trabalham, não estudam e não se encontram em
formação.

PEPAL

Esta operação destina-se ao desenvolvimento de estágios profissionais na
administração pública local, em contexto de trabalho, para os quais o município de
Trancoso disponibiliza aos estagiários ferramentas para a sua inclusão no mercado
laboral e integração na administração pública. Procura-se preencher as carências da
entidade promotora,através de um intercâmbio entre o estagiário e a autarquia que
tem vindo a ser enriquecedor para ambos.

PEPAL

Possibilita a integração de jovens capacitados e qualificados, de modo a dar resposta às
necessidades e prioridades locais, disponibilizando aos estagiários acesso a áreas e
atividades onde existe uma procura efetiva no mercado laboral, assim como dar-lhe a
conhecer as prioridades estratégicas como o desenvolvimento económico e social e a
inclusão social.

PEPAL

Os jovens estagiários com qualificação superior terão a possibilidade de integrar
equipas em contexto real de trabalho, com vista ao desenvolvimento das suas
competências profissionais, através da aquisição de experiencia, da implementação de
boas praticas e aprendizagem do sentido de serviço publico.

PEPAL

Os estágios no âmbito do PEPAL, a decorrer no Município das Caldas da Rainha, são
cinco nas áreas de Geografia, Administração Pública, Arquitectura Paisagista, Animação
Socio-Cultural e Museologia. Assim, pretende-se que exista a consolidação de
conhecimentos teórico/práticos apreendidos ao longo de todo o percurso académico de
cada um dos estagiários, aplicando-os na criação e desenvolvimento dos projectos onde
estão integrados.

PEPAL

A Câmara Municipal de Loures através da promoção de estágios profissionais fomenta o
desenvolvimento pessoal e profissional dos seus trabalhadores e munícipes. Com a
candidatura ao PEPAL foi abrangida por 2 estágios, nas áreas de Serviço Social e
Enfermagem. Após a recepção e análise das candidaturas foram realizadas as avaliações
curriculares e entrevistas individuais, tendo sido seleccionada a candidatura com
melhor cotação para cada estágio.

PEPAL

Trata-se de uma operação facilitadora da integração de jovens com formação superior
no mercado de trabalho, proporcionando-lhes uma experiência em contexto real de
trabalho, melhorando as suas qualificações e potenciando a respetiva empregabilidade.
Tem como prioridade jovens que não trabalham, não estudam, nem se encontram em
formação, incluindo os jovens em risco de exclusão social e de comunidades
marginalizadas.

PEPAL

O programa de estágios profissionais na administração local apresenta-se como uma
oportunidade única para a integração dos mais jovens recursos humanos no mercado
de trabalho. Esta operação apresenta resumidamente as seguintes características: o
envolvimento dos vários estagiários na realidade de uma autarquia local; a motivação
para o trabalho integrado em equipa; acompanhamento e orientação adequados.

PEPAL

Serão apenas integrados nos estágios jovens NEET,ou seja jovens com idade até 29
anos;que possuam licenciatura e que cumulativamente não estejam a trabalhar,em
estágio,a estudar no ensino formal e a frequentar formação no sistema de ensino
formal.O projeto tem como objetivo possibilitar a estes jovens a realização de um
estágio profissional,em contexto real de trabalho,a sua integração no mercado de
trabalho; evitando o isolamento e marginaliza

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

114.550,56

19.091,76

114.550,56

19.091,76

57.275,28

9.543,20

76.367,04

66.821,16

38.183,52

76.367,04

9.507,63

57.275,28

9.545,28

56.995,92

38.183,52

66.821,16

28.508,16

19.091,76

47.729,40

12.727,84

76.367,04

38.183,52

66.821,16

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

105.386,52

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/14

2016/09/13

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/07

2016/05/17

Portugal

105.386,52

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2017/03/01

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/09/06

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/10/01

Portugal

8.779,74

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/09/30

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/01

2017/03/31

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/05

2016/07/08

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/08/31

Portugal

8.747,02

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/02

2016/07/02

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/06

2016/07/05

Portugal

8.781,66

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/15

2016/07/14

Portugal

52.436,25

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/04

2016/12/06

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/15

2016/06/14

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

26.227,51

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/25

2016/05/24

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/08

2016/07/01

Portugal

11.709,61

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/04

2016/06/07

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/01/04

2017/03/31

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/28

2016/12/31

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/08

2017/12/31

Portugal

775

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000301

POISE-02-3220-FSE-000302

POISE-02-3220-FSE-000304

POISE-02-3220-FSE-000305

POISE-02-3220-FSE-000306

POISE-02-3220-FSE-000307

POISE-02-3220-FSE-000308

POISE-02-3220-FSE-000309

POISE-02-3220-FSE-000310

POISE-02-3220-FSE-000311

POISE-02-3220-FSE-000312

POISE-02-3220-FSE-000313

POISE-02-3220-FSE-000314

POISE-02-3220-FSE-000315

POISE-02-3220-FSE-000316

POISE-02-3220-FSE-000317

POISE-02-3220-FSE-000318

POISE-02-3220-FSE-000319

POISE-02-3220-FSE-000320

POISE-02-3220-FSE-000321

POISE-02-3220-FSE-000322

POISE-02-3220-FSE-000323

POISE-02-3220-FSE-000324

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS,
E.I.M.

MUNICIPIO DE BEJA

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

MUNICÍPIO DE BAIÃO

MUNICIPIO DE ANADIA

MUNICIPIO DE PORTEL

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

PEPAL

Utilizando novas formas de organização do trabalho, desenvolver um conjunto de
atividades direcionadas para a racionalização sustentável da utilização de recursos
(máquinas, sistemas de transporte, ferramentas, pessoas e espaços) na unidade de
Tratamento Mecânico e Biológico da GESAMB, com o objetivo de melhorar o seu
desempenho global.

PEPAL

A escolha de áreas técnicas recaiu sobre âmbitos de interesse ligados a domínios de
intervenção que assumem relevância nos processos de mudança no seio da sociedade,
por representarem um instrumento indispensável para a sensibilização, promoção e
dinamização de processos de desenvolvimento local. É neste contexto de referência
estratégica que este Município pode contribuir para proporcionar a jovens recém
licenciados a aquisição de experiências,

PEPAL

O Município promove a realização de 2 Estágios PEPAL, os quais se encontram a
decorrer e terão o seu término em 02-08-2016. Pretende-se por um lado, promover a
integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, e por outro, aumentar a
eficácia e a eficiência do serviço público através do seu reforço com técnicos
habilitados.

PEPAL

Esta operação caracteriza-se pela possibilidade de integração de dois jovens com
qualificação superior, em contexto real de trabalho, preservando e melhorando as suas
competências socio-profissionais, através da manutenção do contacto com o mercado
de trabalho, com outros trabalhadores e atividades do serviço público, evitando, desta
forma, o risco de desmotivação por parte destes jovens, provocado por situações de
desemprego.

PEPAL

Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho em especial dos que não
estão em situação de emprego, ensino ou formação, incluindo os jovens em risco de
exclusão social.

PEPAL

No âmbito do Programa Estágios Profissionais na Administração Pública Local, o
Município de Portel tem como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento pessoal
e profissional dos estagiários, permitindo-lhes a aquisição de experiência profissional,
em contexto real de trabalho, que potencialize a sua mais rápida integração no mercado
de trabalho.

FREGUESIA DE ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ
PEPAL
E VERDERENA

Desenvolver e colocar em prática as competências adquiridas ao longo do percurso
formativo, proceder ao planeamento de trabalhos operacionais no âmbito da Higiene
Urbana, Espaços Verdes, Toponímia e Sinalização Vertical; Proceder ao planeamento e
acompanhamento de obras de requalificação de espaços interiores e exteriores, de
apoio aos serviços e à população.

MUNICIPIO DE ALCANENA

PEPAL

O presente projecto tem como objectivo dar oportunidade a jovens desempregados ou
à procura de 1º emprego, detentores de qualificação escolar de nível 6. Pretende-se que
os estagiários adquiram conhecimentos práticos nas tarefas que irão desempenhar,
com autonomia e espírito de iniciativa, sempre acompanhados por um tutor
especializado na área que orientarão e supervisionarão o trabalho que será
desenvolvido.

PEPAL

O Município de Fornos de Algodres pretende proporcionar aos jovens:- Com qualificação
superior, condições em contexto real de trabalho, que lhes permita obter competências
para a sua integração no mercado de trabalho;- Fomentar aos jovens desempregados
que não estudam, o contato com outros trabalhadores de forma a evitar o isolamento e
desmotivação.

PEPAL

Potenciar a inserção em contexto real de trabalho de jovens NEET, de forma a
desenvolver e aplicar aptidões e conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida
académica.Dotar os candidatos com conhecimentos, métodos e práticas laborais
desenvolvidas na entidade promotora que sustentem e potenciem as suas
características pessoais/profissionais de forma a contribuir para o desenvolvimento
destas entidades.

PEPAL

A operação tem como fim primordial a integração de jovens no mercado de trabalho e a
melhoria das suas qualificações, através da realização de estágios profissionais no
universo da administração local, no contexto muito específico dos Municípios, cujas
atribuições permitirão aos estagiário(a)s o desempenho de funções, em contexto real
de trabalho, que contribuirão para a aquisição de competências essenciais à integração
no mercado de trabalho.

PEPAL

A Freguesia da Sertã pretende ser um órgão ativo na inclusão de jovens qualificados no
mercado de trabalho, proporcionando um estágio em contexto real de trabalho.
Simultaneamente, obtém-se uma melhoria na organização e dinâmica dos nosso
serviços, elevando os níveis de eficiência e eficácia para proporcionar um melhor
atendimento aos munícipes, fomentando o desenvolvimento humano, físico e social,
numa região com muito potencial para explorar.

PEPAL

A área social constitui uma das áreas estratégicas de intervenção deste Município. Aos
jovens é dada a possibilidade de adquirir formação e experiência nos seus serviços,
sendo que ao definir áreas de estágio que permitem proximidade aos públicos do
município e transversalidade em idade e meio social, é possível que adquiram um leque
de aprendizagens diversificado e dar visibilidade ao seu trabalho.

PEPAL

Proporcionar o desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de trabalho
que vá de encontro às necessidades nas áreas apontadas como prioritárias no âmbito
da acção social da freguesia, infância e juventude, desempregados e idosos, de forma a
apoiar a definição de políticas a desenvolver junto desta população alvo.

PEPAL

A candidatura apresentada pelo Município de Mira visa a integração de 7 jovens NEET,
titulares de habilitações superiores, possibilitando-lhes a aquisição de competências
profissionais, através da formação prática em contexto de trabalho, potenciando a sua
empregabilidade, minorando os riscos de isolamento, exclusão, desmotivação e
marginalização. A integração dos jovens permitirá a partilha de experiências, boas
práticas e sentido público.

PEPAL

Atendendo à problemática da inserção na vida ativa de jovens qualificados pretende-se
promover oportunidades de formação e desempenho profissional em contexto real de
trabalho, nas diversas unidades orgânicas do Município. Tendo em conta a diversidade
das suas áreas de intervenção, o Município da Sertã assume-se como formador e como
agente dinamizador do desenvolvimento dos recursos humanos do Concelho.

PEPAL

Esta operação tem por objetivo a integração dos jovens no mercado de trabalho. Baseiase na realização de estágios em contexto real de trabalho, que permitem aos estagiários
o contacto com outros trabalhadores, atividades, regras, boas práticas e o sentido de
serviço público ajudando inicio do processo da sua carreira profissional evitando o risco
de isolamento, desmotivação e marginalização e a melhoria do seu perfil de
empregabilidade.

PEPAL

O presente projeto visa contribuir ativamente para o cumprimento da política nacional
de emprego e para o pleno aproveitamento do investimento nacional no ensino e
formação profissional, constituindo-se como instrumento privilegiado para a
modernização autárquica, permitindo, assim, que a União de Freguesias potencie
recursos humanos na área de desporto e atividade física e desportiva, de modo a
melhorar os hábitos de vida das populações.

MUNICÍPIO DE FORNOS DE ALGODRES

MUNICÍPIO DE GÓIS

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

FREGUESIA DA SERTÃ

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

FREGUESIA DE AVINTES

MUNICÍPIO DE MIRA

MUNICÍPIO DA SERTÃ

MUNICÍPIO DE VILA REAL

FREGUESIA DE AMARANTE (SÃO GONÇALO),
MADALENA, CEPELOS E GATÃO

FREGUESIA DE SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTA MARIA
PEPAL
DOS OLIVAIS

Através dos estágos em contexto real de trabalho, a Junta de Freguesia de S. João
Baptista e Santa Maria dos Olivais, pretende aperfeiçoar as competências sócioprofissionais dos jovens qualificados, por forma a facilitar a sua integraçao na vida
ativa, permitindo à administração local responder, de forma rápida e efetiva, aos
desafios do processo de reforma e modernização do Estado.

FREGUESIA DE SILVARES, PIAS, NOGUEIRA E
ALVARENGA

PEPAL

Este projeto visa gerir o planeamento e realização de atividades de âmbito Psicossocial,
educativo e formativo da União de Freguesias, nomeadamente: espaço de ATL/OTL;
colónia de férias para crianças mais desfavorecidas; estratégias e atividades para jovens
em risco; desenvolvimento de projeto de acompanhamento de idosos isolados;
acompanhamento e apoio às famílias com deficientes; criação de banco de voluntariado
local.

PEPAL

A Junta de Freguesia do Carriço está atenta a todas as oportunidades de melhoria e
desenvolvimento dos seus diversos serviços, e é por isso que, face às características dos
Estágios PEPAL, a Junta de Freguesia considerou que havia vantagens em apresentar
candidatura, uma vez que estes estágios trazem dinamismo, criatividade, motivação e
inovação aos serviços e daí as mais valias para o funcionamento da Junta de Freguesia.

FREGUESIA DE CARRIÇO

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO
ALENTEJO

PEPAL

Realização de estágios profissionais com um contexto de trabalho e formação que
visam o incremento da qualidade do emprego.

PEPAL

Promover a inclusão de jovens recém licenciados num ambiente real de trabalho, a
realização de um estágio profissional com atividades e contacto entre outros
trabalhadores com a possibilidade de troca efetiva de experiências e conhecimentos.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

9.545,88

38.183,52

19.091,76

19.091,76

19.091,76

76.367,04

9.480,11

57.275,28

28.637,64

38.183,52

38.183,52

9.545,88

19.091,76

9.545,88

66.821,16

28.637,64

85.912,92

9.545,88

9.545,88

9.545,88

9.545,88

76.367,04

19.091,76

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/20

2016/07/19

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/16

2016/09/23

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/08/02

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/08/16

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/12/31

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/09/30

Portugal

8.721,70

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/08

2016/06/07

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/06

2017/05/31

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/09/14

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/07

2016/09/06

Portugal

35.128,84

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/08/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/22

2016/06/21

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/17

2016/12/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/17

2016/06/16

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/15

2017/01/17

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/11/08

Portugal

79.039,89

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/17

2016/11/30

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/11/01

2016/10/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/09/01

2017/02/28

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/16

2016/08/31

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/07/01

2017/01/31

Portugal

776

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000325

POISE-02-3220-FSE-000326

POISE-02-3220-FSE-000327

POISE-02-3220-FSE-000328

POISE-02-3220-FSE-000329

POISE-02-3220-FSE-000330

POISE-02-3220-FSE-000331

POISE-02-3220-FSE-000332

POISE-02-3220-FSE-000333

POISE-02-3220-FSE-000334

POISE-02-3220-FSE-000335

POISE-02-3220-FSE-000336

POISE-02-3220-FSE-000337

POISE-02-3220-FSE-000338

POISE-02-3220-FSE-000341

POISE-02-3220-FSE-000342

POISE-02-3220-FSE-000343

POISE-02-3220-FSE-000344

POISE-02-3220-FSE-000345

POISE-02-3220-FSE-000346

POISE-02-3220-FSE-000347

POISE-02-3220-FSE-000348

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE ALIJÓ

MUNICÍPIO DE TONDELA

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

MUNICÍPIO DE SOUSEL

COOPERATIVA ANTÓNIO SÉRGIO PARA A
ECONOMIA SOCIAL - COOPERATIVA DE INTERESSE
PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

MUNICIPIO DE ESTARREJA

MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

MUNICÍPIO DE VALENÇA

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

MUNICÍPIO DA TROFA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

FREGUESIA DE VISEU

MUNICÍPIO DE FARO

MUNICÍPIO DE POMBAL

FREGUESIA DE IZEDA, CALVELHE E PARADINHA
NOVA

MUNICIPIO DE SARDOAL

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

PEPAL

A presente candidatura da Câmara Municipal de Alijó, reveste um carácter
fundamental, que proporciona à Autarquia a participação de jovens qualificados em
áreas tão importantes como são o desenvolvimento económico local e a inclusão social.
Por outro lado, possibilita a adequação das necessidades e prioridades locais,
permitindo aos jovens a realização de estágios em áreas onde existe uma procura
efectiva no mercado de trabalho local.

PEPAL

A operação contem factores de inovação, pela inclusão dos estagiários nos diversos
projectos e nas equipas que os desenvolvem, complementando-as com os seus
conhecimentos. O papel interventivo dos estagiários através das actividades a
desempenhar quer em termos individuais, quer em contexto real nessa equipas,
permitir-lhes-á, pela aprendizagem obtida, a aquisição de perfis e de novas
competências.

PEPAL

Possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de um estágio profissional
na administração local, que crie condições para uma mais rápida e fácil integração no
mercado de trabalho.

PEPAL

Pretende o Município de Sousel recrutar 7 estagiários, com as seguintes áreas de
formação: Engenharia do Ambiente, Geografia, Assessoria de Administração, Gestão,
Relações Publicas e Secretariado, Desporto e uma outra a definir. Possibilitar aos
jovens com qualificação superior a realização destes estágios profissionais, em contexto
real de trabalho, criando condições de facilidade de integração no mercado de trabalho.

COOP Jovem

O Programa COOPJOVEM consiste num desafio a todos/as os/as jovens NEET no sentido
de se organizarem sob a forma cooperativa. É, pois, um programa inovador que associa
a promoção da forma cooperativa ao empreendedorismo e à inovação. O COOPJOVEM
visa em última análise a formação de novas cooperativas, através da promoção de uma
cultura de solidariedade e de cooperação, do incentivo à criação do autoemprego, do
aumento de postos de trabalho.

PEPAL

O Município da Lourinhã proporciona Estágios Profissionais em contexto real de
trabalho a jovens qualificados, com o objetivo de fomentar a sua capacidade de
integração no mercado de trabalho e a sua empregabilidade sustentável, contribuindo
para potenciar a adoção de boas práticas de gestão pública e de novas áreas de
intervenção técnica e administrativa nos seus serviços municipais.

PEPAL

O município propôs-se realizar 3 estágios profissionais em áreas consideradas
prioritárias de intervenção na autarquia, designadamente a intervenção social, o
desenvolvimento do turismo e a promoção do empreendedorismo e a promoção da
competitividade económica reduzindo custos e simplificando procedimentos aos
agentes económicos, desenvolvendo projetos inseridos nos objetivos estratégicos
definidos para os anos de 2015 e 2016.

PEPAL

Esta operação visa possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de um
estágio profissional, em contexto real de trabalho, que crie condições para uma mais
rápida e fácil integração no mercado de trabalho. É destinada a jovens com idade até
aos 29 anos, inclusive, que não trabalham, não estudam e não se encontram em
formação.

PEPAL

Os recursos humanos são considerados pela Câmara como um dos mais importantes
pilares,daí o seu esforço contínuo na melhoria da qualificação dos funcionários e na
adaptação dos estagiários ao mercado de trabalho.Foram privilegiadas as seguintes
áreas de intervenção:Ciências da Educação;Economia/G.Empresas;Anim.
Sociocultural;Ciências de Inf. e Documentação.

PEPAL

Reforço e promoção da integração de jovens no mercado de trabalho e a melhoria das
suas qualificações através da concretização dos estágios profissionais, contribuindo, por
essa via, para um aumento das suas competências profissionais e pessoais,
proporcionando-lhes experiência sem contexto de trabalho.

PEPAL

O Município de Santarém pretende promover 6 estágios profissionais em áreas
estratégias das políticas municipais, dirigidos a jovens que não se encontrem
empregados/as, no ensino ou em formação, detentores de elevado nível de
qualificação.

PEPAL

A operação versa sobre a oportunidade de estágios na administração local, existindo
uma troca de experiências entre a entidade empregador e o estagiário. Permite aceder
a novos conhecimentos e empíricos advindos do contexto de formação e confere ao
estagiário uma percpeçaõ prática onde empregar os seus conhecimentos, bem como,
abre a uma experiência mais alargada de ambiente de trabalho de aspectos como
legislação do trabalho entre outros aspect

PEPAL

A iniciativa levada a cabo pela Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar visa contribuir
para a inserção dos jovens na vida activa, complementando uma qualificação
preexistente através de uma formação prática a decorrer no âmbito dos serviços
públicos. Esta iniciativa concorre para o pleno aproveitamento do investimento nacional
no ensino e formação profissional.

PEPAL

Nesta 5ª Edição do PEPAL o Município de Alandroal irá promover 5 estágios
profissionais de nível 6, dois estágios na área de “Promoção do Desenvolvimento e da
competitividade económica local, energia e ciência” e três estágios no “domínio social
(educação, saúde, ação social e cultura)”.

PEPAL

No âmbito da presente tipologia de operações são financiados os estágios profissionais
na Administração Local regulamentados nos termos dos diplomas normativos
enquadradores da política. O Município da Trofa, procedeu à abertura de candidaturas
para recrutamento e seleção de 8 estagiários (cinco estágios na área Promoção do
desenvolvimento e da competitividade económica local, energia e ciência e 3 estágios
na área Intervenção no domínio social.

PEPAL

Com esta candidatura o Municipio de Arcos de Valdevez propõem-se promover a
integração de jovens no mercado de trabalho, possibilitando - lhes o exercício de
funções adequadas às suas qualificações em contexto real de trabalho, permitindo-lhes
adquirir experiências, aplicar conhecimentos, desenvolver relações interpessoais e
compreender as normas e os valores das organizações.

PEPAL

Possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de um estágio profissional
na administraçãolocal, que crie condições para uma mais rápida e fácil integração no
mercado de trabalho. Este estágio irá decorrer no domínio social, nomeadamente nas
áreas de Educação, Saúde, Cultura e Ação Social, numa freguesia que atualmente possui
cerca de 27000 habitantes.

PEPAL

A operação consiste na realização de 4 estágios profissionais, com duração de 12 meses
cada um.

PEPAL

É apanágio deste Município estar atento àquilo que são oportunidades de melhoria e
desenvolvimento dos seus diversos serviços, e é neste sentido que se considerou que,
face às aptidões que os Estágios PEPAL detêm, o Município de Pombal tem vantagem
em apresentar candidatura aos Estágios PEPAL, trazendo dinamismo, criatividade,
motivação e inovação, com todas as mais valias que daí decorram para o Município de
Pombal e para a organização.

PEPAL

Com o desenvolvimento do estágio PEPAL, pretende-se a prioritariamente a integração
de um jovem licenciado no mercado de trabalho e um contributo decisivo no apoio ao
desenvolvimento da economia local por via do plano de trabalhos as ser implementado
no âmbito da operação.A inclusão de um estagiário com formação superior nos serviços
da freguesia é de enorme importância estratégica nos objetivos definidos.

PEPAL

A administração local vive um tempo de mudança, imposto quer pela modernização da
sociedade portuguesa ao longo das últimas décadas.Face exposto, é tempo de otimizar
as alterações na organização, modo de funcionamento, métodos e processos, tendo
como objetivo final a concretização de um novo modelo de gestão que vise a
sustentabilidade financeira e garanta a prestação de serviços de modo eficiente.

PEPAL

A implementação de um projeto de Estágios Profissionais na Autarquia pretende
contribuir para a promoção da inserção na vida ativa de jovens com idade
compreendida entre os 15 e os 29 anos que não estão nem a trabalhar, estudar,
estagiar ou a frequentar qualquer tipo de formação, possibilitando-lhes o
desenvolvimento e aplicação dos seus conhecimentos em contexto real de trabalho
tendo em conta as principais áreas de intervenção do MOA.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

76.367,04

28.637,64

28.637,64

57.275,28

15.204.090,72

66.821,16

28.541,31

47.729,40

28.637,64

66.821,16

19.091,76

19.091,76

66.821,16

47.729,40

76.367,04

75.570,24

9.545,88

38.183,52

133.452,13

9.545,88

47.729,40

133.642,32

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2017/01/31

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/10/04

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/15

2018/07/14

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/02/01

2017/12/30

Portugal

13.987.763,46

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/10/21

2018/12/31

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/15

2016/12/28

Portugal

26.258,01

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/12/06

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/15

2016/09/06

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/15

2017/04/30

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/06/07

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/04/04

2017/12/31

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/01

2017/06/30

Portugal

61.475,47

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/06/14

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/01

2016/11/30

Portugal

70.257,68

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/01

2017/02/28

Portugal

69.524,62

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/10/14

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/01

2016/07/31

Portugal

35.128,83

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

122.775,96

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/08

2016/08/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/08/31

Portugal

122.950,93

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/01/02

2016/09/30

Portugal

777

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000349

POISE-02-3220-FSE-000350

POISE-02-3220-FSE-000351

POISE-02-3220-FSE-000352

POISE-02-3220-FSE-000353

POISE-02-3220-FSE-000354

POISE-02-3220-FSE-000355

POISE-02-3220-FSE-000356

POISE-02-3220-FSE-000357

POISE-02-3220-FSE-000358

POISE-02-3220-FSE-000359

POISE-02-3220-FSE-000360

POISE-02-3220-FSE-000361

POISE-02-3220-FSE-000362

POISE-02-3220-FSE-000363

POISE-02-3220-FSE-000364

POISE-02-3220-FSE-000365

POISE-02-3220-FSE-000366

POISE-02-3220-FSE-000367

POISE-02-3220-FSE-000368

POISE-02-3220-FSE-000369

POISE-02-3220-FSE-000370

POISE-02-3220-FSE-000371

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE VILA DE REI

MUNICÍPIO DE MEALHADA

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

FREGUESIA DE ARAZEDE

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

FREGUESIA DE AREEIRO

FREGUESIA DE RIO DE LOBA

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

MUNICIPIO DA CHAMUSCA

FREGUESIA DE PENAFIEL

MUNICIPIO DO REDONDO

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

FREGUESIA DE RIO TINTO

FREGUESIA DE NAZARÉ

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

MUNICÍPIO DE PINHEL

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

PEPAL

As características mais relevantes da operação passa pela orientação de um espaço
potenciador de aprendizagens ricas e significativas a todas as crianças que o
frequentam. Não deve ser encarado apenas numa dimensão lúdica, de brincadeira, mas
sobretudo um local que fomenta o desenvolvimento das crianças nos vários domínios,
maximizando as suas capacidades e despistando as dificuldades.

PEPAL

A presente operação é referente à realização de 6 estágios profissionais no município de
Mealhada, ao abrigo do Programa Estágios Profissionais na Administração Local
(PEPAL), 5ª edição.Com a realização destes estágios, o município de Mealhada irá
possibilitar a 6 jovens a integração em contexto real de trabalho, a melhoria das suas
qualificações e a aquisição de novas competências profissionais.

PEPAL

Promover novas formações e novas competências profissionais, de forma a potenciar a
modernização dos serviços públicos prestados.Alertar os estagiários para a delicadeza
da profissão para a qual se estão a preparar, especialmente para os aspetos da
responsabilidade pública, das regras de conduta com equilíbrio e bom senso e das
normas gerais de bem proceder. (pf. ver documento anexo)

Programa Retomar

Pretende-se promover a aquisição de uma habilitação de grau superior por parte de
jovens até aos 30 anos de idade que não se encontrem em percurso de emprego,
formação ou educação. São abrangidos pela operação os jovens que tendo iniciado um
curso de ensino superior o abandonaram sem concluir, procurando-se promover o
aumento das habilitações e, consequentemente, da sua empregabilidade.

Programa Retomar

Pretende-se promover a aquisição de uma habilitação de grau superior por parte de
jovens até aos 30 anos de idade que não se encontrem em percurso de emprego,
formação ou educação. São abrangidos pela operação os jovens que tendo iniciado um
curso de ensino superior o abandonaram sem concluir, procurando-se promover o
aumento das habilitações e, consequentemente, da sua empregabilidade.

PEPAL

Actualmente, o Capital Humano é o factor diferenciador entre as organizações. O
Município de Mértola considera fundamental promover a realização de estágios PEPAL,
permitindo simultaneamente a oportunidade de jovens recém formados adquirirem
experiência profissional e aproveitar os seus conhecimentos técnicos como contributo
para aumentar os níveis de eficiência, eficácia e modernização do serviço público.

PEPAL

Levantamento mais exaustivo das necessidades ao nível da Ação Social.Enriquecimento
das atividades lúdico pedagógicas no período pós letivo, ao nível do pré-escolar.

PEPAL

Promover o desenvolvimento e a competitividade económica local, energia e ciência na
área de Engenharia de Máquinas e, intervenção no domínio social (educação, saúde,
ação social e cultura)

PEPAL

Esta operação visa o desenvolvimento de 5 estágios do PEPAL em áreas consideradas
estratégicas e em linha com as prioridades de desenvolvimento e de serviço ao cidadão.
Pretende-se dar resposta a novos paradigmas de desenvolvimento, designadamente, no
que se refere à formação e empregabilidade dos mais jovens, à conjugação da vida
profissional e pessoal dos munícipes, ao envelhecimento da população e a novas
dinâmicas de turismo.

Programa Retomar

Pretende-se promover a aquisição de uma habilitação de grau superior por parte de
jovens até aos 30 anos de idade que não se encontrem em percurso de emprego,
formação ou educação. São abrangidos pela operação os jovens que tendo iniciado um
curso de ensino superior o abandonaram sem concluir, procurando-se promover o
aumento das habilitações e, consequentemente, da sua empregabilidade.

PEPAL

A presente operação visa a inserção de dois jovens com qualificação superior mais
rápida e fácil no mercado de trabalho através da realização de estágio profissional em
contexto de trabalho e nas áreas de competências de cada uma (comunicação social e
economia) sendo áreas de extrema importância.

PEPAL

Com a União das Freguesias de Cascais e Estoril a área geográfica ampliou a sua área de
atuação e consequentemente abrangeu um maior numero de projetos envolvendo
inúmeras projetos.Como tal existe necessidade de mobilizar recursos humanos para
fazer face de forma mais eficaz as situações socias apresentadas à Autarquia. A
Operação na área de Serviço Social pressupõe contribuir para as condições que
possibilitem aos indivíduos o exercício pleno

PEPAL

Apoio Social

PEPAL

Trata-se de uma entidade pública, órgão autárquico sujeito ao código da contratação
pública

Programa Retomar

Pretende-se promover a aquisição de grau um superior por parte de jovens até aos 30
anos de idade que não se encontrem em percurso de emprego, formação ou educação.
São abrangidos pela operação os jovens que tendo iniciado um curso de ensino superior
o abandonaram sem concluir, procurando-se promover o aumento das habilitações e,
consequentemente, da sua empregabilidade.

PEPAL

O programa de estágios visa possibilitar a integração de jovens, com qualificação
superior, permitindo um contacto com a sua área em contexto real, por forma a
adquirirem competências úteis na sua entrada para o mercado de trabalho. Ao longo do
programa, os estagiários poderão contactar com outros profissionais e adquirir
conhecimento prático, contribuindo para a melhoria do seu perfil de empregabilidade.

PEPAL

A nova freguesia de Penafiel, por força da reorganização administrativa no ano de 2013,
está implantada numa área de 22km2, com cerca de 16 mil habitantes, na coroa urbana
do município de Penafiel. A junta de freguesia de Penafiel não dispõe de recursos
humanos inseridos em estruturas técnicas e operacionais ajustadas às suas atribuições
e competências na área social, nas suas diversas dimensões.

PEPAL

A presente operação consiste no acolhimento de 6 jovens estagiários NEET e da sua
inserção em equipas de trabalho multidisciplinares, tendo em vista o desenvolvimento
de competências profissionais e relacionais que lhes permitam uma mais rápida e fácil
integração no mercado de trabalho.

PEPAL

O presente projeto reveste-se de particular importância porque, para além de contribuir
ativamente para o cumprimento da política nacional de emprego e para o pleno
aproveitamento do investimento nacional no ensino e formação profissional, constituiuse como instrumento privilegiado para a modernização autárquica, numa perspetiva de
enriquecimento recíproco.

PEPAL

São prioridades de ação da Junta de Freguesia a modernização dos seus serviços e
intervenção social junto de grupos sociais desfavorecidos, nos quais se integram os
jovens e adultos desempregados. Neste âmbito, o PEPAL é um projeto multifuncional
com impactos a nível organizacional e individual, considerando que permite a
concretização das atribuições da autarquia e contribui para a inserção profissional do
estagiário.

PEPAL

Programa de Estágio Profissional na Administração Local, na Área Social, destinado a
jovens desempregados à procura de emprego, que não se encontrem a estudar nem em
formação e que tenham até 29 anos de idade à data do início de estágio, para a
realização de experiência prática em contexto de trabalho, por forma a apoiar a
transição entre o sistema de qualificações e o mercado de trabalho na área social.

Programa Retomar

Pretende-se promover a aquisição de uma habilitação de grau superior por parte de
jovens até aos 30 anos de idade que não se encontrem em percurso de emprego,
formação ou educação. São abrangidos pela operação os jovens que tendo iniciado um
curso de ensino superior o abandonaram sem concluir, procurando-se promover o
aumento das habilitações e, consequentemente, da sua empregabilidade.

PEPAL

Com esta operação pretende-se desenvolver com as crianças, jovens e adultos,
atividades físicas, ensinar técnicas desportivas; promover e desenvolver atividades de
férias desportivas animação e lazer, e desenvolver atividades sazonais, tais como
torneios; controlar também a manutenção e controle de materiais específicos às
praticas desportivas de recreação e lazer;

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

9.524,88

57.275,28

152.734,08

5.700,00

7.200,00

47.729,40

9.545,88

9.545,88

47.729,40

118.500,00

19.091,76

9.496,42

9.545,88

8.300,76

291.900,00

74.000,00

9.545,88

57.275,28

66.820,32

9.545,88

9.545,88

118.800,00

9.545,88

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

8.762,89

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/01

2016/08/01

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/10/12

2016/10/11

Portugal

140.515,35

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/11/02

2017/01/31

Portugal

5.244,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

6.624,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/08/02

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/03/01

2016/12/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/20

2017/12/31

Portugal

109.020,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

17.564,42

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

8.736,71

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

7.636,70

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/23

2016/12/22

Portugal

268.548,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

68.080,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/01

2017/05/01

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/12/30

2016/12/29

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/21

2016/07/20

Portugal

61.474,69

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2017/03/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/04/13

2016/04/12

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/22

2016/06/21

Portugal

109.296,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

778

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-02-3220-FSE-000372

POISE-02-3220-FSE-000373

POISE-02-3220-FSE-000374

POISE-02-3220-FSE-000375

POISE-02-3220-FSE-000376

POISE-02-3220-FSE-000377

POISE-02-3220-FSE-000378

POISE-02-3220-FSE-000379

POISE-02-3220-FSE-000380

POISE-02-3220-FSE-000381

POISE-02-3220-FSE-000382

POISE-02-3220-FSE-000383

POISE-02-3220-FSE-000384

POISE-02-3220-FSE-000386

POISE-02-3220-FSE-000387

POISE-02-3220-FSE-000388

POISE-02-3220-FSE-000389

POISE-02-3220-FSE-000390

POISE-03-4229-FSE-000001

POISE-03-4229-FSE-000002

POISE-03-4229-FSE-000003

POISE-03-4229-FSE-000004

POISE-03-4229-FSE-000005

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

2-Iniciativa Emprego Jovem

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,91891892

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR

MUNICÍPIO DE AVEIRO

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR

MUNICÍPIO DE MONCHIQUE

NAZARÉ QUALIFICA, E.M., UNIPESSOAL LDA

FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA E
CHAINÇA

MUNICIPIO DE ALENQUER

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA-SINTRA

MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES

MUNICÍPIO DE AMARES

MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS

MUNICÍPIO DA AMADORA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Programa Retomar

Pretende-se promover a aquisição de uma habilitação de grau superior por parte de
jovens até aos 30 anos de idade que não se encontrem em percurso de emprego,
formação ou educação. São abrangidos pela operação os jovens que tendo iniciado um
curso de ensino superior o abandonaram sem concluir, procurando-se promover o
aumento das habilitações e, consequentemente, da sua empregabilidade.

PEPAL

Com a operação pretende-se promover a integração de jovens licenciados no mercado
de trabalho, possibilitando o exercício de funções adequadas às suas habilitações,
contribuindo para a aquisição e implementação de regras e hábitos regulares de
trabalho.Complementar a sua formação através da aquisição e desenvolvimento de
novas competências técnicas, relacionais e organizacionais, relevantes para a inserção
dos estagiários no mercado de trabalh

PEPAL

Âmbito PEPAL 5.ª Edição - Possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização
de um estágio profissional na administração local, que crie condições para uma mais
rápida e fácil integração no mercado de trabalho.

PEPAL

Promover uma relação personalizada com os agentes económicos da freguesia;
promover o empreendedorismo e estimular a valorização profissional; apoiar a
organização de conferências, seminários, sessões informativas e encontros temáticos,
direccionados ao sector empresarial da freguesia; apoio à criação, execução e
acompanhamento de todo o processo inerente ao empreendedorismo social; contato e
aprendizagem com as regras e boas práticas

PEPAL

A estratégia de desenvolvimento do Município de Aveiro, está integrada numa lógica de
especialização inteligente, onde se identificaram e potenciaram as grandes
características diferenciadoras, nomeadamente em setores de reconhecida experiência
e potencial do território, e onde se procuram maximizar e otimizar o retorno económico
sustentável, promovendo assim a qualidade de vida, o emprego e a inclusão social.

Programa Retomar

Pretende-se promover a aquisição de uma habilitação de grau superior por parte de
jovens até aos 30 anos de idade que não se encontrem em percurso de emprego,
formação ou educação. São abrangidos pela operação os jovens que tendo iniciado um
curso de ensino superior o abandonaram sem concluir, procurando-se promover o
aumento das habilitações e, consequentemente, da sua empregabilidade.

PEPAL

Criação de estágios profissionais, no Município de Monchique, num território periférico
e de baixa densidade, marcado pela problemática da interioridade, preconizando a
integração de jovens num contexto de trabalho na administração pública local, com
vista à melhoria das suas qualificações, bem como da qualidade das respostas à
população.

PEPAL

Programa de estágio profissional na administração local para promoção do
desenvolvimento e competitividade da economia local, destinado a jovens
desempregados à procura de emprego, que não se encontrem a estudar nem em
formação e que tenham até 29 anos de idade à data de início do estágio, para a
realização de experiência prática em contexto de trabalho com vista a apoiar a
transição entre o sistema de qualificações e o mercado de trabalho.

PEPAL

Dinamização da Rede Social da Freguesia, colaborando com as diversas entidades de
cariz social;Realização de projetos em Educação Social na Junta de
Freguesia;Colaboração no Gabinete de Apoio à Família.Enlencar as entidades desta
freguesia, apenas as que têm como finalidade Ação Social.

PEPAL

Candidatura para acesso ao financiamento comunitário das despesas decorrentes da
realização de 6 estágios da 5.º Edição(2014/2015) do Pepal Nivel 6 - Licenciatura (4 Promoção do desenvolvimento e da competitividade económica local, energia e ciência
e 2 - Intervenção no domínio social)

PEPAL

Arquitetura e urbanismo, considerando as graves carências existentes na Freguesia,
para as quais foi considerado fundamental a existência de meios humanos com a
formação adequada aos estudos a desenvolver.

PEPAL

A operação insere-se no domínio da inclusão social e emprego, promovendo a
sustentabilidade e qualidade do emprego apoiando os jovens NEET que assim
beneficiam dos estágios profissionais remunerados, nas áreas selecionadas e
aprovadas, em que desempenham funções adequadas às sua qualificações, durante um
período de 12 meses, promovendo a experiência prática em contexto de trabalho e
potenciar a empregabilidade.

PEPAL

Promoção do desenvolvimento socioeconómico e qualidade de vida dos munícipes, com
uma administração local socialmente mais comprometida, trabalhadores mais imbuídos
no espírito de cidadania organizacional, proporcionando aos estagiários e estagiárias
novas competências facilitadoras do acesso ao mercado do trabalho ou criação do
próprio emprego, a par da aquisição de novas competências por parte dos
trabalhadores em Funções Públicas.

PEPAL

Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho em especial dos que não
estão em situação de emprego, ensino ou formação. Através de dois estágios
profissionais, pretendeu a entidade promotora potenciar a integração profissional, em
contexto real de trabalho, de dois jovens com formação académica superior na área do
turismo e serviço social.

PEPAL

Encarando os problemas do Município de Carrazeda de Ansiães face à dinamização e
criação de emprego, principalmente no que respeita à massa mais jovem, visa-se com
este projeto proporcionar aos jovens oportunidades para se ambientarem em contexto
de trabalho e para que desenvolvam competências empreendedoras, que vão de
encontro às dificuldades do Município e às perspectivas laborais dos estagiários.

PEPAL

O estágio proposto pretende criar dinâmicas de animação cultural associadas a grandes
eventos do concelho, a organização de projetos de animação cultural destinados a
diferentes públicos e visitantes do concelho, definir um plano de atividades, aplicar as
atividades, avaliá-las e apurar o grau dos utentes do Centro de Convívio Sénior de
Arruda dos Vinhos.

PEPAL

A Câmara Municipal da Amadora promove um estágio no âmbito do PEPAL para um/a
jovem licenciado/a em psicologia para decorrer na Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens em Risco da Amadora.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

34.200,00

108.919,63

9.545,88

9.414,99

76.304,71

8.100,00

47.139,10

9.545,88

9.545,88

57.275,28

9.545,88

28.637,64

57.275,28

11.509,99

47.729,40

8.300,64

9.545,88

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

31.464,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

100.206,06

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/05/31

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/01

2016/08/31

Portugal

8.661,79

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/01

2016/07/31

Portugal

70.200,33

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/01

2016/07/31

Portugal

7.452,00

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

43.367,97

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/06/30

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/01

2016/04/30

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/01

2016/04/30

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/03

2016/09/13

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/09/14

2016/09/13

Portugal

26.346,63

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/17

2016/12/31

Portugal

52.693,26

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/07/01

2016/12/30

Portugal

10.589,19

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/01

2016/06/01

Portugal

43.911,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/06/15

2016/10/04

Portugal

7.636,59

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/05/20

2016/05/19

Portugal

8.782,21

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2015/08/01

2016/07/31

Portugal

02-Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial
os que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação,
incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades
marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia para a
Juventude;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS
Estágios PEPAC – Missões
ESTRANGEIROS

O PEPAC-MNE consiste na oferta de estágios com a duração de 12 meses, distribuídos
por 2 áreas: (i) diplomacia económica e (ii) diplomacia política e apoio consular. Os
estagiários são colocados nos serviços periféricos do MNE em função das respetivas
necessidades, e participam numa sessão de formação que decorre em Lisboa e antes de
iniciarem o estágio.

2.580.228,31

FSE

2.373.810,05

08-Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral

FUNDAÇÃO NUNO SILVEIRA

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A formação profissional a desenvolver pela ANS, tem como objetivo dotar as pessoas
com deficiência e incapacidade dos conhecimentos e competências necessárias à
obtenção de uma qualificação que lhes permita exercer uma atividade profissional.
Instrumento promotor de igualdade de oportunidades, empowerment, participação, de
acesso ao trabalho e à vida autónoma partindo da identificação das necessidades e
competências dos/as formandos/as.

1.298.096,79

FSE

1.103.382,27

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/28

Portugal

CERCI SÃO JOÃO DA MADEIRA - COOPERATIVA PARA
EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS COM
Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
INCAPACIDADES, C.R.L.

A Resposta Social FP da CERCI SJM tem 2 cursos para PCDI,com a escolaridade
obrigatória e/ou idade igual ou superior a 18 anos:-Operador/a de Fabrico de Calçado e
Marroquinaria(há liderança deste setor na actividade económica do concelho);Técnico/a Auxiliar de Hotelaria(planeámos uma formação genérica de ajudantes de
cozinha/copa e empregadas de limpeza,com vista à integração nas numerosas unidades
do sector alimentar existentes na zona).

493.238,38

FSE

419.252,62

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/10/26

Portugal

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA VERDE

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

As ações desenvolvidas pela Santa Casa da Misericórdia no âmbito da Tipologia 3.01,
têm como principal objectivo a inclusão de pessoas com deficiência no mercado normal
de trabalho, fomentando a qualificação profissional destas pessoas. É um projeto
inovador na medida em que promove a inserção social de um público em risco de
exclusão, dando-lhe possíveis respostas que o mercado de trabalho, por si só, não
possui.

308.630,08

FSE

262.335,57

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/08/01

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O presente projecto constitui-se como uma resposta especializada ao nível da formação
profissional para pessoas com deficiência motora e outras patologias neurológicas,
partindo das suas necessidades e expectativas. A utilização de um referencial de
formação aproximados ao CNQ (assistente administrativo), em conjunto com uma
aposta forte numa formação profissional o mais próxima do mundo laboral possível
constituem a mais-valia desta candidatura

82.561,36

FSE

70.177,16

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/07/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A operação prevê continuidade de 3 ações de formação inicial e a candidatura a 4 novas
ações, 2 de formação inicial e 2 formação contínua (áreas hotelaria/restauração e
produção agrícola e animal), referenciais de formação adaptados CNQ. No planeamento
das novas ações de formação, foram tidos em conta: lista de espera; integrações no
mercado de trabalho; protocolos com empresas; conformidade com diagnósticos
necessidades e perfil destinatários.

614.961,96

FSE

522.717,67

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

APCE - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE
ÉVORA

AVE - COOPERATIVA DE INTERVENÇÃO PSICOSOCIAL CRL

779

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4229-FSE-000006

POISE-03-4229-FSE-000007

POISE-03-4229-FSE-000008

POISE-03-4229-FSE-000009

POISE-03-4229-FSE-000010

POISE-03-4229-FSE-000012

POISE-03-4229-FSE-000013

POISE-03-4229-FSE-000015

POISE-03-4229-FSE-000016

POISE-03-4229-FSE-000017

POISE-03-4229-FSE-000018

POISE-03-4229-FSE-000019

POISE-03-4229-FSE-000020

POISE-03-4229-FSE-000021

POISE-03-4229-FSE-000022

POISE-03-4229-FSE-000023

POISE-03-4229-FSE-000024

POISE-03-4229-FSE-000025

POISE-03-4229-FSE-000029

POISE-03-4229-FSE-000031

POISE-03-4229-FSE-000032

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A educação dos cidadãos constitui uma das principais preocupações desta instituição,
sendo a formação profissional um espaço privilegiado para educar, quer ao nível
pedagógico (saber/saber-fazer), quer ao nível dos valores, perspetivando uma educação
para a cidadania. Este projeto destina-se à formação profissional inicial de pessoas com
deficiência e/ou incapacidade e transição para a vida ativa promovendo a inclusão
social dos nossos formandos

665.000,00

FSE

565.250,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Os Cursos de Formação Profissional ministrados no Centro de Formação da APPACDM
de Castelo Branco, são uma resposta às necessidades das pessoas com deficiência e
incapacidades, facilitando-lhes a inserção na sociedade e sobretudo no quadro laboral
da macrossociedade.Os Cursos de Formação deste Centro são: - Carpinteiro|a de
Limpos;- Costureiro|a Modista;- Operador|a de Jardinagem;- Assistente Familiar e de
Apoio à Comunidade.

610.703,95

FSE

519.098,36

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Os nossos cursos de Formação Profissional visam desenvolver competências
profissionais, sociais e pessoais que permitam aos seus clientes uma integração futura
no mercado de trabalho. São destinados a clientes com deficiência ou incapacidade,
com idade superior 15 anos.

1.157.275,47

FSE

CIRE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E REABILITAÇÃO DE
Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
TOMAR

A Operação de Formação do CIRE para 2016 , valência CRP - Centro de Reabilitação
Profissional, pretende ser uma resposta adequada ao nivel da formação profissional
inicial dirigida a pessoas com deficiências ou incapacidades,visando dotar estas com os
conhecimentos e competências necessárias a uma qualificação que lhes viabilize o
acesso ao mercado de trabalho e garanta uma inserção sócio-laboral e progressão
profissional ao longo da vida.

1.650.178,47

ASSOL-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE
Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
LAFÕES

As ações de Formação Profissional inicial a desenvolver pela ASSOL visam responder às
necessidades das pessoas com deficiência ou incapacidade residentes nos municípios de
Oliveira de Frades, Vouzela, São Pedro do Sul, Castro Daire, Vila Nova de Paiva, Tondela,
Santa Comba Dão, Carregal do Sal e Mortágua e ainda a um grupo de pessoas com
autismo maioritariamente residentes no município de Viseu. O número total de
formandos abrangidos é de 157 .

CERCIG-COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS GUARDA CRL

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A CERCIG, através do seu Centro de Reabilitação Profissional, dispõe de condições
adequadas á prática formativa e ajustadas à oferta formativa apresentada não tendo
necessidade de recorrer a terceiros para o desenvolvimento das actividades, à excepção
da formação prática em contexto real de trabalho.O Plano de Formação2016 resulta da
análise do tecido económico e social da região em áreas de maior potencial de
integração desta população.

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/05/31

Portugal

983.684,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/02

2018/12/31

Portugal

FSE

1.402.651,70

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/11/30

Portugal

1.781.609,09

FSE

1.514.367,73

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/18

Portugal

860.148,34

FSE

731.126,09

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/09/28

Portugal

Início de atividade em 1991.Única Inst.para formação de PCDI em Barcelos e
Esposende.Certificada em 3 percursos formativos:referenciais adaptados CNQ–3600h
op.agrícola, op. jardinagem, empreg.mesa e empreg.de andares com certific.escolar e
profissional;Percursos individualizados e com base em referenciais não integrados no
CNQ–2900h:olaria.Últimos 3 anos média anual de participantes-45;taxa de
empregabilidade acima 30%;taxa aproveitamento 75%

1.274.691,12

FSE

1.083.487,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/05

Portugal

CRPG - CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
GAIA

A operação insere-se no âmbito da concretização da missão do CRPG, visando promover
oportunidades de qualificação profissional das pessoas com deficiências e
incapacidades, apoiando a inclusão ativa dessa pessoas. Visa ainda apoiar a
reorganização das qualificações de pessoas com deficiências e incapacidades adquiridas
na sequência de doenças e acidentes, potenciando a manutenção e retoma do emprego
por parte dessas pessoas.

4.787.824,41

FSE

4.069.650,74

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA DE SARDOURA

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

“Sem fronteiras para a Inclusão” é um projeto inovador, que congrega cinco territórios e
que aposta numa intervenção formativa, destinada a um público vulnerável e
potenciador de emprego. Cientes das barreiras existentes na inserção socioprofissional,
o pós formação é assegurado por uma equipa técnica que acompanhará os formandos,
preservando as rotinas adquiridas e garantindo o acesso aos pilares essenciais: saúde,
educação e emprego.

6.871.669,20

FSE

5.840.918,82

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/21

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Este projeto integra continuidade e finalização de sete percursos B do Guia Organizativo
(Operador Informática e Operador Agrícola) e 2 cursos de formação contínua nas
mesmas áreas de formação (2 acções de cada percurso com 400h cada), abrangendo
um total de 64 formandos com deficiência física, mental e/ou sensorial até final de
2017. As metodologias pedagógicas de abertura à comunidade e trabalho em parcerias
locais, são um factor distintivo.

687.935,23

FSE

584.744,95

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/06/08

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Projeto de lógica descentralizada e concertada, potenciado nas parcerias com entidades
locais, visando a inclusão de públicos estigmatizados. A experiência da Urbe aliada ao
papel das entidades parceiras, articulados num mesmo objetivo social, o
empoderamento e inclusão da pop. com deficiência e incapacidade, por via do
incremento de competências sociais e a certificação de competências profissionais com
vista à sua integração no mercado de trab

3.093.845,07

FSE

2.629.768,31

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/02/15

2018/12/14

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O projecto pretende promover o acesso à formação profissional qualificante e
potenciar a empregabilidade das pessoas com deficiência e/ou incapacidades, faz parte
integrante da politica de reabilitação, participação e inclusão das pessoas com
deficiência promovida pela Cercipom, tendo como principal objectivo: -Disponibilizar
uma oferta formativa certificada adaptada ao perfil dos formandos e orientada para as
necessidades do mercado trabalho

1.745.923,33

FSE

1.484.034,83

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O projeto sustenta a intervenção iniciada em 2014 e que será continuada entre
2016/2018. A sua elaboração assenta na capacidade de resposta da ADICE; nos níveis
de procura dos/as candidatos/as e nas necessidades de formação identificadas na
região, resultado do diagnóstico partilhado, a fim de fomentar/consolidar a aquisição/
desenvolvimento de competências profissionais deste público, com vista à
empregabilidade, envolvendo parceiros na execuçã

1.062.478,74

FSE

903.106,93

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A CERCICOA, no âmbito da sua missão que é a de promover a qualidade de vida dos
seus clientes através da prestação de serviços técnicos especializados na área da
capacitação de pessoas e promoção da sua autodeterminação, pretende através desta
operação desenvolver ações de formação profissional que promovam a
empregabilidade de pessoas com limitações funcionais, através da aquisição de uma
qualificação.

584.947,75

FSE

497.205,59

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O objetivo do projeto é, com base nas caraterísticas e oportunidades do mercado de
trabalho da área de abrangência, o desenvolvimento de ações que visam a aquisição de
competências profissionais, pessoais e sociais das PCDI. Essas ações são orientadas
para o exercício de uma atividade no mercado de trabalho, numa procura tanto quanto
possível da correspondência entre as oportunidades existentes nesse mercado e o perfil
dos formandos.

2.110.031,73

FSE

1.793.526,97

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/21

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

1.Os cursos de formação são dirigidos a pessoas com deficiência e incapacidade que,
pela especificidade das suas características, não são passíveis de serem admitidos em
Centros de Formação regulares. Neste sentido, as ações são definidas tendo por base
modelos ajustados à população em causa, sendo necessário um acompanhamento e
monitorizações mais constantes. São valorizadas as metodologias de ensino de carácter
mais prático.

572.533,05

FSE

486.653,09

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/28

Portugal

CERCIAG - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS COM INCAPACIDADES Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
DE ÁGUEDA, CRL

Esta operação promove acções de Formação Profissional Inicial (cursos de Carpintaria,
Cerâmica, Serralharia, Costura, Jardinagem, Práticas Administrativas, Serviços Gerais e
Restauração) e Contínua, desenvolvendo a sua intervenção numa perspectiva de
abrangência holística da PCDI, em função das necessidades diagnosticadas,
complementando a sua intervenção com outros serviços técnicos, de forma a potenciar
o sucesso dos resultados a obter.

2.204.707,21

FSE

1.874.001,13

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

MADI DE VILA DO CONDE MOVIMENTO DE APOIO
AO DIMINUIDO INTELECTUAL

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Ministrar Formação Profissional a pessoas de ambos os sexos, portadoras de deficiência
e incapacidades, nas áreas de formação de Padaria (541), Jardinagem (622) e Serviços
Domésticos (814). De igual modo, pretende desenvolver-se a área Desenvolvimento
(090), parte integrante da formação teórica e valorizar-se a Formação Prática em
Contexto de Trabalho e os Estágios em empresas da Comunidade.

273.665,59

FSE

232.615,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/05

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Intervenção formativa dirigida a pessoas com deficiências e incapacidades, visando a
promoção dos conhecimentos e competências necessárias à obtenção de uma
qualificação que lhes permita exercer uma atividade profissional no mercado de
trabalho, manter o emprego e progredir profissionalmente de forma sustentada.O
modelo formativo proposto remete para itinerários de aprendizagem flexíveis,
individualizados em função dos participantes e dos seus

2.194.340,47

FSE

1.865.189,40

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O projeto tem como objetivo promover a facilitação do acesso ao emprego e progressão
na carreira de pessoas com Deficiência Visual. A formação Profissional constitui-se
como uma meta estruturante de um projeto integrado, cujas ações se direcionam para
as modalidades de formação Inicial e continua, nas vertentes da reabilitação, aquisição
e desenvolvimento de competências técnicas e socioprofissionais.

579.733,10

FSE

492.773,14

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Com vista à promoção do potencial de empregabilidade das pessoas surdas, a ASP inclui
neste projeto ações de formação inicial e formação contínua, enquadrando-as na sua
estratégia de promoção das competências sociais e profissionais desta população, em
estreita articulação com o mercado de trabalho local e regional.

525.315,34

FSE

446.518,04

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/30

Portugal

CERCI-LAMAS - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO PARA A COMUNIDADE INCLUSIVA,
C.R.L.

0,85

APPACDM DE CASTELO BRANCO - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO
DEFICIENTE MENTAL

0,85

APPACDM DA MARINHA GRANDE - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO
DEFICIENTE MENTAL

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS
INADAPTADAS - APACI

DESPERTAR - FORMAÇÃO E PSICOLOGIA,
UNIPESSOAL LDA

URBE - CONSULTORES ASSOCIADOS, LIMITADA

CERCIPOM - COOPERATIVA DE ENSINO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE
POMBAL CRL

0,85

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DA CIDADE DE ERMESINDE

0,85

CERCICOA - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS E
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ALMODOVAR, CASTRO
VERDE E OURIQUE CRL

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CRIT - CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO
TORREJANO

APPACDM DE VILA REAL- SABROSA - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO
DEFICIENTE MENTAL

CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAINHA
D.LEONOR CRL

ACAPO-ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLIOPES DE
PORTUGAL

ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DO PORTO

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

780

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4229-FSE-000033

POISE-03-4229-FSE-000034

POISE-03-4229-FSE-000035

POISE-03-4229-FSE-000036

POISE-03-4229-FSE-000037

POISE-03-4229-FSE-000038

POISE-03-4229-FSE-000039

POISE-03-4229-FSE-000040

POISE-03-4229-FSE-000041

POISE-03-4229-FSE-000042

POISE-03-4229-FSE-000044

POISE-03-4229-FSE-000046

POISE-03-4229-FSE-000047

POISE-03-4229-FSE-000048

POISE-03-4229-FSE-000050

POISE-03-4229-FSE-000051

POISE-03-4229-FSE-000052

POISE-03-4229-FSE-000053

POISE-03-4229-FSE-000054

POISE-03-4229-FSE-000055

POISE-03-4229-FSE-000056

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

APPACDM DE SANTARÉM - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO COM Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
DEFICIÊNCIA MENTAL

Promover ações que possibilitem ás pessoas com deficiência e Incapacidades adquirir e
desenvolver competências profissionais e/ou obter uma qualificação, que potenciem a
sua empregabilidade e permita exercer uma atividade no mercado de trabalho, manter
o emprego e progredir profissionalmente.

931.359,55

FSE

791.655,62

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

APPACDM DE VISEU - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A APPACDM desenvolve,desde 1992,cursos de FP para PCDI. Este projeto visa formar,
qualificar, intervir e apoiar na definição e construção do seu projeto de vida,
desenvolvendo competências pessoais, sociais, contribuindo para melhoria da sua
Qualidade de Vida. Pretende formar e qualificar 143 formandos, dos quais 85 são
transitados e 58 iniciarão as ações em 2016, distribuídos por 38 ações/ cursos, dos
quais 13 são de DC e referenciados no CNQ.

2.246.433,23

FSE

1.909.468,25

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

ACIST é fundadora da CAID e membro da direcção, sendo as suas competências a
formação dos utentes da Cooperativa. A presente candidatura assume elevada
importância, se atendermos à rentabilização dos recursos existentes, facto valorizado
pelo trabalho em rede. Um desses recursos diz e respeito ao edifício situado entre3
zonas industriais. Desta relação com PME já se integraram 14 deficientes. A principal
preocupação é formar para a integração

725.517,53

FSE

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O projeto tem como objetivo promover a facilitação do acesso ao emprego e progressão
na carreira de pessoas com Deficiência Visual. A formação Profissional constitui-se
como uma meta estruturante de um projeto integrado, cujas ações se direcionam para
as modalidades de formação Inicial e continua, nas vertentes da reabilitação, aquisição
e desenvolvimento de competências técnicas e socioprofissionais.

503.118,84

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Sediado nas Estruturas de Ponte de Lima e Ponte da Barca, este projeto de Formação
Profissional visa permitir a formação de jovens dos concelhos Ponte de Lima, Ponte da
Barca, Paredes de Coura e Arcos de Valdevez.Tem como objectivo responder às
necessidades de formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional das pessoas
com deficiência e incapacidade mental ligeira e/ou moderada da zona interior do rio
Lima.

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Este Centro de Formação Profissional situa-se na freguesia de Areosa, em Viana do
Castelo e tem como objetivo responder às necessidades de formação e qualificação das
pessoas com deficiência ou incapacidade mental ligeira e/ou moderada dos concelhos
de Viana do Castelo, Caminha e Vila Nova de Cerveira, recebendo também formandos
de outras áreas quando solicitado por falta de resposta adequada na respetiva zona de
residência.

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/21

Portugal

616.689,90

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

FSE

427.651,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

842.275,94

FSE

715.934,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

1.438.970,08

FSE

1.223.124,57

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O Centro de Formação Profissional de Prado – Melgaço abrange uma vasta área de
quatro concelhos que têm entre algumas características comuns a sua interioridade e
isolamento. Tem como objectivo responder às necessidades de formação das pessoas
com deficiência e incapacidade mental ligeira e/ou moderada dos concelhos Valença,
Monção, Melgaço e Paredes de Coura. Os formandos são pessoas desfavorecidas e
muitas vezes excluídas socialmente.

655.860,60

FSE

557.481,51

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Este projeto visa qualificar académica, profissional, pessoal e socialmente pessoas com
deficiência através da realização de 3 percursos formativos de dupla certificação na
área de jardinagem e espaços verdes (2 cursos de continuidade e 1 a iniciar),sendo
adotados os referenciais adaptados do CNQ.A formação constituir-se-á como meio
conducente à plena participação na vida social, à igualdade de direitos e deveres e à
melhoria da qualidade de vid

222.160,53

FSE

188.836,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/21

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O CRIF tem como missão a promoção da qualidade de vida da pessoa com
deficiência/doença mental, prestando serviços nas áreas de educação, formação,
qualificação e reabilitação visando a integração nos diferentes domínios da sua vida.
Assim e no âmbito da resposta da FP, o CRIF ministra acções de formação que visem a
aquisição e o desenvolvimento de competências profissionais orientadas para o
exercício de uma profissão.

363.531,28

FSE

309.001,59

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A operação tem por objetivo promover o desenvolvimento de competências pessoais,
sociais e profissionais de Pessoas com Deficiência e Incapacidades que permitam a
obtenção de uma qualificação profissional que favoreça a sua inserção no Mercado de
Trabalho com referenciais adaptados do C.N.Q. e uma aposta nas componentes PS e
PCT. Temos recursos e uma equipa técnica multidisciplinar para atuar em todos os
momentos da formação e pós-formação.

650.263,71

FSE

552.724,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A operação preconiza a aquisição de competências escolares e profissionais,orientadas
para o exercício de uma atividade laboral,através de metodologias específicas e
individualizadas.Os cursos que a integram,seguem os referenciais do CNQ e foram
selecionados tendo em conta as necessidades do mercado de trabalho,visando
promover a inclusão social e a empregabilidade.Assume para o indicador de realização
72 e para o de resultado 65.

1.608.092,07

FSE

1.366.878,26

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/11/28

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O Centro Social Nsa. Sra. de Fátima/Centro de Reabilitação Profissional tem como
objetivo prestar Formação Profissional a jovens portadores/as de deficiência do distrito
de Bragança. Este procura através da inovação, personificação, qualidade e igualdade
de género/oportunidades, possibilitar a aquisição de competências socioprofissionais,
de forma a responder eficazmente, às suas necessidades/expetativas,para uma melhor
inserção laboral e social

816.155,33

FSE

693.732,03

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

As ações organizadas pela Cercimira no âmbito desta operação apontam para a
formação e qualificação profissional de pessoas com deficiências e incapacidades, das
áreas geográficas de Mira, Cantanhede e Vagos, para o triénio 2016-2018. Dando
continuidade ao trabalho desenvolvido neste âmbito, esta oferta formativa tem uma
ligação estreita ao contexto social desta região, assumindo-se se como facilitadora de
uma futura integração profissional.

1.345.156,79

FSE

1.143.383,27

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Capacitação das pessoas com deficiência e/ou doença mental, com idade minima legal
para prestar trabalho, com o proposito de integração socio profissional.Dotar os
destinatários de competencias pessoais, académicas e/ou profissionais, que potenciem
os seus talentos e valorizem as suas aptidões, privilegiando os percursos baseados em
referencias adaptados de formação, constantes no Catalogo Nacional de Qualificações.

1.469.371,77

FSE

1.248.966,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/11/02

Portugal

CRIA-CENTRO DE RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE
Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
ABRANTES

Proporcionar a formação profissional a jovens e adultos com deficiência e/ou
incapacidade;Assegurar aos mesmos uma formação de base que contemple os
seguintes módulos: TIC, linguagem e comunicação, matemática para a vida e cidadania
e empregabilidade;•Promover o potencial humano através da motivação e da
preparação para a integração no mundo do trabalho;dotar os formandos de
competências profissionais, através da formação teórica e prática.

1.292.014,88

FSE

1.098.212,65

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/21

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA POPULAR DE
GOUVEIA

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A intervenção do NRP desde 1996 é imprescindível na inserção das PCDI, caracterizandose por um acompanhamento específico adaptado a cada tipo de
deficiência/incapacidade. A integração pela formação assume-se como decisiva no
desenvolvimento de competências pessoais sociais e profissionais para a promoção e
acesso ao emprego. Fomentamos a igualdade de oportunidades e promoção da inclusão
efectiva de forma sustentada na comunidade.

1.810.968,14

FSE

1.539.322,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Com este projeto pretende-se promover a qualificação de 344 pessoas com deficiência
e/ou incapacidade/disfuncionalidade, através de ações de formação maioritariamente
de dupla certificação, selecionadas conjugando o perfil dos formandos com as
necessidades do tecido socioeconómico local. Os percursos são desenvolvidos com base
em metodologias de formação assentes num modelo de gestão da qualidade coerente e
reconhecido internacionalmente

3.955.473,04

FSE

3.362.152,08

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Um modelo de qualificação para Pessoas com Deficiências Inteletuais, Duplo
Diagnóstico e Perturbações do Espetro de Autismo, que aposta em: 1. respostas de
Informação, Avaliação e Orientação para definição de Planos de Desenvolvimento
Pessoal; 2. Respostas de formação inicial ajustadas ao plano pessoal definido;
3.Respostas de formação contínua que completam o ciclo de qualificação; 4.Respostas
de Apoio à Colocação e Acompanhamento Pós-colocação

2.056.312,85

FSE

1.747.865,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O projecto QUALIFICAR para INTEGRAR tem por objectivo desenvolver acções de
Formação Profissional para PCDI e tornar cada vez mais acessível a qualificação
profissional dos seus formandos de modo a elevar o seu padrão de desenvolvimento
pessoal, integração social e profissional.

970.967,82

FSE

825.322,65

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Tem como objectivo principal a qualificação de pessoas com deficiências e
incapacidades.Está alicerçado fundamentalmente em percursos de formação
individualizados tendo como base de trabalho os referenciais adaptados do CNQ. A
gestão pedagógica será balizada pela apresentação prévia de planificações
individualizadas para formação em sala,e PIA's para a FPCT, no sentido do ajustamento
às necessidades das instituições e do mercado de trabalho.

1.870.688,02

FSE

1.590.084,82

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A APCC desenvolve formação inicial e contínua, direcionada para a promoção da
empregabilidade, desenvolvimento e aquisição de conhecimentos e competências
pessoais, sociais e profissionais, facilitadoras de inclusão das pessoas com deficiências e
incapacidades. Neste sentido, a aposta centra-se na obtenção/melhoria das
qualificações, adequando a oferta formativa aos referenciais adaptados de formação do
CNQ, bem como percursos formativos tipo C

4.712.159,26

FSE

4.005.335,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE SANTO TIRSO

ACAPO-ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLIOPES DE
PORTUGAL

APPACDM DE VIANA DO CASTELO - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO
DEFICIENTE MENTAL

APPACDM DE VIANA DO CASTELO - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO
DEFICIENTE MENTAL

APPACDM DE VIANA DO CASTELO - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO
DEFICIENTE MENTAL

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE S.PEDRO DE
BAIRRO

CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE
FÁTIMA - CRIF

CERCICAPER - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE
CASTANHEIRA DE PERA CRL

APPACDM DE SOURE - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL

CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DE FATIMA

CERCIMIRA - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE
MIRA CRL

FUNDAÇÃO ADFP - ASSISTÊNCIA,
DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

APPACDM DE COIMBRA - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO
DEFICIENTE MENTAL

0,85

CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL INTEGRADA

0,85

CERCIESTREMOZ - COOPERATIVA PARA A
EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS
INADAPTADOS CRL

0,85

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

APCV - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE
VISEU

APCC - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE
COIMBRA

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4229-FSE-000059

POISE-03-4229-FSE-000060

POISE-03-4229-FSE-000061

POISE-03-4229-FSE-000062

POISE-03-4229-FSE-000063

POISE-03-4229-FSE-000065

POISE-03-4229-FSE-000066

POISE-03-4229-FSE-000067

POISE-03-4229-FSE-000069

POISE-03-4229-FSE-000073

POISE-03-4229-FSE-000074

POISE-03-4229-FSE-000075

POISE-03-4229-FSE-000076

POISE-03-4229-FSE-000077

POISE-03-4229-FSE-000079

POISE-03-4229-FSE-000080

POISE-03-4229-FSE-000082

POISE-03-4229-FSE-000083

POISE-03-4229-FSE-000085

POISE-03-4229-FSE-000086

POISE-03-4229-FSE-000088

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

ASSOCIAÇÃO DA REGIÃO DO DOURO PARA APOIO A
Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
DEFICIENTES-ARDAD

A operação contempla cursos de formação com percurso formativo B, e C para jovens
com idade igual ou superior a 16 anos com deficiência ou incapacidade, à procura do
primeiro emprego sem qualquer experiência e formação profissional necessárias à
integração no mercado de trabalho. Incluem-se também, os desempregados de longa
duração e outros jovens adultos acidentados, cuja deficiência adquirida dificulta a
continuidade da sua vida profissional.

2.290.126,75

FSE

1.946.607,74

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE CIDADÃOS
INADAPTADOS DA LOUSÃ (A.R.C.I.L)

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O Projeto de Formação Profissional da ARCIL visa a qualificação escolar e profissional de
pessoas com deficiência e incapacidade, sendo planeado em consonância com a sua
missão de promoção da reabilitação, da cidadania e da qualidade de vida das pessoas, e
em coerência com a estratégia delineada pela Organização e o contexto de atuação de
forma a responder às necessidades de todos os stakeholders.

2.082.812,62

FSE

1.770.390,73

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Para a presente operação pretende-se ministrar formação em 8 concelhos da região de
Trás-os-Montes (S. Marta de Penaguião, Baião, Resende, Chaves, Montalegre, Tabuaço,
Vila Pouca Aguiar e Armamar), para aumentar as competências das PCDI ao nível dos 3
saberes promovendo a sua inclusão socioprofissional e contribuindo para as políticas de
não discriminação e igualdade de oportunidades, bem como para a equidade territorial.

2.845.361,80

FSE

2.418.557,53

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/06

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Dar formação ao nível pessoal e profissional a PCDI.As áreas de formação são: tapeçaria
e gestão de serviços domésticos (ao nível da formação profissional inicial – percurso C)
e ainda a candidatura a cursos de dupla certificação nas áreas de OAMM, EA, SC e
OJ.Pretendemos ainda candidatar-nos a uma ação de formação contínua na área da
carpintaria.Trata-se de um projeto singular, dado ser a resposta mais adequada e
diversificada para as PCDI.

875.234,84

FSE

743.949,61

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/11

2018/10/12

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A formação profissional para pessoas com deficiência e incapacidade visa dotá-los de
competências que lhes permitam obter um emprego,preservá-lo e progredir
profissionalmente.Queremos assegurar situações de formação profissional, onde as
atividades de formação mostrem grande proximidade ao comércio e indústria locais e o
currículo facilite a hierarquização de tarefas,contemplando um tipo de aprendizagem
baseada num saber fazer de grande eficácia

320.196,15

FSE

272.166,73

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/21

Portugal

CERCIFAF-COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE FAFE Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
CRL

O projeto destina-se à formação de PCDI e insere-se numa lógica de desenvolvimento
de projetos de formação anteriores. A formação é orientada para a aquisição e melhoria
de competências profissionais e académicas, que visam a certificação e
empregabilidade, privilegiando a formação de Base e Tecnológica com recurso a
práticas oficinais e práticas em contexto de trabalho nas empresas, sendo desenvolvida
a partir de UFCD's adaptadas do CNQ.

1.270.446,64

FSE

1.079.879,64

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/10/25

Portugal

0,85

APPDA-COIMBRA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
AUTISMO

Esta operação insere-se no âmbito do PO ISE e visa contribuir para a consecução da
Estratégia Europa 2020, que pretende um Crescimento Inteligente, Sustentável e
Inclusivo. Através do desenvolvimento de 9 ações de formação, visamos contribuir para
a promoção da inclusão social e profissional de 95 pessoas com deficiência e
incapacidade, visando o objetivo de redução de pelo menos 20 milhões de pessoas em
risco de pobreza ou de exclusão social.

1.344.238,95

FSE

1.142.603,11

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

0,85

CERCIGUI - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS COM INCAPACIDADES Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
DE GUIMARÃES, CRL

A CERCIGUI pretende dar continuidade ao desenvolvimento de ações que visem
potenciar a empregabilidade das PCDI do concelho de Guimarães e concelhos limítrofes.
Através da realização de cursos de formação profissional, em diversas áreas,
promovemos a aquisição e desenvolvimento de competências pessoais e profissionais,
orientando os formandos para o exercício de uma profissão no mercado de trabalho.

1.770.390,68

FSE

1.504.832,08

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS
INADAPTADAS DE TORRES VEDRAS

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O Centro visa oferecer respostas adequadas através de um serviço qualificado c base na
sustentabilidade e apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional de grupos com
necessidades especiais. O recurso à FPCT e a divulgação dos incentivos à contratação
potenciam a qualificação a promoção da empregabilidade e a transição para a vida
ativa.Somos a única resposta nos Concelhos de T Vedras, Sobral de Monte Agraço,
Cadaval, Lourinhã, Mafra e Alenquer

1.489.357,87

FSE

1.265.954,19

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

É necessária uma abordagem que confronte alguns défices,sobretudo nas competências
sociais.Assim, concomitantemente com as aprendizagens,importa:“ENSINAR A QUERER
TRABALHAR”.A formação deve ser vista como um processo;a aprendizagem pelo
trabalho como uma necessidade.Tudo alicerçado num adequado diagnóstico de
necessidades,na diversidade e eficácia das metodologias de formação,foco no aprender
fazendo e na diversidade dos contextos da aprendizage

424.679,48

FSE

360.977,56

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Tendo por base o CNQ e a experiência adquirida ao longo de mais de 10 anos como
entidade formadora, elaborámos uma proposta formativa que visa, de forma eficaz e
realista, dar resposta às pessoas com doença mental, actualizando e recuperando as
suas competências pessoais e profissionais, para facilitar a sua participação activa
numa actividade profissional. Aproximaremos os nossos procedimentos à realidade
laboral.

1.085.052,49

FSE

922.294,62

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/21

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A operação visa a qualificação e reabilitação sócio-profissional de pessoas com doença
mental, através da formação inicial na área de Hotelaria e Restauração, cursos de
Cozinha e na área de Produção Agrícola e Animal, cursos de Op Agrícola. A operação
integra também formação continua na área de Ciências Informáticas, curso de Op
informática e na área de Hotelaria e Restauração, cursos de Competências de Cozinha e
Pastelaria.

934.464,98

FSE

794.295,23

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A necessidade deste projeto de formação fundamenta-se na continuação da aposta da
inclusão social de pessoas com deficiência ou incapacidade, pela SCMP. A candidatura
apresentada considera 6 cursos de formação e de 8 ações de formação em áreas de
atividade diferentes, que foram selecionados através do levantamento de necessidades,
capacidades e potencialidades do mercado de trabalho e de solicitação direta de
diferentes stakeholders.

1.561.118,58

FSE

1.326.950,79

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/11/09

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O Centro de Formação Profissional da Cercivar propõe-se a dar continuidade à dinâmica
formativa, destinado a pessoas com deficiência e/ou incapacidade, com vista à
obtenção de uma qualificação correspondente a uma saída profissional.O projeto
contempla a formação em áreas que potenciem as competências das pessoas com
deficiência(s) e/ou incapacidade(s), bem como as suas maiores necessidades.

855.497,78

FSE

727.173,11

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/21

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O MAPADI é uma Instituição , vocacionada para o atendimento na área da deficiência
mental. Possui certificação EQUASS ASSURANCE e é Centro de Recursos local do IEFP.
Tem como Missão promover a prestação de serviços de qualidade à pessoa com
deficiência visando a satisfação das suas necessidades e expetativas e a promoção da
sua qualidade de vida. Agrupa-se em várias valências: setor educacional, CAO, Lar,
Residências Autónomas, CEP e FP.

775.776,56

FSE

659.410,08

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/04

2018/12/21

Portugal

CERCIPENICHE - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS, C. R. L.

Visa o desenvolvimento de Ações de Formação Profissional Inicial e Continua para PCDI.
Assenta na necessidade de atuação a três níveis de objetivos distintos: qualificação de
PCDI inativas ou desempregadas, ajustada aos seus interesses e às necessidades do
mercado de trabalho local; aumento das competências e consequente melhoria das
práticas profissionais das organizações; e promoção do emprego.

2.596.345,86

FSE

2.206.893,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

APPACDM DE ANADIA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
MENTAL

A FP da APPACDM de Anadia é composta por 4 cursos. Estes obedecem ao Diagnóstico
Social dos concelhos de Anadia e Mealhada e têm por objetivo desenvolver, nos
destinatários, competências pessoais e profissionais, com vista ao emprego. Na sua
organização, os cursos respeitam a heterogeneidade dos formandos, obedecendo aos
critérios definidos no CNQ e às mudanças estruturais do mercado de trabalho, em
articulação com o tecido empresarial.

1.021.477,51

FSE

868.255,88

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/18

2018/12/31

Portugal

CEERIA - CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,
REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ALCOBAÇA

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A presente operação inscreve a continuidade (conclusão) dos cursos de formação
profissional iniciados em anos anteriores: o operador de jardinagem e o Assistente
familiar e de Apoio à comunidade. E, daremos início a um novo curso de formação
profissional inicial – Formação para a Inserção Profissional (Percurso C) – a partir de set.
2016, assim como formação profissional contínua (UFCD's) entre 2016 e 2018.

538.020,57

FSE

457.317,48

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O projeto visa o aumento de qualificação escolar e profissional (CNQ) em contextos
com taxas de deficiência significativas e escassez de respostas formativas para PCDI. A
Produção Agrícola e a Hotelaria e Restauração aliadas às competências das Tecnologias
de Comunicação e Informação constituem áreas de impacto social e económico
importantes na região. Pretende-se o empoderamento individual através da reabilitação
e orientação para o emprego.

573.526,77

FSE

487.497,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2017/12/28

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O Centro de Formação da Cercipenela desenvolve ações que se destinam a jovens e
adultos com deficiência e incapacidades. O principal objectivo é dotar os formandos de
um conjunto de conhecimentos teórico-práticos, competências técnicas e autonomia,
facilitadores do desempenho de uma profissão compatível com as suas necessidades e
capacidades, sempre aliado ao envolvimento ativo (mediação) deste centro com as
empresas e instituições da região.

1.145.751,51

FSE

973.888,78

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/03/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A CERCIFEIRA, entre outras respostas sociais possui uma F.P com 9 áreas formativas à
data: Carpintaria, Serralharia, Costura, Hortofloricultura, Auxiliar Limpeza, Auxiliar de
Pastelaria, Auxiliar de Cozinha, Operador/a de Jardinagem e Empregado/a de Andares.
Acolhe como público-alvo jovens com idade igual ou superior a 16 anos, portadores de
deficiência ligeira, moderada, dificuldades de aprendizagem e/ou situação de abandono
escolar. (anexo 1)

1.555.718,39

FSE

1.322.360,63

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

ASSOCIAÇÃO 2000 DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO - A2000

CERCIESPINHO - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DO CIDADÃO INADAPTADO CRL

APPACDM DA TROFA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL

APPACDM DE VILA NOVA DE GAIA - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO
DEFICIENTE MENTAL

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE
COIMBRA, E.P.E.

INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO PORTO

0,85

CERCIVAR-COOPERATIVA PARA EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE
OVAR CRL

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

MAPADI - MOVIMENTO DE APOIO DE PAIS E
AMIGOS AO DIMINUÍDO INTELECTUAL

NOVAMENTE - PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL LDA

CERCIPENELA-COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE
PENELA CRL

CERCIFEIRA - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DA
FEIRA, CRL

782

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4229-FSE-000089

POISE-03-4229-FSE-000090

POISE-03-4229-FSE-000091

POISE-03-4229-FSE-000093

POISE-03-4229-FSE-000095

POISE-03-4229-FSE-000097

POISE-03-4229-FSE-000098

POISE-03-4229-FSE-000099

POISE-03-4229-FSE-000100

POISE-03-4229-FSE-000103

POISE-03-4229-FSE-000105

POISE-03-4229-FSE-000106

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A presente candidatura tem como objetivo, assegurar as condições de concretização da
ação de Cozinha que se encontra a decorrer neste Agrupamento. No intuito de
consolidar o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e técnicas de um grupo
de Jovens portadores de deficiência e incapacidade que ingressou neste curso e assim
fomentar a sua inserção socioprofissional.

44.151,30

FSE

37.528,61

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Projecto composto por cursos de formação profissional inicial e contínua para pessoas
com deficiência residentes no concelho de Ílhavo e limítrofes, com o objectivo de
promover a sua inserção ou reinserção sócio-profissional. Os cursos vão de encontro às
características da população alvo e do tecido económico local, privilegiando-se na sua
concepção a formação em prática simulada e em contexto de trabalho

1.298.456,16

FSE

1.103.687,74

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A operação tem como objetivo formar e qualificar 72 pessoas com deficiência e/ou
incapacidade. Irão ser ministrados 11 cursos de formação , sendo 6 de percurso B de
dupla certificação e 5 de percurso C. É aumentada a oferta formativa de percursos de
dupla certificação (Aumenta o vol. de formação em 97200 h) e reduzidos 3 cursos de
percurso C. 3Cursos de Formação contínua dirigida a 30 desempregados

1.374.931,11

FSE

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Promover a inserção prof. de PCDI, reforçar a articulação entre as políticas sociais, de
emprego e formação com especial relevância ao nível da atuação com grupos com dif.
especiais, em risco ou em situação de exclusão, acesso à qualificação e integração
socioprofissional, acurando as suas competências pessoais, relacionais e técnicas de
forma a proporcionar um aumento das condições de empregabilidade

804.146,74

A ARCIAL-ASSOCIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE
Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
CRIANÇAS INADAPTADAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

O Projeto Formativo da ARCIAL integra 21 ações no âmbito da formação Inicial e 3
ações no âmbito da formação contínua, Prevê apoiar até 2018, 58 clientes na
modalidade de formação inicial e 22 em cursos de form. continua. Os cursos
desenvolvidos têm por base os referenciais de formação integrados no CNQ, adaptados
à PCDI. A ARCIAL é a única estrutura de apoio supraconcelho na vertente de
reabilitação, que desenvolve esta tipologia de intervençã

ASCUDT - ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DOS
DEFICIENTES DE TRÁS OS MONTES

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2017/06/12

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/13

2018/12/21

Portugal

1.168.691,44

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

FSE

683.524,73

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/19

Portugal

947.324,03

FSE

805.225,43

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Propomos uma ação de formação inicial na área da geriatria, orientada para o exercício
de uma atividade cujo mercado de trabalho local está em expansão e quatro ações de
formação contínua, na área das TIC, orientadas para contribuir na qualificação
contínua, manutenção ou progressão profissional de forma sustentável, na área de
intervenção geográfica da ASCUDT.

264.421,16

FSE

224.757,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/09/19

2018/11/30

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O CMRRC-RP desenvolve e presta cuidados de reabilitação diferenciados, promovendo a
readapatação e reintegração sócio-profissional de pessoas c/ deficiência. Tendo em
conta a missão e seus objetivos, com este projeto, pretende dotar as pessoas com
deficiência e incapacidade de conhecimentos, competências e saberes socioprofissionais, técnicos facilitadores da (re)integração no mercado de trabalho e
empregabilidade.

111.450,45

FSE

94.732,88

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/10/14

2018/12/20

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Pretende-se que a Formação Profissional seja um veículo de aprendizagem de
competências laborais específicas no que se refere às tarefas propriamente ditas, quer
no que respeita à interiorização e adoção de um perfil sócio-profissional adequado à sua
plena integração no mercado normal de trabalho.

569.936,76

FSE

484.446,25

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/28

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O Cinform, entidade certificada pela DGERT, tem como principal objectivo a integração
socioprofissional da pessoa com deficiência ou incapacidade, através do
desenvolvimento de cursos de formação profissional inicial de dupla certificação (CNQ).
Os cursos ministrados são Serralharia Civil, Assistente Familiar e de Apoio à
Comunidade, Operador de Jardinagem e Operador de Acabamentos de Madeira e
Mobiliário, com duração máxima de 3600 horas.

1.415.785,36

FSE

1.203.417,56

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/02

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A F.P. abrange jovens com deficiência mental ligeira e/ou moderada multideficientes
dos 18 anos em diante, o objetivo é a inserção socioprofissional dos jovens no mundo
normal de trabalho. O plano formativo dos diferentes cursos Carpintaria,
Automecânica, Serviços Lavandaria, Hortofloricultura encontram-se adaptados na
ordem dos 55% em referência ao CNQ. A aprendizagem dos saberes profissionais
mobiliza conteúdos do âmbito técnico.

415.052,13

FSE

352.794,31

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

APPACDM DE AVEIRO - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
MENTAL

O projeto pretende desenvolver Ações Formação Profissional Inicial, para pessoas c/
deficiência mental para integração socioprofissional. O insucesso de integração desta
população resulta da ausência competências sociais/relacionais. Os jovens têm
capacidade aprendizagem e execução de tarefas, logo as ações propostas têm como
objetivos: dotá-los competências pessoais/sociais, implementar conhecimentos da área
formação, incitando a empregabilidad

200.479,35

FSE

170.407,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/10/10

2018/12/28

Portugal

CASA DE SANTA ISABEL-INSTITUTO DE PEDAGOGIA
CURATIVA E SOCIOTERAPIA

Visa potenciar e valorizar das competências pessoais, profissionais e sociais dos
formandos, tendo em vista a sua autonomia tendente à sua integração social e laboral.
Surge como multidimensional priorizando o conferir de competências necessárias ao
desempenho de funções profissionais. As áreas de formação propostas na candidatura,
são as consideradas, de momento, as mais adequadas ao binómio competências dos
formandos e integração sócio laboral

1.068.317,12

FSE

908.069,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

553.577,87

FSE

470.541,19

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

1.582.756,68

FSE

1.345.343,18

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A Fundação Beatriz Santos pretende desenvolver vários cursos de formação profissional
destinado a pessoas com deficiência e incapacidade no sentido de combater a
discriminação e exclusão social destes público-alvos e promover as suas competências e
as sua empregabilidade em áreas como Pastelaria/Padaria, Cozinha, Informática,
Acabamentos em mobiliário e madeira, serviço administrativo e empregado de mesa.

243.645,49

FSE

207.098,67

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/11/14

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A Formação Profissional é a resposta social cuja missão é responder às necessidades de
formação que permitam às pessoas com deficiência e incapacidade aumentarem a sua
competitividade no mercado de trabalho. A formação passa pelo exercício das
atividades caraterísticas da profissão e em capacitar o/a formando/a em preparar,
organizar e efetuar o trabalho, contemplando no final um período de prática em
contexto de trabalho.

511.301,96

FSE

434.606,67

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

1.146.913,33

FSE

974.876,33

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

103.875,79

FSE

88.294,42

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/09/01

2017/11/10

Portugal

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.COSTA MATOS

0,85

CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE
ILHAVO

0,85

CERCIFOZ-COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADASFIGUEIRA DA FOZ CRL

0,85

0,85

0,85

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL CULTURAL E
DESPORTIVA DE FORNOS DE ALGODRES

0,85

CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DA
REGIÃO CENTRO - ROVISCO PAIS

0,85

APPACDM DE CONDEIXA-A-NOVA - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO
DEFICIENTE MENTAL

0,85

0,85

0,85

0,85

CERCILEI - COOPERATIVA DE ENSINO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE
LEIRIA CRL

CERCIAZ-CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE CRIANÇAS
DEFICIENTES E INADAPTADAS DE OLIVEIRA DE
AZEMEIS CRL

Nome da Operação | Operation Name

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

POISE-03-4229-FSE-000107

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CERCINA-COOPERATIVA DE ENSINO E REABILITAÇÃO
Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA NAZARE CRL

POISE-03-4229-FSE-000108

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CERCIMARANTE - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO
E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS COM
Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
INCAPACIDADES, C.R.L.

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4229-FSE-000109

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FUNDAÇÃO BEATRIZ SANTOS

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4229-FSE-000112

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

OBRA SOCIAL E CULTURAL SILVIA CARDOSO

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Com este projecto a OSCSC visa a promoção da qualificação e a integração profissional
da população com deficiência, tentando corresponder às suas necessidades específicas
de formação, tendo em consideração as suas competências e expectativas profissionais,
pessoais e socais.

POISE-03-4229-FSE-000113

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

APPACDM DA COVILHÃ - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO
DEFICIENTE MENTAL DA COVILHÃ

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A presente candidatura visa dar continuidade ao curso de Carpinteiro de Limpos
iniciado em abril de 2015.

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CERCIBEJA-COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE
BEJA CRL

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O projecto formativo da upsQE da CERCIBEJA, pretende contribuir para uma maior
integração social e profissional das pessoas com deficiência e incapacidade, através da
participação activa destas pessoas, suas famílias e significativos, envolvendo desde o
início os agentes sociais da comunidade e muito particularmente potenciais entidades
empregadoras, quer públicas, quer privadas.

2.042.284,08

FSE

1.735.941,47

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/05

Portugal

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O projeto formativo apresentado surge como uma resposta de qualificação das pessoas
com deficiência e incapacidade, ajustada as necessidades dos destinatários e do
território. Assente numa lógica de qualificação profissional que visa a integração no
mercado de trabalho. As ações formativas estão estruturadas de modo a aproximar os
formados à realidade laboral, promovendo a sua integração e inclusão social.

795.944,07

FSE

676.552,46

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A Operação integra 8 ações a iniciar e terminar durante a vigência e 5 ações de
continuidade.Ações de continuidade - 1 ação de Formação Profissional de percurso
B,com base no referencial adaptado do integrado no CNQ,e 4 ações de percurso C,com
referenciais elaborados pela Entidade adaptados do CNQ,ações a iniciardesenvolvimento de 8 ações de percurso C.A formação dirige-se a pessoas com
deficiência e incapacidade com idade legal para trabalho

1.903.668,77

FSE

1.618.118,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

883.175,54

FSE

750.699,21

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

479.238,48

FSE

407.352,71

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

POISE-03-4229-FSE-000110

POISE-03-4229-FSE-000115

POISE-03-4229-FSE-000116

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4229-FSE-000118

POISE-03-4229-FSE-000119

POISE-03-4229-FSE-000117

0,85

0,85

APPACDM DE VILA NOVA DE POIARES ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO
CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

Visamos contribuir para a aquisição e desenvolvimento de competências pessoais,
sociais e vocacionais tendo em vista a transição para a vida activa, inserção na
comunidade e/ou a aproximação ao mundo do trabalho de pessoas com deficiência,
desenvolver e consolidar mecanismos de orientação e encaminhamento de pessoas
com deficiência para respostas formativas mais adequadas ao perfil e utilizar
referenciais adaptados e promover partilhas.
Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade, através de formação
profissional inicial ou contínua, baseada em percursos de dupla certificação ou
individualizados.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

ADM ESTRELA - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO

0,85

CERCIAV - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DOS CIDADÃOS INADAPTADOS DE
AVEIRO CRL

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CERCIDIANA - COOPERATIVA PARA EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO E INSERÇÃO DE CIDADÃOS
INADAPTADOS DE ÉVORA CRL

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Ações de formação inicial que facilitem o desenvolvimento de competências
profissionais e potenciem a empregabilidade de pessoas com deficiência e incapacidade
orientadas para o exercício de uma atividade no mercado de trabalho.Ações de
formação Contínua para pessoas com deficiência e incapacidade

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CERCISIAGO-COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE
SINES E SANTIAGO DO CACEM CRL

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O projeto tem como objetivo proporcionar às pessoas com deficiências e incapacidades,
conhecimentos e competências necessárias à obtenção de qualificação e certificação
profissional que facilite a sua inserção em mercado de trabalho.

783

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4229-FSE-000121

POISE-03-4229-FSE-000123

POISE-03-4229-FSE-000125

POISE-03-4229-FSE-000126

POISE-03-4229-FSE-000127

POISE-03-4229-FSE-000128

POISE-03-4229-FSE-000129

POISE-03-4229-FSE-000130

POISE-03-4231-FSE-000001

POISE-03-4231-FSE-000002

POISE-03-4231-FSE-000003

POISE-03-4231-FSE-000004

POISE-03-4231-FSE-000005

POISE-03-4231-FSE-000006

POISE-03-4231-FSE-000007

POISE-03-4231-FSE-000008

POISE-03-4231-FSE-000009

POISE-03-4231-FSE-000010

POISE-03-4231-FSE-000011

POISE-03-4231-FSE-000013

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

CERCIPORTALEGRE - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS COM INCAPACIDADES, Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
DE PORTALEGRE C.R.L.

Pretende-se abranger 49 destinatários inativos e/ou desempregados, com deficiência
e/ou incapacidades, em ações de formação profissional inicial e contínua, com o intuito
de melhorar os seus níveis de educação e formação, lutando pela promoção da sua
empregabilidade. O projeto integra componentes de defesa de igualdade de
oportunidades e de igualdade de género, promovendo os direitos e deveres dos
destinatários abrangidos e o seu empowerment.

694.604,25

FSE

590.413,61

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

0,85

APPC - ASSOCIAÇÃO DO PORTO DE PARALISIA
CEREBRAL

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A medida de Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade é um dos
objetivos estratégicos da APPC - Associação do Porto de Paralisia Cerebral. Com esta
candidatura pretendemos dar continuidade aos 3 cursos já em funcionamento e iniciar
um novo no que concerne à Formação Inicial; assim como iniciar a Formação contínua
que apuramos ser uma necessidade cada vez maior dos nossos públicos estratégicos.

744.294,43

FSE

632.650,27

0,85

CERCIMOR - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE
MONTEMOR-O-NOVO CRL

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O Centro de Reabilitação Profissional (CRP) da Cercimor tem por objectivo dotar as
pessoas com deficiência e incapacidade (PDI) de conhecimentos e de competências
necessárias à obtenção de qualificação profissional que lhes permita alcançar e/ou o
manter o seu emprego e progredir profissional no Mercado de Trabalho. (Continua em
anexo)

2.570.510,44

FSE

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Formação inicial para pessoas com deficiência ou incapacidade (PCDI), a partir dos 18
anos, para promover igualdade de oportunidades através da aquisição de competências
pessoais e sócio-profissionais, facilitando o acesso ao emprego e a sua inserção na
sociedade. Formação continua de PCDI's, para atualizar/reforçar competências
profissionais visando a manutenção do emprego, progressão da carreira ou
ingresso/reingresso no mercado de trabalho.

595.734,71

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Formação profissional destinada a pessoas com deficiência e incapacidade, sinalizadas
pelo Serviço de Emprego e Formação de Ponte de Sor, de modo a adquirirem
conhecimentos e competências indispensáveis ao acesso, manutenção e progressão no
emprego, de forma sustentada e efetiva, tendo em conta a individualidade de cada
cliente, bem como as oportunidades e necessidades do Mercado de Trabalho. Intervém
nos concelhos de Avis, Ponte de Sor e Gavião

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO DE PARALISIA CEREBRAL DE BEJA

CRIPS-CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL DE
PONTE DE SOR

0,85

CERCI FLÔR DA VIDA-COOPERATIVA PARA A
EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS
INADAPTADAS, C.R.L.

0,85

APPACDM DE ÉVORA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

APPACDM DE ELVAS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/28

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/20

2018/12/21

Portugal

2.184.933,87

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

FSE

506.374,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

679.108,02

FSE

577.241,82

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

A CFV tem como missão a qualificação e integração socioprofissional de PCDI. Com base
em valores organizacionais e em princípios orientados para a Qualidade e para os
Formandos, a CFV desenvolve cursos em 9 áreas profissionais. A metodologia formativa
baseia-se no método ativo e demonstrativo, simulador do posto de trabalho. A
conceção, desenvolvimento e acompanhamento das ações, têm como objetivo a
satisfação plena das necessidades dos Formando

1.314.047,97

FSE

1.116.940,77

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

O Projeto de Qualificação Profissional tem como principal finalidade, promover a
qualificação e empregabilidade das pessoas com deficiências e incapacidades (PCDI),
operacionalizando estratégias facilitadoras de acesso a uma qualificação/certificação e
potenciando a empregabilidade e integração socioeconómica, num quadro de
igualdades, e de participação e inclusão social.

1.355.200,75

FSE

1.151.920,64

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Este Projeto tem como objetivo o desenvolvimento de competências profissionais e
pessoais nas PCDI com vista á sua integração social e profissional, através de diferentes
ações de formação profissional inicial para 2016-2018,dirigidas a ambos os sexos e
residentes nos concelhos de Elvas , Campo Maior, Arronches e Monforte. Serão
desenvolvidos 24 cursos para 50 destinatário.Cada percurso de formação inicial terá
2900h de formação.

795.017,28

FSE

675.764,69

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/01

2018/11/30

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desemp.inscritos no SPE,através
do desenvolvi/ de percursos de formação modular,c base em UFCD, preferencial/ do
CNQ,para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras,q
capitalizem, p a obtenção de uma qualificação profissional;FPCT q complemente o
percurso de formação ou as competências adquiridas em diversos contextos; processos
RVCC q certifiquem competências adquirid

473.624,67

FSE

402.580,97

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD
(pref. CNQ), para a aquisição de competências, que capitalizem, para a obtenção de
uma qualificação profissional; FPCT que complemente o percurso de formação ou as
competências adquiridas em diversos contextos; processos RVCC que cercertifiquem
competências adquiridas por diversas vias

388.193,16

FSE

329.964,19

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar regresso mercado de trabalho dos desempregados inscritos SPE,através
desenvolvimento de percursos de formação modular,com base em
UFCD,preferencialmente do CNQ,para aquisição de comp. tecnológicas,pessoais e
empreendedoras,que capitalizem,para obtenção de qualificação profissional;FPCT que
complete percurso de formação e/ou compet. adquiridas em diversos
contextos;processos RVCC que certifiquem compet. adquiridas por diversas vias

226.868,89

FSE

192.838,56

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar regresso mercado de trabalho dos desempregados inscritos SPE,através
desenvolvimento de percursos de formação modular,com base em
UFCD,preferencialmente do CNQ,para aquisição de comp. tecnológicas,pessoais e
empreendedoras,que capitalizem,para obtenção de qualificação profissional;FPCT que
complete percurso de formação e/ou compet. adquiridas em diversos
contextos;processos RVCC que certifiquem compet. adquiridas por diversas vias

66.050,49

FSE

56.142,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados, através de
percursos de formação modular, com base em UFCD, preferencialmente do CNQ, para a
aquisição de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras, que capitalizem,
para a obtenção de uma qualific. profissional; FPCT que complemente o percurso ou as
competências adquiridas em diversos contextos; processos RVCC que certifiquem
competências adquiridas por diversas vias

5.778.468,54

FSE

4.911.698,26

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD CNQ para a aquisição de competencias tecnologicas, pessoais e empreendedoras, que
capitalizem para obtenção de uma qualificação profissional; FPCT que complemente o
percurso de formação ou as competências adquiridas; RVCC que certifiquem
competências adquiridas em diversas vias.

146.899,00

FSE

124.864,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos.

1.892.750,00

FSE

1.608.837,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos e processos RVCC.

459.245,63

FSE

390.358,79

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no
SPE,através do desenvolvimento de percursos de FM,com base em UFCD,do CNQ,para a
aquisição de competências tecnológicas,pessoais,empreendedoras,que capitalizem,para
a obtenção de uma qualificação profissional;FPCT que complemente o percurso de
formação ou as competências adquiridas em diversos contextos;processos RVCC que
certifiquem competencias adquiridas.

1.043.147,33

FSE

886.675,23

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/02

2016/12/30

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação; processos RVCC que certifiquem
competências adquiridas por diversas vias.

1.303.655,00

FSE

1.108.106,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos; RVCC por diversas via

275.817,47

FSE

234.444,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE
através do desenvolvimento de percursos de formação modular com base em UFCD
para aquisição de competências tecnológicas, pessoais e empreendedoras com vista a
obtenção de qualificação profissional; FPCT que complemente percurso de formação ou
competências adquiridas em diversos contextos; processos RVCC que certifiquem
competências adquiridas por diversas vias

94.616,73

FSE

80.424,22

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/02/05

2016/12/31

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

784

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4231-FSE-000014

POISE-03-4231-FSE-000015

POISE-03-4231-FSE-000016

POISE-03-4231-FSE-000017

POISE-03-4231-FSE-000018

POISE-03-4231-FSE-000019

POISE-03-4231-FSE-000020

POISE-03-4231-FSE-000021

POISE-03-4231-FSE-000022

POISE-03-4231-FSE-000023

POISE-03-4231-FSE-000024

POISE-03-4231-FSE-000031

POISE-03-4231-FSE-000045

POISE-03-4231-FSE-000085

POISE-03-4231-FSE-000101

POISE-03-4231-FSE-000115

POISE-03-4231-FSE-000117

POISE-03-4231-FSE-000118

POISE-03-4231-FSE-000136

POISE-03-4231-FSE-000138

POISE-03-4231-FSE-000139

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

AVALFORMA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA LDA

AVALFORMA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA LDA

AVALFORMA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA LDA

SOUSA OLIVEIRA & PIRES LDA

FACTOPOLIS - UNIPESSOAL LDA

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PORTUGAL (CCP)

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PORTUGAL (CCP)

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PORTUGAL (CCP)

CEFOSAP

CEFOSAP

CEFOSAP

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos.

1.446.520,00

FSE

1.229.542,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos.

500.000,00

FSE

425.000,00

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos

477.848,90

FSE

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas;
processos RVCC que certifiquem competências

1.408.142,11

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos; processos RVCC.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

406.171,57

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

FSE

1.196.920,79

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

2.419.940,00

FSE

2.056.949,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/02

2016/12/30

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos

339.987,57

FSE

288.989,43

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos;

104.204,73

FSE

88.574,02

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/02

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados inscritos no SPE,
através do desenvolvimento de percursos de formação modular, com base em UFCD,
preferencialmente do CNQ, para a aquisição de competências tecnológicas, pessoais e
empreendedoras, que capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional;
FPCT que complemente o percurso de formação ou as competências adquiridas em
diversos contextos e processos RVCC.

1.095.056,00

FSE

930.797,60

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar regresso ao merc trabalho dos desempregados inscritos no SPE, através
do desenvolv. de percursos de form modular, c/base em UFCD, preferencialmente do
CNQ, para a aquis de compets tecnológicas, pessoais e empreendedoras, que
capitalizem, para a obtenção de uma qualificação profissional; FPCT que complemente
perc de formação ou as competências adquiridas em diversos contextos; processos
RVCC que certifiquem competênc. p/ div. Vias

214.800,00

FSE

182.580,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/01/05

2016/12/31

Portugal

Vida Ativa para DLD

Visa potenciar o regresso ao mercado de trabalho dos desempreg inscritos no SPE,
através do desenvolv de perc de formação modular, com base em UFCD, preferencial/
do CNQ, para a aquis de compet tecnológicas, pessoais e empreendedoras, que
capitalizem, para a obtenção de uma qualif profissional; FPCT que complemente o perc
de formação ou as competências adquiridas em diversos contextos; processos RVCC
que certif compet adquiridas por diversas via

192.883,50

FSE

163.950,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2016/12/31

Portugal

Formação Modular para DLD

O Projeto identifica-se por “Três X Três” (3 Horários, 3 UFCD e 3 Objetivos). Tem por
características mais relevantes: a organização das UFCD em 3 horários diários (manhã,
tarde e pós-laboral), permitindo assim um ritmo de aprendizagem individual e de
conciliação com a vida pessoal e familiar; frequência mínima de 3 Unidades de
Formação e 3 Objetivos, a Qualificação Profissional, a Progressão Escolar e Inclusão
Social.

97.019,99

FSE

82.466,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/11

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O Projeto denomina-se 5ª Latitude e tem como objetivos “Escolher, Participar,
Aprender, Qualificar e Incluir”. As características mais relevantes são: a estrutura dos
percursos, a flexibilidade dos horários, a seleção e capitalização dos módulos, o
ajustamento com as qualificações, a organização e a aquisição de skills
comportamentais e outras, o acompanhamento em permanência e a oportunidade de
realizar Práticas em Contexto de Trabalho.

73.920,00

FSE

62.832,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/20

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O Projeto CAPICUA, que tem por lema 6 Concelhos, 11 Áreas, 6 Objetivos, dará
respostas adequadas à qualificação, inclusão profissional e pessoal dos/as DLD. A oferta
formativa organizar-se-á em percursos que a distinguem das restantes ofertas, numa
aposta original, pelas características próprias das metodologias e da seleção das UFCD,
diferenciadoras e capazes de responder às necessidades da população DLD e do tecido
empresarial e social.

123.200,02

FSE

104.720,02

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/26

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Este projeto de FMC surge na sequência do trabalho de animação da “Rede Integra” uma rede de qualificação e empregabilidade no Vale do Sousa e na sequência da sua
participação na Comissão de Qualificação, criada pela CIM do Tâmega e Sousa para
levar a cabo o “Pacto Regional para a Empregabilidade”, em que SOP apresentou a
intenção de qualificar Jovens através do Programa Aprendizagem do IEFP e ativos desta
rede, pela via de projetos de FMC.

261.142,41

FSE

221.971,05

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/26

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O projeto incide em áreas que, face às necessidades regionais, são consideradas
prioritárias, porquanto contribuem para a qualificação e empregabilidade da população.
A formação será desenvolvida em colaboração com os agentes locais, incluindo
potenciais empregadores, contribuindo para melhor adequar a formação às
necessidades do tecido empresarial e, por essa via, contribuir para um sustentado
regresso dos desempregados ao mercado de trabalho.

419.720,00

FSE

356.762,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/25

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A presente CIF/DLD envolve 16 entidades em 3 regiões e visa promover a inclusão de
públicos há mais tempo afastados do Mercado Laboral (ML) que por deterem baixas
qualificações, passam por processos de desmotivação e perda de competências que
dificultam a sua participação na vida activa, pe. através de processos de qualificação
potenciadores dum célere retorno ao ML, estando vocacionada para elevar as
qualificações dos activos do sector terciári

1.995.466,68

FSE

1.696.146,68

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/15

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

A presente CIF/DLD envolve 16 entidades em 3 regiões e visa promover a inclusão de
públicos há mais tempo afastados do Mercado Laboral (ML) que por deterem baixas
qualificações, passam por processos de desmotivação e perda de competências que
dificultam a sua participação na vida activa, pe. através de processos de qualificação
potenciadores dum célere retorno ao ML, estando vocacionada para elevar as
qualificações dos activos do sector terciári

114.488,90

FSE

97.315,57

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/15

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

A presente CIF/DLD envolve 16 entidades em 3 regiões e visa promover a inclusão de
públicos há mais tempo afastados do Mercado Laboral (ML) que por deterem baixas
qualificações, passam por processos de desmotivação e perda de competências que
dificultam a sua participação na vida activa, p.e. através de processos de qualificação
potenciadores dum célere retorno ao ML, estando vocacionada para elevar as
qualificações dos ativos do sector terciári

160.533,34

FSE

136.453,34

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/15

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

Acreditamos num sistema de educação e formação profissional com impacto no
desenvolvimento e crescimento sustentável. Enquanto operador público de formação,
comprometemo-nos a promover formação profissional de dupla certificação junto da
população ativa, priorizando as necessidades formativas da atividade sindical e
aperfeiçoamento profissional, numa perspetiva transversal para o crescimento da
atividade económica e reforço da empregabilidade.

37.800,00

FSE

32.130,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/05

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Acreditamos num sistema de educação e formação profissional com impacto no
desenvolvimento e crescimento sustentável. Enquanto operador público de formação,
comprometemo-nos a promover formação profissional de dupla certificação junto da
população ativa, priorizando as necessidades formativas da atividade sindical e
aperfeiçoamento profissional, numa perspetiva transversal para o crescimento da
atividade económica e reforço da empregabilidade.

37.800,01

FSE

32.130,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/06

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Acreditamos num sistema de educação e formação profissional com impacto no
desenvolvimento e crescimento sustentável. Enquanto operador público de formação,
comprometemo-nos a promover formação profissional de dupla certificação junto da
população ativa, priorizando as necessidades formativas da atividade sindical e
aperfeiçoamento profissional, numa perspetiva transversal para o crescimento da
atividade económica e reforço da empregabilidade.

50.400,00

FSE

42.840,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/05

2018/06/30

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

785

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4231-FSE-000144

POISE-03-4231-FSE-000167

POISE-03-4231-FSE-000168

POISE-03-4231-FSE-000175

POISE-03-4231-FSE-000177

POISE-03-4231-FSE-000178

POISE-03-4231-FSE-000184

POISE-03-4231-FSE-000185

POISE-03-4231-FSE-000189

POISE-03-4231-FSE-000193

POISE-03-4231-FSE-000200

POISE-03-4231-FSE-000205

POISE-03-4231-FSE-000246

POISE-03-4231-FSE-000249

POISE-03-4231-FSE-000251

POISE-03-4231-FSE-000252

POISE-03-4231-FSE-000261

POISE-03-4231-FSE-000278

POISE-03-4231-FSE-000282

POISE-03-4231-FSE-000290

POISE-03-4231-FSE-000319

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding
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Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação Modular para DLD

O projeto incide em áreas que, face às necessidades regionais, são consideradas
prioritárias, porquanto contribuem para a qualificação e empregabilidade da população.
A formação será desenvolvida em colaboração com os agentes locais, incluindo
potenciais empregadores, contribuindo para melhor adequar a formação às
necessidades do tecido empresarial e, por essa via, contribuir para um sustentado
regresso dos desempregados ao mercado de trabalho.

359.940,00

FSE

305.949,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Formação Modular para DLD

A Operação pretende a inserção da população ativa DLD (foco para indivíduos com
baixas qualificações e particularmente desmotivados), propondo ações que conjugam a
qualificação, o desenvolvimento pessoal e motivacional que, articulando a ação da
CERTIFICA e parceiros, permitem o reinício de participação na vida ativa destes
indivíduos. Envolvemos 880 Adultos (DLD), potenciando a sua inserção profissional e
respondendo aos desafios societais.

123.200,00

FSE

104.720,00

Formação Modular para DLD

A Formação Modular para DLD a desenvolver pelo Cencal pretende ser um contributo
para promover a empregabilidade e a integração profissional de desempregados com
baixas qualificações, em articulação com o Serviço Público de Emprego, assumindo este
Centro de Formação um papel ativo na minimização deste problema social e
contribuindo para a qualificação de recursos humanos para o setor da cerâmica.

6.300,00

FSE

CESAE-CENTRO DE SERVIÇOS E APOIO ÁS EMPRESAS Formação Modular para DLD

Esta candidatura é de vital importância para o seu público e também para o fomento da
competitividade e internacionalização do mercado nacional, para a sua inovação e
produtividade e para o desenvolvimento económico. Consideramos as áreas escolhidas
c/ um potencial significativo, funcionando como catalisadoras da economia nacional, e
áreas onde urge a intervenção, pelas carências ao nível da formação e na escassez de
capital humano qualificado.

730.799,98

CESAE-CENTRO DE SERVIÇOS E APOIO ÁS EMPRESAS Formação Modular para DLD

Esta candidatura é de vital importância para o seu público e também para o fomento da
competitividade e internacionalização do mercado nacional, para a sua inovação e
produtividade e para o desenvolvimento económico. Consideramos as áreas escolhidas
c/ um potencial significativo, funcionando como catalisadoras da economia nacional, e
áreas onde urge a intervenção, pelas carências ao nível da formação e na escassez de
capital humano qualificado.

AEDL - ACTIVIDADES EDUCATIVAS LDA

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/16

2018/06/30

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/09

2018/06/30

Portugal

5.355,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/02

2018/06/30

Portugal

FSE

621.179,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/02

2018/06/30

Portugal

308.700,00

FSE

262.395,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A AEDL tem vindo a trabalhar com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
pessoal, profissional e social, de ativos empregados e desempregados. Neste sentido
este projeto vai ao encontro da nossa missão, pelo que consideramos reunir as
condições para o seu desenvolvimento, reforçando competências por via da formação,
respondendo assim às necessidades de qualificação profissional dos ativos
desempregados de longa duração.

315.980,01

FSE

268.583,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

UFCD´s de nível IIeIV destinadas a DLD´s,pertencentes a gr. vulneráveis,em sit.
económico-social+frágil,integradas no tecido económico de C.Paiva,com base no
trabalho de cooperação/sinergias c/ várias entidades e nas potencialidades de cresci/o
do território.Pretende-se elevar a qualificação dos benf.,promovendo o desenvolvi/o
pessoal/profissional e o equilíbrio entre competências,produtividade,exigências e
necessidades atuais do mercado laboral

275.951,20

FSE

234.558,52

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/08/21

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Assente sempre numa lógica de articulação efectiva, este projeto pretende potenciar a
empregabilidade da população ativa desempregada, procurando responder a
necessidades de qualificação existentes, contribuindo para o nível de emprego e
potenciando o regresso ao mercado de trabalho, através da participação em percursos
formativos ajustados às necessidades diagnosticadas.

134.400,00

FSE

114.240,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/16

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

A Sicó Formação tem vindo, nos últimos 25 anos, a trabalhar com vista ao cumprimento
da sua missão de qualificar os recursos humanos da região onde intervêm e com isso
contribuir para o crescimento socioeconómico da mesma. Esta experiência
proporcionou-lhe um extenso know-how e uma rede de parceiros que lhe permitem a
elaboração de um plano de formação cujos benefícios serão seguramente sentidos não
só pelos beneficiários como por toda a região.

543.200,00

FSE

461.720,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/11

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A AEDL tem vindo a trabalhar com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
pessoal, profissional e social, de ativos empregados e desempregados. Neste sentido
este projeto vai ao encontro da nossa missão, pelo que consideramos reunir as
condições para o seu desenvolvimento, reforçando competências por via da formação,
respondendo assim às necessidades de qualificação profissional dos desempregados de
longa duração.

210.699,99

FSE

179.094,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/20

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O objectivo principal é promover a inclusão de públicos afastados há bastante tempo do
mercado de trabalho, com baixas qualificações, que passam por processos de
desmotivação e de perda de competências, promovendo um regresso célere e
sustentado ao mercado de trabalho. A oferta formativa distribui-se por todo o território
da região do Centro, assente numa política de igualdade de oportunidades, de género e
de promoção da inovação.

86.800,00

FSE

73.780,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/15

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O objectivo principal é promover a inclusão de públicos afastados há bastante tempo do
mercado de trabalho, com baixas qualificações, que passam por processos de
desmotivação e de perda de competências, promovendo um regresso célere e
sustentado ao mercado de trabalho. A oferta formativa distribui-se por todo o território
da região do Norte, assente numa política de igualdade de oportunidades, de género e
de promoção da inovação.

287.420,00

FSE

244.307,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/25

2018/06/30

Portugal

LIPAC - LIGA DE PROFILAXIA E AJUDA COMUNITÁRIA Formação Modular para DLD

O projeto tem como princípio orientador a adequação ao contexto social, em particular
a adequação aos públicos, Desempregados de Longa Duração, integrando também as
dimensões da qualidade, da utilidade e da eficácia. Assim, a LIPAC orienta todo o
projeto de uma forma inovadora tendo em conta o desenvolvimento de novas
metodologias, novos instrumentos e abordagens, aperfeiçoamento de metodologias já
existentes.

173.539,59

FSE

147.508,65

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/02

2018/06/30

Portugal

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL Formação Modular para DLD

As entidades formadoras que integram a CIF da CAP têm um forte envolvimento na
região, nomeadamente no seu tecido económico, social e cultural. Efetuou-se um
diagnóstico de necessidades formativas envolvendo também as entidades
empregadoras, para que a formação venha a dar resposta às necessidades de
competências do tecido empresarial, suprindo os deficits registados ao nível das baixas
qualificações profissionais da população rural, e dos DLD.

1.027.444,44

FSE

873.327,77

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/05

2018/06/30

Portugal

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL Formação Modular para DLD

As entidades formadoras que integram a CIF da CAP têm um forte envolvimento na
região, nomeadamente no seu tecido económico, social e cultural. Efetuou-se um
diagnóstico de necessidades formativas envolvendo as entidades empregadoras, para
que a formação venha a dar resposta às necessidades de competências do tecido
empresarial, suprindo os deficits registados ao nível das baixas qualificações
profissionais da população rural, e dos DLD.

694.088,90

FSE

589.975,57

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/11

2018/06/30

Portugal

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL Formação Modular para DLD

As entidades formadoras que integram a CIF da CAP têm um forte envolvimento na
região, nomeadamente no seu tecido económico, social e cultural. Efetuou-se um
diagnóstico de necessidades formativas envolvendo as entidades empregadoras, para
que a formação venha a dar resposta às necessidades de competências do tecido
empresarial, suprindo os deficits registados ao nível das baixas qualificações
profissionais da população rural, nomeadamente, DLD.

1.004.888,88

FSE

854.155,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/10

2018/06/30

Portugal

OPEN SPACE - FORMAÇÃO E SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS, LDA

Formação Modular para DLD

Este projeto resulta da análise criteriosa ao mercado empregador da região Norte e da
sua população desempregada (DLD). Visa estimular a empregabilidade dos sujeitos,
afastados há mais tempo do mercado de trabalho, através da realização de ações
formativas em áreas valorizados pelo mercado, assente em metodologias inovadoras e
alinhadas c/as especificidades do público, promovendo a aquisição de conhecimentos e
a sua transferência para a prática.

291.200,00

FSE

247.520,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/01

2018/06/30

Portugal

0,85

ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS
Formação Modular para DLD
TERRAS ALTAS DO HOMEM CAVADO E AVE

Com o presente plano de formação pretendemos desenvolver formação modular para
DLD, dando um contributo efetivo na promoção da inclusão e no combate à pobreza e à
discriminação. O plano terá percursos de formação dirigida aos beneficiários com maior
afastamento do mercado de trabalho e permitirá desenvolver competências nos grupos
mais vulneráveis, potenciando a inclusão ativa e a melhoria dos níveis de
empregabilidade.

134.399,98

FSE

114.239,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

0,85

INOVA.GAIA - ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO DE
INCUBAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA DE VILA NOVA Formação Modular para DLD
DE GAIA

O difícil contexto socioeconómico, as elevadas taxas de desemprego aliadas às baixas
qualificações do concelho de Vila Nova de Gaia, exigem estratégias integradas de forma
a promover a inclusão social. A formação é, pois, essencial para a qualificação dos DLD
e consequente empregabilidade, com repercussões no desenvolvimento da
sustentabilidade do tecido empresarial deste concelho.

274.175,00

FSE

233.048,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/07

2018/06/30

Portugal

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Formação Modular para DLD

Este projeto assenta nos princípios da CVP e incidem em áreas diagnosticadas pelo
público-alvo, empresas locais e parceiros sociais. Pretende-se possibilitar à população
desempregada, o desenvolvimento de competências profissionais que facilitem a
adaptação às constantes mudanças em contexto laboral que permitirá a inserção no
mercado de trabalho. A qualificação profissional é um fator determinante na descida da
percentagem de desemprego.

61.739,99

FSE

52.478,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/06

2018/05/31

Portugal

Formação Modular para DLD

O projecto que propomos vem ao encontro das necessidades sentidas contribuindo para
colmatar as grandes assimetrias apresentadas na estrutura de RH da região. É premente
facultar à sociedade o espírito de formação ao longo da vida, assegurando a integração
plena dos ativos desempregados de longa duração através do aumento das suas
competências, da validação de qualificações profissionais e ascensão das habilitações.

79.800,00

FSE

67.830,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/18

2018/05/31

Portugal

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FACTOPOLIS - UNIPESSOAL LDA

CERTIFICA - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO
INDIVIDUAL, INSERÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A
INDUSTRIA DE CERAMICA (CENCAL)

CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA DE SARDOURA

ARDAL - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO ALTO LIMA

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE ENSINO
PROFISSIONAL S.A.

AEDL - ACTIVIDADES EDUCATIVAS LDA

RODRIGUES RIBEIRO & ASSOCIADOS LDA

RODRIGUES RIBEIRO & ASSOCIADOS LDA

SOFATI-SOCIEDADE DE FORMAÇÃO E APLICAÇÕES
TECNICAS DE INFORMATICA LDA

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

786

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4231-FSE-000324

POISE-03-4231-FSE-000338

POISE-03-4231-FSE-000345

POISE-03-4231-FSE-000362

POISE-03-4231-FSE-000368

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ESPAÇO ATLÂNTICO - FORMAÇÃO FINANCEIRA, LDA Formação Modular para DLD

O projeto orienta-se para as necessidades de mercado, cujo objetivo é aumentar os
níveis de qualificação e potenciar a empregabilidade da população desempregada de
longa duração. A oferta que o constitui baseia-se no Catálogo Nacional Qualificações e
integra a realização de formação modular através de percursos de nível 2 e 4,
destinados a este público e encaminhados pelos CQEP’s que não possuam respostas às
necessidades formativas dos utentes.

232.400,00

FSE

197.540,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

PERÍMETRO - CONSULTADORIA E FORMAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Formação Modular para DLD

Proj. Formativo dirigido a DLD, tendo como objetivo contribuir para a sua
empregabilidade, através do aumento das competências requeridas pelo mercado de
trabalho, reforçar a sua qualificação profissional, de forma a favorecer um regresso
mais sustentado ao mercado de trabalho, mediante a participação em percursos de
formação modular ajustados ao seu perfil e necessidades e em áreas estratégicas e
setores de atividade relevantes no território.

505.882,84

FSE

430.000,41

Formação Modular para DLD

A Medi-Visage, Lda. é uma escola de formação profissional na área dos cuidados de
beleza – 815, que aposta na formação, qualificação e certificação de ativos
desempregados, qualificando-os a nível técnico e tecnológico, para promover a
empregabilidade e sustentabilidade do emprego, constituindo uma mais valia na
conjuntura socioeconómica das suas empresas e na região onde se encontram.

236.879,99

FSE

Formação Modular para DLD

Esta operação incide sobre um Projeto de FMC para DLDs, a decorrer na zona do Porto
entre 11/2016 e 04/2018 (POISE-31-2016-05), visando qualificar ex-alunos e exformandos, à procura de 1º emprego e/ou desempregados, novos candidatos
identificados pelo CQEP do Externato Santa Clara em áreas de formação relacionadas
com perfis e setores de atividade em crescimento, complementada com formação de
base visando potenciar a dupla certificação.

346.500,00

CRPG - CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
Formação Modular para DLD
GAIA

O CRPG assume-se como alavanca fundamental de apoio à aprendizagem ao longo da
vida, promovendo a organização e desenvolvimento de percursos de formação, de
forma aberta inclusiva, integrando as pessoas com deficiência, e em parceria com
atores económicos e do sistema de educação e formação da comunidade, caraterizada
por níveis de qualificação e desemprego preocupantes.

0,85

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/12/09

2018/06/30

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/06

2018/06/30

Portugal

201.347,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/08

2018/06/30

Portugal

FSE

294.525,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/27

2018/06/30

Portugal

16.800,01

FSE

14.280,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/02/14

2018/06/30

Portugal

SOPROFOR REGIÕES - SOCIEDADE PROMOTORA DE
Formação Modular para DLD
FORMAÇÃO LDA

A proposta objetiva a realização de 61 UFCD num total de 1800 horas para DLD, indo de
encontro às necessidades dos setores considerados chave na estratégia territorial do
tecido empresarial da Região Centro. Propomos a realização das AEF:482; 811; 812 e
862 nos Concelhos de Coimbra,Guarda,Batalha,C.Rainha e Leiria.Pretendemos atingir os
resultados:1098 formandos e V.Formação de 32 400h. As UFCD são de N2 e
pretendemos fazer Ciclos Formativos.

153.719,95

FSE

130.661,96

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/26

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

Para dar resposta às necessidades dos territórios de Gondomar e Baião, a proposta
formativa da Margem para a NUT II Norte destina-se a desempregados de longa
duração, traduzindo-se em 8900 horas de formação, para 5696 formandos, num total
de 142400 horas de volume, distribuídas por 14 áreas de formação.

450.940,00

FSE

383.299,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Para dar resposta às necessidades do Alentejo, a proposta formativa da Margem para
esta NUT II destina-se a desempregados de longa duração, traduzindo-se em 3450
horas de formação, para 2208 formandos, num total de 55200 horas de volume

169.960,00

FSE

144.466,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Para dar resposta às necessidades da Sub-região do Médio Tejo, a proposta formativa
da Margem para a NUT II Centro destina-se a desempregados de longa duração,
traduzindo-se em 5050 horas de formação, para 3232 formandos, num total de 80800
horas de volume.

248.920,00

FSE

211.582,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Este projeto formativo tem de entre os seus objetivos gerais:proporcionar uma oferta
flexível de educação e formação destinada a públicos adultos em situação de
desemprego de longa duração, pouco escolarizados e qualificados, contribuindo para
aumentar as suas condições de empregabilidade, bem como, contribuir para a redução
do défice de qualificações da população ativa do vale do Ave.

731.780,00

FSE

622.013,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/20

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Portugal é país com baixos níveis de qualificação e com uma mão-de-obra desadequada
ao mercado é urgente a formação dos DLD. Este projeto pretende ir ao seu encontro
garantindo a reconversão profissional e o seu reingresso. Sendo várias as nossas áreas
de formação numa tentativa de colmatar várias lacunas formativas e ir ao encontro de
vários perfis profissionais emergentes, preconizamos intervir nas localidades do interior
do país.

735.000,00

FSE

624.750,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/18

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A COMUNILOG vai desenvolver um projeto formativo em 6 áreas de formação
prioritárias, tendo em conta. A sua experiência formativa, as solicitações dos seus exformandos/as e parceiros e enquadrando essas necessidades com as prioridades
referenciadas pelo SANQ. O projeto pretende desenvolver 26250 horas de volume de
formação para 1020 formandos em 1750 horas de formação, num prazo de 18 meses,
na região de Beja,Almodovar, Ferreira doAlentejoeMert

130.768,80

FSE

111.153,48

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/22

2018/06/30

Portugal

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E
Formação Modular para DLD
RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Se os vários estudos existentes apontam como dificuldade primeira do processo de
modernização global o baixo nível de qualificação dos recursos humanos do país, só
através de um sistema de formação profissional que complete o sistema educativo na
aquisição de qualificações profissionais específicas se atingirá o nível qualitativo
necessário às exigências do mundo moderno, onde imperam as pesadas leis da
competitividade.

153.719,98

FSE

130.661,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/10

2018/06/30

Portugal

ENSIGUARDA - ESCOLA PROFISSIONAL LDA

Formação Modular para DLD

Com este projeto estamos certos que vamos contribuir para a redução do défice de
qualificações da população portuguesa, potenciando as suas condições de
empregabilidade, bem como contribuir para a redução do défice de certificação da
população portuguesa face às competências e aos saberes adquiridos ao longo da vida.

86.480,00

FSE

73.508,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/01

2018/05/31

Portugal

Formação Modular para DLD

O Projeto de Formação de Ações Modulares Certificadas, tem como características
fundamentais colmatar as necess. formativas dos DLD e públicos desfavorecidos com
baixas qualific. da região norte. Assim, em colaboração com os CQEP’s o obj. deste
projeto é contribuir com ações de form. que permitam o aumento das qualificações
escolares e/ou profiss., alterando a sua situação de desemprego e respetiva inserção no
mercado de trabalho.

350.699,99

FSE

298.094,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/27

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O ISQ tem uma oferta formativa alicerçada nas necessidades de qualificação da
população desempregada da região em que se insere, apostando na elevação dos seus
níveis de qualificação e certificação profissional, aumentando a competitividade das
empresas.Cumprindo com as prioridades atuais, o ISQ propõe-se realizar Formação
Modular Certificada nas áreas de atuação em que possui expertise, potenciando a
transferência de know-how e boas práticas.

140.700,01

FSE

119.595,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A Alquimia da Cor (AdC) propõe-se promover formações certificadas, flexíveis e
ajustadas às necessidades do mercado, partilhando a sua experiência nas áreas dos
audiovisuais e produção dos média, marketing e publicidade e das ciências
informáticasO projeto contempla formação organizada por percursos formativos de
forma a satisfazer as necessidades do público-alvo, a sua (re)qualificação e a promoção
da sua empregabilidade.

145.599,99

FSE

123.759,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/12/04

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O projeto consiste na realização de formação modular que promova a inclusão de
públicos que se encontram há mais tempo afastados do mercado de trabalho e que, por
serem detentores de baixas qualificações, passam por processos de desmotivação e de
perda de competências que dificultam a integração em medidas ativas de emprego
para desempregados, em particular em processos sustentados de qualificação
profissional.

242.602,83

FSE

206.212,41

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/18

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O desenvolvimento de Formação Modular Certificada constitui uma das linhas de
orientação que pretendemos seguir,sendo que definimos como alvo igualmente
prioritário de intervenção a promoção e reforço da formação.A combinação de módulos
permite constituir um programa/itinerário de formação adaptado às necessidades dos
indivíduos.Neste sentido procuramos incentivar a procura de aprendizagem por por
parte de desempregados- DLD.

324.240,01

FSE

275.604,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/09

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Este projeto possui elevada relevância face às necessidades locais e regionais, por ter
sido Diagnosticado e Planeado c/ um vasto conjunto d Entidades (empresas e IPSS) c/
quem o GABINAE trabalha há anos. Procura aumentar as qualificações dos
Desempregados de Longa Duração (DLD), pela freq. de percursos formativos, em 4
áreas de formação, numa perspetiva de percurso qualificante e contribuindo para a sua
evolução e (re)integração prof.

333.057,88

FSE

283.099,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/19

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O desenvolvimento de Formação Modular Certificada constitui uma das linhas de
orientação que pretendemos seguir,sendo que definimos como alvo igualmente
prioritário de intervenção a promoção e reforço da formação.A combinação de módulos
permite constituir um programa/itinerário de formação adaptado às necessidades dos
indivíduos.Neste sentido procuramos incentivar a procura de aprendizagem por por
parte dos desempregados - DLD.

273.280,00

FSE

232.288,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/09

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O ISQ, entidade técnico-científica, focada na melhoria da indústria e serviços através da
transferência de know-how. Com uma abordagem tecnológica prática acentuada e
certificações profissionais, o plano aposta em competências procuradas pelo mercado
com real criação de emprego. Possuímos uma vasta rede de contactos para
encaminhamento de formandos, contribuindo para o desenvolvimento de competências
regionais no domínio da inovação e tecnologia

208.740,01

FSE

177.429,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

MEDI - VISAGE, FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LDA

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4231-FSE-000382

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

MARGEM - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA
ECONÓMICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

POISE-03-4231-FSE-000383

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

MARGEM - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA
ECONÓMICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

MARGEM - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA
ECONÓMICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4231-FSE-000378

POISE-03-4231-FSE-000384

POISE-03-4231-FSE-000389

POISE-03-4231-FSE-000429

POISE-03-4231-FSE-000435

POISE-03-4231-FSE-000446

POISE-03-4231-FSE-000483

POISE-03-4231-FSE-000495

POISE-03-4231-FSE-000496

POISE-03-4231-FSE-000514

POISE-03-4231-FSE-000516

POISE-03-4231-FSE-000535

POISE-03-4231-FSE-000539

POISE-03-4231-FSE-000541

POISE-03-4231-FSE-000547

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SOL DO AVE-ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE

OBRA KOLPING DE PORTUGAL

COMUNILOG - CONSULTING LDA

FORVISÃO - CONSULTORIA EM FORMAÇÃO
INTEGRADA, LDA.

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

ALQUIMIA DA COR - PRODUÇÕES DIGITAIS LDA

GLOBAL XXI - CONSULTORES LDA

FORMACONDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

GABINAE - GABINETE DE APOIO AO EMPRESARIO
LDA

FORMACONDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

787

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4231-FSE-000550

POISE-03-4231-FSE-000557

POISE-03-4231-FSE-000559

POISE-03-4231-FSE-000560

POISE-03-4231-FSE-000590

POISE-03-4231-FSE-000614

POISE-03-4231-FSE-000623

POISE-03-4231-FSE-000645

POISE-03-4231-FSE-000647

POISE-03-4231-FSE-000650

POISE-03-4231-FSE-000653

POISE-03-4231-FSE-000656

POISE-03-4231-FSE-000658

POISE-03-4231-FSE-000663

POISE-03-4231-FSE-000677

POISE-03-4231-FSE-000680

POISE-03-4231-FSE-000685

POISE-03-4231-FSE-000719

POISE-03-4231-FSE-000724

POISE-03-4231-FSE-000730

POISE-03-4231-FSE-000731

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

FSE

56.524,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Este projeto possui elevada relevância face às necessidades locais e regionais, por ter
sido Diagnosticado e Planeado c/ um vasto conjunto de Entidades (empresas e IPSS) c/
quem o GABINAE trabalha há anos. Procura dar ou aumentar as qualificações dos DLD,
pela frequência de um ou + percurso(s) formativo(s), d entre 5 áreas profissionais,
numa perspetiva de form. qualificante, capaz d contribuir para a sua empregabilidade e
(re)integração prof.

309.681,35

FSE

263.229,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/04/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O ISQ, entidade técnico-científica, focada na melhoria da indústria e serviços através da
transferência de know-how. Com uma abordagem tecnológica prática acentuada e
certificações profissionais, o plano aposta em competências procuradas pelo mercado
com real criação de emprego. Possuímos uma vasta rede de contatos para
encaminhamento de formandos, contribuindo para o desenvolvimento de competências
regionais no domínio da inovação e tecnologia.

142.240,00

FSE

120.904,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/06

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A proposta formativa da Voltface pretende responder a necessidades de qualificação da
NUT II Norte, aumentando as competências dos Desempregados de Longa Duração, de
acordo com as necessidades do mercado de trabalho, promovendo a sua (re)integração
no mercado de trabalho, num total de 4 500 horas de formação, o que representa um
volume de formação de 72 000 horas, num total de 2880 formandos.

395.908,31

FSE

336.522,06

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/23

2018/06/30

Portugal

INRH - CONSULTADORIA EM RECURSOS HUMANOS,
Formação Modular para DLD
LIMITADA

Visamos elevar o nível de qualificação e combater a exclusão social dos Desempregados
de Longa Duração. A formação é uma forma de travar o desemprego e a exclusão.
Daremos prioridade a grupos desfavorecidos e indivíduos encaminhados por CQEPs. A
qualificação dos menos qualificados é um dever dos operadores de formação. O
aumento das qualificações dinamiza a economia. A aposta na formação permite
aumentar os níveis de empregabilidade.

98.000,00

FSE

83.300,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/19

2018/06/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO CONCRETIZAR

O momento atual justifica uma intervenção direta ao nível do incentivo à qualificação,
aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais e a (re) integração ativa no
mercado de trabalho. Num trabalho conjunto com a rede de parceiros, com este projeto
a Associação Concretizar pretende assegurar aos DLD com baixas qualificações o acesso
às ferramentas essenciais para a sua inclusão.

168.000,00

FSE

142.800,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/15

2018/06/30

Portugal

TDADOS - CONSULTORIA DE GESTÃO E FORMAÇÃO,
Formação Modular para DLD
LDA

A operação visa desenvolver 1350h de formação em 5 áreas consideradas prioritárias,
definidas, por um lado, o levantamento de necessidades de formação, e por outro
lado,enquadradas na atividade que a TDados desenvolve bem como pelos RH's e físicos
que dispõe e afetará ao projeto. Irá promover a inclusão de públicos DLD com baixas
qualificações contribuindo para o regresso mais célere e sustentado ao mercado de
trabalho

8.399,99

FSE

7.139,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/24

2018/05/28

Portugal

MEDIÁTICA, TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, LDA Formação Modular para DLD

Atuaremos na área metropolitana do Porto e Tâmega e Sousa, nas quais possuímos
CQEP’s e entidades empregadoras protocoladas. Incidiremos em áreas operacionais e
com prática em contexto de sala, nomeadamente: ciências informáticas e cuidados de
beleza. Promoveremos a igualdade de oportunidades e de género. Inovaremos o projeto
apresentado com o GARIF – Gabinete de apoio à Reinserção do formando da Mediática,
o qual prestará o apoio pós-formação.

224.980,01

FSE

191.233,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/17

2018/06/30

Portugal

MEDIÁTICA, TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, LDA Formação Modular para DLD

Atuaremos nas sub-regiões de Aveiro e Coimbra , nas quais possuimos, nas
proximidades, CQEP's e entidades empregadoras protocoladas. Incidiremos em áreas
operacionais e com prática em contexto de sala, nomeadamente: ciências informáticas
e cuidados de beleza. Promoveremos a igualdade de oportunidades e de género.
Inovaremos o projeto com o GARIF – Gabinete de apoio à Reinserção do formando da
Mediática, o qual prestará o apoio pós-formação.

149.940,00

FSE

127.449,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/08/28

2018/06/30

Portugal

MEDIÁTICA, TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, LDA Formação Modular para DLD

Atuaremos em Lezíria do Tejo e Alentejo Central, nas quais possuímos nas proximidades
CQEP’s e entidades empregadoras protocoladas. Incidiremos em áreas operacionais e
com prática em contexto de sala, nomeadamente: ciências informáticas e cuidados de
beleza. Promoveremos a igualdade de oportunidades e de género. Inovaremos o projeto
com o GARIF – Gabinete de apoio à Reinserção do formando da Mediática, o qual
prestará o apoio pós-formação.

119.979,99

FSE

101.982,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/08/23

2018/06/30

Portugal

ITINERANTEPRISMA - UNIPESSOAL LDA

Formação Modular para DLD

A Itinerante Prisma é uma entidade formadora certificada pela DGERT e pretende
desenvolver um plano de formações modulares certificadas na região centro para
desempregados de longa duração detentores de habilitações inferiores ao ensino
secundário na área de formação Construção e Reparação de Veículos a Motor para
obtenção das qualificações profissionais de Mecânico/a de Automóveis Ligeiros e
Mecânico/a de Serviços Rápidos, por parte dos seus pa

67.199,96

FSE

57.119,97

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/18

2018/06/27

Portugal

Formação Modular para DLD

Os números inscritos nos registos oficiais do IEFP revelam uma situação preocupante,
denotativa da falta de soluções concretas em particular para os DLD. A presente
operação visa uma intervenção focada na empregabilidade. Todas as opções e
estratégias convergem nesse objetivo, desde os intervenientes setoriais até aos
parceiros, passando pela seleção das áreas de formação mais adequadas às
necessidades e às potencialidades da região.

360.360,01

FSE

306.306,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/03

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Esta candidatura visa o desenvolvimento de FMC enquanto suporte privilegiado para a
flexibilização e diversificação da oferta de formação contínua, integrada no CNQ. O
objetivo é colmatar algumas lacunas de conhecimentos verificadas, prioritariamente,
pelos candidatos encaminhados pelo CQEP. Os destinatários são desempregados de
longa duração, que pretendam desenvolver competências em domínios de âmbito geral
ou específico nas diferentes áreas d

400.782,28

FSE

340.664,94

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/04/01

2018/04/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A Operação pretende a inserção da população ativa DLD (foco para indivíduos com
baixas qualificações e particularmente desmotivados), propondo ações que conjugam a
qualificação, o desenvolvimento pessoal e motivacional que, articulando a ação da
Associação e parceiros, permitem o reinício de participação na vida ativa destes
indivíduos. Envolvemos 880 Adultos (DLD), potenciando a sua inserção profissional e
respondendo aos desafios societais.

123.200,00

FSE

104.720,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/12

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O projeto aposta numa formação qualificante, baseada em competências chave e
competências específicas de natureza transversal a vários setores, promovendo a
recuperação dos DLD para o mercado de trabalho. Apostando num modelo integrado de
desenvolvimento de competências,, este projeto contribui, igualmente, para outro tipo
de objetivos do Portugal 2020 ligados à estratégia de desenvolvimento inteligente.

475.999,99

FSE

404.599,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/22

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O projeto aposta numa formação qualificante, baseada em competências chave e
competências específicas de natureza transversal a vários setores, promovendo a
atualização, a reciclagem, a certificação e a qualificação da população ativa. Apostando
num modelo integrado de desenvolvimento de competências,, este projeto contribui,
igualmente, para outro tipo de objetivos do Portugal 2020 ligados à estratégia de
desenvolvimento inteligente.

155.819,99

FSE

132.446,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/28

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O projeto aposta numa formação qualificante, baseada em competências chave e
competências específicas de natureza transversal a vários setores, promovendo a
recuperação dos DLD para o mercado de trabalho. Apostando num modelo integrado de
desenvolvimento de competências,, este projeto contribui, igualmente, para outro tipo
de objetivos do Portugal 2020 ligados à estratégia de desenvolvimento inteligente.

277.759,99

FSE

236.095,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/26

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A COMUNILOG vai desenvolver um projeto formativo em 7 áreas de formação
prioritárias, tendo em conta. A sua experiência formativa, a as solicitações dos seus exformandos/as e parceiros e enquadrando essas necessidades com as prioridades
referenciadas pelo SANQ.O projeto pretende desenvolver 43125 horas de volume de
formação para 1725 formandos em 2825 horas de formação, num prazo de 18 meses,
na região deBragança,Porto,VilaReal,Barcelos,Penafie

214.950,80

FSE

182.708,18

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/27

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A COMUNILOG vai desenvolver um projeto formativo em 7 áreas de formação
prioritárias, tendo em conta. A sua experiência formativa, a as solicitações dos seus exformandos/as e parceiros e enquadrando essas necessidades com as prioridades
referenciadas pelo SANQ. O projeto pretende desenvolver 43125 horas de volume de
formação para 1725 formandos em 2825 horas de formação, num prazo de 18 meses,
na região de Ovar, Guarda , Viseu , Covilhã .

138.600,01

FSE

117.810,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/06

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Este projeto de FMC surge na sequência de Projetos de FMC executados em 2012/14
com a execução de 144 ações (UFCDs isoladas e percursos) envolvendo 3137
formandos do setor agrário, dos serviços sociais, do comércio e turismo, na zona do
Grande Porto, Gaia e Famalicão. Carateriza-se por um projeto de continuidade
prosseguindo objetivos de qualificação de DLD identificados pela Gesmind e rede de
parcerias, com enfoque na sua inserção profissional.

246.400,00

FSE

209.440,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/21

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A Operação pretende a inserção da população ativa DLD (foco para indivíduos com
baixas qualificações e particularmente desmotivados), propondo ações que conjugam a
qualificação, o desenvolvimento pessoal e motivacional que, articulando a ação da
Qualifica-te e parceiros, permitem o reinício de participação na vida ativa destes
indivíduos. Envolvemos 880 Adultos (DLD), potenciando a sua inserção profissional e
respondendo aos desafios societais.

123.200,00

FSE

104.720,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/09

2018/06/30

Portugal

GABINAE - GABINETE DE APOIO AO EMPRESARIO
LDA

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

VOLTFACE - CONSULTORES EM GESTÃO GLOBAL,
UNIPESSOAL LDA

CHECK LIST - GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS,
LDA

D. SANCHO - ENSINO LDA

0,85

0,85

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO COOPERAÇÃO E FORMAÇÃO
BENTO DE JESUS CARAÇA

0,85

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO COOPERAÇÃO E FORMAÇÃO
BENTO DE JESUS CARAÇA

0,85

Objetivo Temático | Thematic
Objective

66.499,99

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO COOPERAÇÃO E FORMAÇÃO
BENTO DE JESUS CARAÇA

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Formação Modular para DLD

CEC - CONSELHO EMPRESARIAL DO CENTRO/CCIC CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO CENTRO

QUALIFICA-TE! - FORMAÇÃO E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL LDA

0,85

Resumo | Summary

Com vista à empregabilidade dos públicos com baixas qualificações, que passam por
processos de desmotivação e de perda de competência, o CEC/CCIC propõe a
implementação de 20 acções de formação modular certificada a realizar nas 8 SubRegiões da NUT II Centro, destinadas a activos desempregados com habilitações
inferiores ao ensino secundário, com vista à promoção da inclusão social e combate à
pobreza e qualquer tipo de discriminação.

0,85

0,85

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

COMUNILOG - CONSULTING LDA

COMUNILOG - CONSULTING LDA

GESMIND - ENSINO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
CONSULTORIA DE GESTÃO LDA

QUALIFICA-TE! - FORMAÇÃO E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL LDA

Formação Modular para DLD

788

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4231-FSE-000759

POISE-03-4231-FSE-000761

POISE-03-4231-FSE-000762

POISE-03-4231-FSE-000772

POISE-03-4231-FSE-000773

POISE-03-4231-FSE-000776

POISE-03-4231-FSE-000777

POISE-03-4231-FSE-000780

POISE-03-4231-FSE-000784

POISE-03-4231-FSE-000785

POISE-03-4231-FSE-000791

POISE-03-4231-FSE-000792

POISE-03-4231-FSE-000795

POISE-03-4231-FSE-000800

POISE-03-4231-FSE-000801

POISE-03-4231-FSE-000802

POISE-03-4231-FSE-000817

POISE-03-4231-FSE-000822

POISE-03-4231-FSE-000836

POISE-03-4231-FSE-000841

POISE-03-4231-FSE-000842

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação Modular para DLD

A Confederação Nacional da Agricultura – CNA, fundada em 1978 é uma organização de
âmbito Nacional carácter associativo e sem fins lucrativos, com um vasto historial
interventivo no sector agrícola português e, em particular na agricultura familiar.A CNA
tem vindo a desenvolver um importante processo de formação e informação, dirigido
ao sector Agrícola, nomeadamente mão-de-obra agrícola familiar, agricultores,
dirigentes, quadros técnicos e d

310.800,01

FSE

264.180,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Formação Modular para DLD

A Confederação Nacional da Agricultura – CNA, fundada em 1978 é uma organização de
âmbito Nacional carácter associativo e sem fins lucrativos, com um vasto historial
interventivo no sector agrícola português e, em particular na agricultura familiar.A CNA
tem vindo a desenvolver um importante processo de formação e informação, dirigido
ao sector Agrícola, nomeadamente mão-de-obra agrícola familiar, agricultores,
dirigentes, quadros técnicos e d

403.200,00

FSE

342.720,00

Formação Modular para DLD

A Confederação Nacional da Agricultura – CNA, fundada em 1978 é uma organização de
âmbito Nacional carácter associativo e sem fins lucrativos, com um vasto historial
interventivo no sector agrícola português e, em particular na agricultura familiar.A CNA
tem vindo a desenvolver um importante processo de formação e informação, dirigido
ao sector Agrícola, nomeadamente mão-de-obra agrícola familiar, agricultores,
dirigentes, quadros técnicos e d

117.288,90

FSE

Formação Modular para DLD

A operação potencia a empregabilidade da população desempregada de longa duração
realizando um conjunto focalizado de ações formativas certificadas em áreas
prioritárias. É uma oportunidade de educação e qualificação de adultos concebida em
torno de ideais de empregabilidade, adaptabilidade, inovação e reinserção no mercado
de trabalho, com vista ao incremento de competências e qualificações de 1494 adultos,
potenciando o nível de DLD na Região.

206.640,00

Formação Modular para DLD

A operação potencia a empregabilidade da população desempregada de longa duração
realizando um conjunto focalizado de ações formativas certificadas em áreas
prioritárias. É uma oportunidade de educação e qualificação de adultos concebida em
torno de ideais de empregabilidade, adaptabilidade, inovação e reinsersão no mercado
de trabalho, com vista ao incremento de competências e qualificações de 720 adultos.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/10

2018/06/30

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/19

2018/06/30

Portugal

99.695,57

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/24

2018/06/30

Portugal

FSE

175.644,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/24

2018/06/29

Portugal

100.797,21

FSE

85.677,63

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/31

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

A Operação potencia a empregabilidade da população ativa e desempregada realizando
um conjunto focalizado de ações formativas certificadas em áreas prioritárias. É uma
oportunidade de educação e qualificação de adultos concebida em torno de ideais de
empregabilidade, adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial, com vista
ao incremento de competências e qualificações de 4500 adultos, potenciando o nível de
emprego na Região TTM.

128.520,00

FSE

109.242,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/18

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

Pretendemos com este projeto promover a inclusão de públicos que se encontram há
mais tempo afastados do mercado de trabalho, com baixas qualificações, que passam
por processos de desmotivação e de perda de competências, dificultando a sua
participação na vida ativa e a integração em medidas ativas de emprego para
desempregados. Este projeto dirige-se a desempregados de longa duração, detentores
de habilitações inferiores ao ensino secundário.

423.219,99

FSE

359.736,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/15

2018/06/30

Portugal

SOPROFOR REGIÕES - SOCIEDADE PROMOTORA DE
Formação Modular para DLD
FORMAÇÃO LDA

Proposta para realização 40 UFCD, total de 1175 horas para DLD, indo de encontro às
necessidades dos setores chave na estratégia territorial tecido empresarial da Região do
Alentejo. Áreas de 481; 811; 812 e 862, em Beja, Évora Portalegre Rio Maior e Santarém
e resultados:1098 formandos e V.F. de 21150. Pretendemos fazer Ciclos Formativos
terão entre 100 a 150 horas, de 25 e/ou 50-N2 e/ou 4.

100.798,84

FSE

85.679,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/08/01

2018/06/29

Portugal

PROFIFORMA-GABINETE DE CONSULTADORIA E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

Formação Modular para DLD

O reforço das competências dos ativos DLD e o seu desenvolvimento interpessoal
habilita-os a acompanhar a evolução das qualificações, dos mercados, da gestão e da
organização do trabalho, o que potencia a inserção profissional, sendo este o objetivo
da operação. São desenvolvidas 4400 horas, em 7 áreas de formação estratégicas no
plano socioeconómico, agindo pela IG e IO, em prol dos desafios societais e dos
territórios de baixa densidade.

149.239,99

FSE

126.853,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/14

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

Combater a pobreza e a discriminação dos grupos potencialmente mais vulneráveis
através da promoção de percursos de formação baseados no CNQ, de acordo com o
diagnóstico de necessidades e programas de desenvolvimento social e que permitam a
certificação escolar e/ou profissional de desempregados/as de longa duração e outros
públicos desfavorecidos com vista à sua inclusão social no mercado laboral na região
Norte.

246.400,00

FSE

209.440,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/06

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O reforço das competências dos ativos DLD e o seu desenvolvimento interpessoal
habilita-os a acompanhar a evolução das qualificações, dos mercados, da gestão e da
organização do trabalho, o que potencia a inserção profissional, sendo este o objetivo
da operação. São desenvolvidas 3300 horas, em 4 áreas de formação estratégicas no
plano socioeconómico, agindo pela IG e IO, em prol dos desafios societais e dos
territórios de baixa densidade.

245.280,01

FSE

208.488,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/08/04

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

Projeto inclusivo, desenvolvido em rede e para a rede, num trabalho de efetiva parceria
com o Caerus, NLI, 3 CQEP e 46 empresas do concelho Marco de Canaveses, em áreas
de formação de elevado interesse, confirmadas pela Câmara do MCN. Compromisso de
envolvimento ativo de todos os parceiros na prossecução dos objetivos da operação.
Um claro contributo para o aumento das qualificações, que permitem uma integração
mais célere no mercado de trabalho

670.320,00

FSE

569.772,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/21

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

,A Operação pretende a inserção da população ativa DLD (foco para indivíduos com
baixas qualificações e particularmente desmotivados), propondo ações que conjugam a
qualificação, o desenvolvimento pessoal e motivacional que, articulando a ação da
Gestitome e parceiros, permitem o reinício de participação na vida ativa destes
indivíduos. Envolvemos 560 adultos, potenciando a sua inserção profissional e
respondendo aos desafios societais.

75.600,01

FSE

64.260,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/23

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O reforço das competências dos ativos DLD e o seu desenvolvimento interpessoal
habilita-os a acompanhar a evolução das qualificações, dos mercados, da gestão e da
organização do trabalho, o que potencia a inserção profissional, sendo este o objetivo
da operação. São desenvolvidas 2750 horas, em 4 áreas de formação estratégicas no
plano socioeconómico, agindo pela IG e IO, em prol dos desafios societais e dos
territórios de baixa densidade.

120.260,00

FSE

102.221,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/22

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

O projeto visa fornecer a DLD o acesso, desenvolvimento ou conclusão de percursos de
qualificação profissional. O projeto foi desenhado com a colaboração de potenciais
empregadores, representantes de empregadores e vários CQEP, com quem foram
coordenadas as propostas formativas apresentadas. Os percursos formativos terão
potencial procura do mercado e por conseguinte, espera-se a melhoria da
empregabilidade dos/as seus/uas participantes.

149.100,00

FSE

126.735,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/29

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O projeto visa fornecer a DLD o acesso, desenvolvimento ou conclusão de percursos de
qualificação profissional. O projeto foi desenhado com a colaboração de potenciais
empregadores, representantes de empregadores e vários CQEP, com quem foram
coordenadas as propostas formativas apresentadas. Os percursos formativos terão
potencial procura do mercado e por conseguinte, espera-se a melhoria da
empregabilidade dos/as seus/uas participantes.

138.600,00

FSE

117.810,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/24

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Em articulação com os agentes económicos e sociais locais, a Futurbrain desenvolve
processos sustentados de qualificação profissional formando desempregados de longa
duração, com baixas qualificações, através da formação modular certificada com vista
ao reforço inclusão social e integração no mercado de emprego nos setores estratégicos
da Região do Norte (Comércio e Logística, Transportes, Turismo, Agricultura).

78.540,00

FSE

66.759,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/19

2017/12/31

Portugal

Formação Modular para DLD

A missão deste projeto compreende a promoção da inclusão ativa de desempregados
DLD, na medida em que lhes possibilita a frequência de percursos de formação nas
áreas de “eletrónica e automação” e “trabalho social e orientação” para lhes garantir as
competências exigidas pelo mercado de trabalho, em áreas consideradas prioritárias e
com dinâmicas de emprego positivas no distrito de Braga, potenciando-lhes a
empregabilidade.

151.200,01

FSE

128.520,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/22

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Operação pretende a inserção da população ativa DLD (foco para indivíduos com baixas
qualificações e particularmente desmotivados), propondo ações que conjugam a
qualificação, o desenvolvimento pessoal e motivacional que, articulando a ação da
DSAD e parceiros, permitem o reinício de participação na vida ativa destes indivíduos.
Envolvemos 2448 adultos, potenciando a sua inserção profissional e respondendo aos
desafios societais.

51.520,01

FSE

43.792,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/27

2018/05/31

Portugal

Formação Modular para DLD

A Operação pretende, através da execução de um Plano de Formação Modular
promover a inclusão de públicos que se encontram há mais tempo afastados do
mercado do trabalho, com baixas qualificações, que passam por processo de
desmotivação e de perda de competências, dificultando a sua participação na vida ativa
e a integração em medidas ativas de emprego para desempregados, o que promoveria
um regresso mais célere e sustentado ao mercado de trabalh

97.999,99

FSE

83.299,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/31

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A Operação pretende, através da execução de um Plano de Formação Modular
promover a inclusão de públicos que se encontram há mais tempo afastados do
mercado do trabalho, com baixas qualificações, que passam por processo de
desmotivação e de perda de competências, dificultando a sua participação na vida ativa
e a integração em medidas ativas de emprego para desempregados, o que promoveria
um regresso mais célere e sustentado ao mercado de trabalh

52.920,00

FSE

44.982,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/31

2018/06/30

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA
(C.N.A.)

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA
(C.N.A.)

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA
(C.N.A.)

SOPROFOR - SOCIEDADE PROMOTORA DE
FORMAÇÃO LDA

SOPROFOR - SOCIEDADE PROMOTORA DE
FORMAÇÃO LDA

SOPROFOR - SOCIEDADE PROMOTORA DE
FORMAÇÃO LDA

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

ESPLENDOR VISUAL - LDA

PROFIFORMA-GABINETE DE CONSULTADORIA E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

MULTIFORMACTIVA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
UNIPESSOAL, LDA

GESTITOMÉ, FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

PROFIFORMA-GABINETE DE CONSULTADORIA E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

RUI PENA & ASSOCIADOS, GABINETE DE
CONSULTORIA, ESTUDOS E FORMAÇÃO, LDA

RUI PENA & ASSOCIADOS, GABINETE DE
CONSULTORIA, ESTUDOS E FORMAÇÃO, LDA

FUTURBRAIN - CENTRO DE FORMAÇÃO LDA

ACADEMIA BERNARDO DA COSTA - FORMAÇÃO E
CONSULTORIA, LDA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS
DE BRAGANÇA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL,INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DOS CONCELHOS DE TORRES
NOVAS,ENTRONCAMENTO,ALCANENA E GOLEGÃ

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL,INDUSTRIAL E DE
SERVIÇOS DOS CONCELHOS DE TORRES
NOVAS,ENTRONCAMENTO,ALCANENA E GOLEGÃ

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

789

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4231-FSE-000846

POISE-03-4231-FSE-000867

POISE-03-4231-FSE-000875

POISE-03-4231-FSE-000905

POISE-03-4231-FSE-000915

POISE-03-4231-FSE-000927

POISE-03-4231-FSE-000946

POISE-03-4231-FSE-000961

POISE-03-4231-FSE-000966

POISE-03-4231-FSE-000989

POISE-03-4231-FSE-000996

POISE-03-4231-FSE-001001

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

SOPROFOR REGIÕES - SOCIEDADE PROMOTORA DE
Formação Modular para DLD
FORMAÇÃO LDA

Operação pretende a inserção da população ativa DLD (foco para indivíduos com baixas
qualificações e particularmente desmotivados), propondo ações que conjugam a
qualificação, o desenvolvimento pessoal e motivacional que, articulando a ação da SR e
parceiros, permitem o reinício de participação na vida ativa destes indivíduos.
Envolvemos 1098 adultos, potenciando a sua inserção profissional e respondendo aos
desafios societais.

113.400,00

FSE

96.390,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

CACAO STORY - GESTÃO INTEGRADA UNIPESSOAL
LDA

Formação Modular para DLD

O principal objetivo do projeto Cacao Qualifica é potenciar o desenvolvimento pessoal,
profissional e social da população ativa na região norte, nomeadamente nos concelhos
de Amares, Braga, Cabeceiras de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Vila Nova
de Gaia, de forma contínua e permanente, conferindo maior flexibilidade e melhores
qualificações aos trabalhadores desempregados de longa duração.

246.400,00

FSE

209.440,00

Formação Modular para DLD

A Turisforma apresenta um projeto que foi pautado tendo em consideração o
diagnóstico de necessidades efetuado cujo objectivo principal é de permitir a
adequação de respostas às necessidades sentidas na região Norte pela população
desempregada permitindo o reforço das qualificações em áreas consideradas
estratégicas para a região.

250.180,00

FSE

Formação Modular para DLD

É um projeto formativo assente em percursos de UFCD capitalizeis e, portanto
capacitantes para o aumento das competências profissionais dos ativos e para o
aumento das qualificações escolares pela via do acesso à sua certificação RVCC.
Garante-se a reconversão profissional dos desempregados potenciando a sua
empregabilidade e auto-motivação bem como o aumento das suas competências.

50.400,00

Formação Modular para DLD

Este projeto formativo apresenta-se como uma via de reforço da qualificação de base
edificadora de capacidades que permitam a aquisição de competências críticas para a
cidadania, desempenho profissional na atividade económica, adaptação à mudança e
apetência para a participação na aprendizagem ao longo da vida para DLD, favorecendo
as suas condições de empregabilidade através da aquisição de qualificações e
competências valorizadas pelo mercado.

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/27

2018/06/29

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/01

2018/06/29

Portugal

212.653,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/03

2018/06/29

Portugal

FSE

42.840,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/19

2018/06/30

Portugal

564.908,06

FSE

480.171,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/24

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O projeto visa a realização de formação em 3 concelhos, com oferta formativa em 2
áreas e 1.920 formandos abrangidos, tendo como objetivo promover o
desenvolvimento de competências dos DLD com baixas qualificações, através de
percursos de formação modular que permitam a sua reintegração profissional.A
VCFORM é dotada de recursos, capacidade técnica e experiência, sendo garantidos os
indicadores de realização e resultados definidos.

268.799,95

FSE

228.479,96

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/26

2017/12/29

Portugal

Formação Modular para DLD

O projeto incide em áreas que, face às necessidades regionais, são consideradas
prioritárias, porquanto contribuem para a qualificação e empregabilidade da população.
A formação será desenvolvida em colaboração com os agentes locais, incluindo
potenciais empregadores, contribuindo para melhor adequar a formação às
necessidades do tecido empresarial e, por essa via, contribuir para um sustentado
regresso dos desempregados ao mercado de trabalho.

732.200,01

FSE

622.370,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/16

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O Centro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosenses apresenta uma candidatura a
formação modular certificada destinada aos ativos agrícolas seus associados, de modo
a melhorar as suas qualificações profissionais e contribuir para o desenvolvimento dos
setores agroalimentares na nossa região, capacitando os seus profissionais.

84.419,86

FSE

71.756,88

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/22

2018/06/29

Portugal

FVFORM - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, UNIPESSOAL
Formação Modular para DLD
LDA

Na atual conjuntura, os desafios de sustentabilidade são cada vez maiores, obrigando a
uma constante flexibilização face as exigências do mercado. Torna-se pertinente a
promoção de ações para ativos desempregados LD, dotando-os de competências que
permitam maior adaptabilidade aos contextos de trabalho, maior mobilidade e
orientação profissional, ampliando as oportunidades de (re)integração e de melhores
condições no acesso ao mercado de trabalh

111.995,00

FSE

95.195,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/26

2018/06/29

Portugal

CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E
DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL-CITEVE

Formação Modular para DLD

O Citeve apresenta um projeto de Formações Modulares certificadas destinado a
Desempregados de Longa Duração. Apresenta percursos modulares de curta duração
em varias áreas, por ex: têxtil, comercial e também formações transversais possíveis de
serem transferíveis para vários setores. Pretende contribuir para o aumento das
competências transversais, técnicas e motivacionais dos desemp e interromper do ciclo
de inatividade em que se encontram.

62.366,49

FSE

53.011,52

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O presente projeto de formação modular para DLD encontra-se particularmente
orientado para desempregados detentores de habilitações inferiores ao ensino
secundário, tendo em vista i) a promoção de uma inclusão célere e sustentada de
pessoas que se encontram há mais tempo afastadas do mercado de trabalho, ii) o
desenvolvimento de competências transversais e técnicas; iii) o aumento da
autoestima, motivação e integração cívica.

82.149,72

FSE

69.827,26

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/02

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

O projeto visa desenvolver 90 ações formação modular certificada (UFCD de 25h),
abrangendo um total de 1800 formandos DLD, repartidos p/turmas de 20 formandos
cada, a realizar-se no concelho Vila Nova Gaia. As ações iniciar-se-ão em novembro de
2016 e terão o seu término em Abril de 2018. O objetivo do projeto visa a progressão
escolar e certificação profissional dos formandos, que permita elevar níveis qualificação
empregabilidade.

197.510,50

FSE

167.883,93

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/30

2018/06/30

Portugal

SULFORMA, CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL
Formação Modular para DLD
LDA

Pretende-se com este projeto a inclusão de 1620 desempregados de longa duração,
com habilitações inferiores ao 12º ano, que se encontram afastados do mercado de
trabalho e passam por processo de desmotivação e perda de competências dificultando
a integração na vida ativa e em medidas ativas de emprego. Pretendemos que as acções
de formação favoreçam a evolução e o desenvolvimento pessoal, através da renovação
ou novos conhecimentos.

225.352,80

FSE

191.549,88

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/18

2018/06/30

Portugal

101.219,99

FSE

86.036,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/22

2018/06/29

Portugal

223.860,00

FSE

190.281,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/21

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

Este projeto assenta nos princípios da CVP e incidem em áreas diagnosticadas pelo
público-alvo, empresas locais e parceiros sociais. Pretende-se possibilitar à população
desempregada, o desenvolvimento de competências profissionais que facilitem a
adaptação às constantes mudanças em contexto laboral que permitirá a inserção no
mercado de trabalho. A qualificação profissional é um fator determinante na descida da
percentagem de desemprego.

135.799,98

FSE

115.429,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/27

2018/05/16

Portugal

Formação Modular para DLD

Formação, reabilitação profissional,social e emprego que visa a (re)integração na vida
profissional dos DLD em situação de risco de exclusão social, pela implementação de
metodologias inovadoras de aprendizagem não formais e informais, para que o
processo seja visto como um desafio e que responda a problemas reias, que possam ser
usadas em diferentes contexto da vida. Privilegiando o trabalho em rede nos contexto
da família e comunidade em geral

840.000,00

FSE

714.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/31

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A COMPETIR – Formação e Serviços SA pretende com este projeto a integração e
educação inclusiva de 4464 desempregados de longa duração, com habilitações
inferiores ao ensino secundário, promovendo as suas qualificações em áreas de
competências estratégicas no plano socioeconómico da Região Centro. O projeto
proposto vai ao encontro dos objectivos da Europa 2020, centrados nos vectores:
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

289.240,00

FSE

245.854,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/29

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A Agito, dando continuidade à sua politica e oferta de formação dirigida a públicos
desfavorecidos apresenta um projeto de formação, no âmbito das Formações
Modulares Certificadas, organizados em percursos de formação com uma duração
média de 300 horas, Dirigido a DLD, este projeto pretende contribuir para o aumento
das competências profissionais deste público em área estratégicas no plano
socioeconómico, facilitando a reinserção profissional.

773.432,60

FSE

657.417,71

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A Cooperativa Agrícola de Condeixa-a-Nova e Penela SCRL apresenta uma candidatura a
formação modular certificada destinada aos ativos agrícolas seus associados, de modo
a melhorar as suas qualificações profissionais, mitigar os baixos níveis de escolaridade e
contribuir para o desenvolvimento dos setores agroalimentares na nossa região.

63.478,40

FSE

53.956,64

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/22

2018/05/31

Portugal

Formação Modular para DLD

A Associação Empresarial de Vila Verde apresenta uma candidatura a formação
modular certificada destinada aos desempregados de longa duração, de modo a
melhorar as suas qualificações profissionais, mitigar os baixos níveis de escolaridade e
contribuir para o desenvolvimento dos setores económicos na nossa região.

365.314,27

FSE

310.517,13

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/15

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A Operação pretende a inserção da população ativa DLD (foco para indivíduos com
baixas qualificações e particularmente desmotivados), propondo ações que conjugam a
qualificação, o desenvolvimento pessoal e motivacional que, articulando a ação da
AICAF e parceiros, permitem o reinício de participação na vida ativa destes indivíduos.
Envolvemos 954 adultos, a sua inserção profissional no Concelho de Alfândega da Fé

133.556,14

FSE

113.522,72

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/12/28

2018/05/28

Portugal

TURISFORMA-FORMAÇÃO CONSULTADORIA LDA

ACISO - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL OURÉM FÁTIMA

URBE - CONSULTORES ASSOCIADOS, LIMITADA

GTI VC FORM - FORMAÇÃO E CONSULTORIA DE
GESTÃO, S.A.

0,85

TIME TO TRAIN - FORMAÇÃO PROFISSIONAL
UNIPESSOAL LDA

0,85

CENTRO DE GESTÃO DE EMPRESAS AGRÍCOLAS
VIMIOSENSE

0,85

0,85

0,85

0,85

CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E
DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL-CITEVE

C.E.P.-COOPERATIVA DE ENSINO POLITÉCNICO CRL

Nome da Operação | Operation Name

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4231-FSE-001016

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

TURISFORMA-FORMAÇÃO CONSULTADORIA LDA

Formação Modular para DLD

POISE-03-4231-FSE-001020

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

TURISFORMA-FORMAÇÃO CONSULTADORIA LDA

Formação Modular para DLD

POISE-03-4231-FSE-001010

POISE-03-4231-FSE-001053

POISE-03-4231-FSE-001069

POISE-03-4231-FSE-001073

POISE-03-4231-FSE-001085

POISE-03-4231-FSE-001097

POISE-03-4231-FSE-001151

POISE-03-4231-FSE-001163

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

SEMET - SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO,
LDA

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

0,85

AGITO - FORMAÇÃO E SERVIÇOS LDA

0,85

COOPERATIVA AGRICOLA DE CONDEIXA-A-NOVA E
PENELA, CRL

0,85

AEVH - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO VALE DO
HOMEM

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
ALFANDEGA DA FE

A Turisforma apresenta um projeto que foi pautado tendo em consideração o
diagnóstico de necessidades efetuado cujo objectivo principal é de permitir a
adequação de respostas às necessidades sentidas na região Alentejo, quer pela
população desempregada quer pelas entidades empregadoras, permitindo o reforço das
qualificações em áreas consideradas estratégicas para a região.
Apresenta-se um projeto para a região centro que pretende incluir ativos
desempregados e que teve por base uma metodologia previamente definida que
permitiu justificar as opções aqui propostas, nomeadamente no que se refere a locais e
áreas.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

790

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4231-FSE-001177

POISE-03-4231-FSE-001186

POISE-03-4231-FSE-001199

POISE-03-4231-FSE-001200

POISE-03-4231-FSE-001206

POISE-03-4231-FSE-001219

POISE-03-4231-FSE-001221

POISE-03-4231-FSE-001226

POISE-03-4231-FSE-001227

POISE-03-4231-FSE-001228

POISE-03-4231-FSE-001241

POISE-03-4231-FSE-001255

POISE-03-4231-FSE-001262

POISE-03-4231-FSE-001276

POISE-03-4231-FSE-001277

POISE-03-4231-FSE-001299

POISE-03-4231-FSE-001305

POISE-03-4231-FSE-001308

POISE-03-4231-FSE-001309

POISE-03-4231-FSE-001326

POISE-03-4231-FSE-001332

POISE-03-4231-FSE-001344

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Formação Modular para DLD
LDA

Este projeto visa, em articulação com os CQEP, desenvolver ações de formação que
possibilitem a inclusão de ativos/as desfavorecidos/as, incluindo DLD com baixas
qualificações, através do desenvolvimento de competências pessoais e profissionais que
potenciem a sua inclusão através de um regresso mais célere e sustentado ao mercado
de trabalho, promovendo assim a sustentabilidade, a autonomia, o associativismo, a IG,
a inovação e colaboração.

250.040,01

FSE

212.534,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

0,85

LOGO SAPIENS, UNIPESSOAL LDA

Formação Modular para DLD

A operação apresentada, que tem um carácter inovador ao nível das metodologias de
intervenção, foi construída c/ vista a promover a inclusão sócioprofissional de públicos
que se encontram há mais tempo afastados do mercado de trabalho, c/ baixas
qualificações, que passam por processos de desmotivação e de perda de competências,
por via da formação profissional e por apoio na integração em medidas activas de
emprego.

134.400,01

FSE

114.240,01

0,85

GESTVELVET - CONSULTADORIA E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, LDA

Formação Modular para DLD

A GESTVELVET apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada
aos desempregados de longa duração, de modo a melhorar as suas qualificações
profissionais, mitigar os baixos níveis de escolaridade e contribuir para o
desenvolvimento dos setores económicos na nossa região.

581.928,58

FSE

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
Formação Modular para DLD
LEIRIA

O projeto visa aumentar as condições de empregabilidade dos desempregados que se
encontram há mais tempo afastados do mercado de trabalho com baixas qualificações
através do aumento da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento das
competências requeridas no mercado de trabalho.Pretende-se potenciar o reingresso
ao mercado de trabalho através da participação em percursos de formação modular
ajustados e direcionados às necessidades das empresa

121.240,00

ATTITUDE SMILE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

Formação Modular para DLD

Este projeto visa qualificar adultos/a, principalmente de grupos desfavorecidos com
baixas qualificações, que necessitam de Formação Modular de Curta Duração, dando a
possibilidade de adquirir competências profissionais na área de Cuidados de Beleza,
capacitando-os para uma (re)inserção no mercado de trabalho numa área de atividade
muito procurada na região e que por impossibilidades no percurso de vida não
atingiram o foco.

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/26

2018/04/30

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

494.639,29

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/08

2018/06/29

Portugal

FSE

103.054,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/02

2018/06/29

Portugal

52.359,99

FSE

44.505,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/05

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A Fundação Abrigo Berta Montalvão apresenta uma candidatura a formação modular
certificada destinada aos desempregados de longa duração, de modo a melhorar as
suas qualificações profissionais, mitigar os baixos níveis de escolaridade e contribuir
para o desenvolvimento dos setores económicos na nossa região.

62.491,88

FSE

53.118,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/08/30

2018/05/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A Operação pretende a inserção da população ativa DLD (foco para indivíduos com
baixas qualificações e particularmente desmotivados), propondo ações que conjugam a
qualificação, o desenvolvimento pessoal e motivacional que, articulando a ação da
SIACFOR e parceiros, permitem o reinício de participação na vida ativa destes
indivíduos. Envolvemos 1760 adultos, potenciando a sua inserção profissional e
respondendo aos desafios societais.

246.400,00

FSE

209.440,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/10

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

O projeto pretende empoderar os/as desempregados/as com competências
profissionais, pessoais e sociais que lhes permitam (re)entrar no mercado de trabalho
mais facilmente. Desta forma, investiremos numa forte vertente prática, aplicabilidade
e domínio das redes sociais e a inclusão da dimensão da igualdade de género e
empreendedorismo como o caminho para a aquisição de competências relevantes para
o atual/competitivo mercado de trabalho.

209.969,03

FSE

178.473,68

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/21

2018/06/04

Portugal

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Formação Modular para DLD
LDA

Este projeto visa, em articulação com os CQEP, desenvolver ações de formação que
possibilitem a inclusão de ativos/as desfavorecidos/as, incluindo DLD com baixas
qualificações, através do desenvolvimento de competências pessoais e profissionais que
potenciema sua inclusão através de um regresso mais célere e sustentado ao mercado
de trabalho, promovendo assim a sustentabilidade, a autonomia, o associativismo, a IG,
a inovação e colaboração.

79.100,01

FSE

67.235,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/13

2018/05/18

Portugal

SIACFOR - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA

Formação Modular para DLD

A Operação pretende a inserção da população ativa DLD (foco para indivíduos com
baixas qualificações e particularmente desmotivados), propondo ações que conjugam a
qualificação, o desenvolvimento pessoal e motivacional que, articulando a ação da
SIACFOR e parceiros, permitem o reinício de participação na vida ativa destes
indivíduos. Envolvemos 1320 adultos, potenciando a sua inserção profissional e
respondendo aos desafios societais.

184.800,00

FSE

157.080,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/08

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

O projeto visa o objetivo estratégico da qualificação de recursos humanos e da elevação
e adequação das qualificações dos empregados e desempregados. Tem em conta o
défice de qualificações nos diversos sectores económicos de Braga e responde a
necessidades de formação, diagnosticadas em contactos com a EPB, no Plano
Estratégico para o Desenvolvimento de Braga 2014-2026 e em estudos da Quaternaire
Portugal incidindo sobre a CIM do Cávado.

224.000,00

FSE

190.400,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/09

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

As características mais relevantes do projeto prendem-se com a organização da
formação de UFCD dirigidas aos adultos e jovens adultos residentes numa das regiões
mais periféricas e subdesenvolvidas económica e socialmente, o norte do país, e as
populações do distrito de Viana do Castelo procurando aumentar os níveis de
qualificação, potenciar a auto-estima e fomentar a empregabilidade dos destinatários,
designadamente, os NEET.

110.600,00

FSE

94.010,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A ADER-Gândara apresenta uma candidatura a formação modular certificada destinada
aos ativos agrícolas seus associados, de modo a melhorar as suas qualificações
profissionais, mitigar os baixos níveis de escolaridade e contribuir para o
desenvolvimento dos setores agroalimentares e florestais na nossa região.

187.601,91

FSE

159.461,62

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/13

2018/06/29

Portugal

91.980,01

FSE

78.183,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/13

2018/05/11

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FUNDAÇÃO ABRIGO BERTA MONTALVÃO

SIACFOR - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA

ARGUMENTO ESTRATÉGICO - UNIPESSOAL, LDA

EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA LDA

0,85

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL

0,85

ADER-GÂNDARA -ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DAS TERRAS DA
GÂNDARA

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

0,85

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Formação Modular para DLD
LDA

Este projeto visa, em articulação com os CQEP, desenvolver ações de formação que
possibilitem a inclusão de ativos/as desfavorecidos/as, incluindo DLD com baixas
qualificações, através do desenvolvimento de competências pessoais e profissionais que
potenciem a sua inclusão através de um regresso mais célere e sustentado ao mercado
de trabalho, promovendo assim a sustentabilidade, a autonomia, o associativismo, a IG,
a inovação e colaboração.

0,85

FOCO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA , UNIPESSOAL
LDA

Formação Modular para DLD

Projeto engloba um total 45000 horas Volume de Formação para um total de 1080
participantes, visa reforçar a qualificação profissional dos ativos desempregados, indo
de encontro ás necessidades do local, potenciando um regresso sustentado ao mercado
de trabalho.

151.022,50

FSE

128.369,13

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/11

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Este projeto tem como objetivo principal, contribuir para que DLD's tenham a
possibilidade de obter formação em 2 AEF, que no âmbito da sua operacionalização,
concorrerão no conjunto das suas UFCD's para a obtenção de 4 qualificações possíveis
com o objetivo de potenciar emprego. As ações têm a participação direta dos CQEP's do
distrito de Viseu, como sendo nossos parceiros, e conta com uma equipa de pessoas
com formação e experiência comprovada

340.200,00

FSE

289.170,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/05

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

A Fundação Aurora pretende promover ações de formação nas regiões das Beiras e
Serra da Estrela (concelho de Seia), destinadas a desempregados de longa duração,
detentores de baixas habilitações, de modo a permitir-lhes incrementar as suas
competências/qualificações, potenciando a sua inserção no mercado de trabalho. O
volume de formação proposto vem dar resposta às necessidades diagnosticadas. Possui
um histórico considerável de formação no Cen

74.545,71

FSE

63.363,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/02

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

A Lenadais como entidade formadora certificada na área de formação 729. Saúde,
propõe a realização de um plano de formações modulares certificadas para
desempregados de longa duração na região centro com vista à obtenção da qualificação
de Técnico/a Auxiliar de Saúde

64.959,96

FSE

55.215,97

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/01/06

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

No âmbito da presente operação o projeto formativo apresentado pela INETESE
encontra-se organizado em 5 percursos formativos, compostos cada um deles por doze
UFCD´S, de nível 2 ou 4 do QNQ, com a duração de 25 horas, realizadas de acordo com
os referenciais previstos no CNQ. Com este projeto, a INETESE propõe-se a desenvolver
60 Ações de FMC’s, para um total de 1080 formandos/as, realizando um volume de
formação de 27.000h.

131.633,78

FSE

111.888,71

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/11

2018/05/31

Portugal

Formação Modular para DLD

A NEWSCHOOL enquanto entidade de referência para a rede de instituições da
economia social do Grande Porto, pretende desenvolver um projeto formativo dirigido a
desempregados de longa duração - nomeadamente os menos qualificados - com vista à
sua quaificação através do desenvolvimento de competências técnicas e de base que
sejam facilitadoras da sua inserção socioprofissional no setor da economia social.

151.428,40

FSE

128.714,14

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/24

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Com este projeto formativo pretendemos promover a inclusão de adultos que se
encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e social, por se encontrarem
afastados do mercado de trabalho há mais tempo. Pretendemos desenvolver um
projeto formativo inovador em função das necessidades formativas deste público-alvo,
contribuindo para desenvolvimento socioeconómico da região Norte, potenciando a sua
reintegração no mercado de trabalho.

161.700,01

FSE

137.445,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/15

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Este projeto formativo apresenta-se como uma via de reforço da qualificação de base
edificadora de capacidades que permitam a aquisição de competências críticas para a
cidadania, desempenho profissional na atividade económica, adaptação à mudança e
apetência para a participação na aprendizagem ao longo da vida para DLD, favorecendo
as suas condições de empregabilidade através da aquisição de qualificações e
competências valorizadas pelo mercado.

194.653,76

FSE

165.455,70

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/07/17

2018/06/30

Portugal

0,85

MLCPT, UNIPESSOAL LDA

0,85

FUNDAÇÃO AURORA DA RESSURREIÇÃO COELHO
BORGES

0,85

LENADAIS - COMÉRCIO MATERIAL MÉDICO,
UNIPESSOAL LDA

0,85

0,85

0,85

0,85

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

NEWSCHOOL, LDA

AGNOSSI - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO,
ENSINO E CULTURA

URBE - CONSULTORES ASSOCIADOS, LIMITADA

791

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4231-FSE-001345

POISE-03-4231-FSE-001373

POISE-03-4231-FSE-001381

POISE-03-4231-FSE-001384

POISE-03-4231-FSE-001388

POISE-03-4231-FSE-001438

POISE-03-4231-FSE-001459

POISE-03-4231-FSE-001460

POISE-03-4232-FSE-000002

POISE-03-4232-FSE-000003

POISE-03-4232-FSE-000004

POISE-03-4232-FSE-000005

POISE-03-4232-FSE-000006

POISE-03-4232-FSE-000007

POISE-03-4232-FSE-000008

POISE-03-4232-FSE-000009

POISE-03-4232-FSE-000010

POISE-03-4232-FSE-000011

POISE-03-4232-FSE-000012

POISE-03-4232-FSE-000013

POISE-03-4232-FSE-000015

POISE-03-4232-FSE-000016

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

117.599,99

FSE

99.959,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Formação Modular para DLD

Ciente das necessidades de qualificação da população do Norte-nomeadamente Grande
Porto e Tras-os-Montes-o ITI,enquanto entidade formadora envolvida nas dinâmicas
das regiões onde intervém-pretende desenvolver um projeto de formação modular
pautado por 1 abordagem inovadora ao nível organizativo e pedagógico, q contribua
positiva/ p a melhoria das qualificações dos DLD aí existentes,bem como para a s/
efetiva e sustentada inserção profissional.

245.098,80

FSE

208.333,98

Formação Modular para DLD

No âmbito da presente operação o projeto formativo apresentado pela INETESE
encontra-se organizado em 3 percursos formativos, compostos cada um deles por doze
UFCD´S, de nível 2 ou 4 do QNQ, com a duração de 25 horas, realizadas de acordo com
os referenciais previstos no CNQ. Com este projeto, a INETESE propõe-se a desenvolver
36 Ações de FMC’s, para um total de 648 formandos/as, realizando um volume de
formação de 16200h.

78.980,26

FSE

Formação Modular para DLD

No âmbito da presente operação o projeto formativo apresentado pela INETESE
encontra-se organizado em 5 percursos formativos, compostos cada um deles por doze
UFCD´S, de nível 2 ou 4 do QNQ, com a duração de 25 horas, realizadas de acordo com
os referenciais previstos no CNQ. Com este projeto, a INETESE propõe-se a desenvolver
60 Ações de FMC’s, para um total de 1080 formandos/as, realizando um volume de
formação de 27.000h.

131.633,78

Formação Modular para DLD

A Associação Florestal do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, apresenta uma
candidatura a formação modular certificada destinada aos ativos agrícolas seus
associados, de modo a melhorar as suas qualificações profissionais e contribuir para o
desenvolvimento dos setores agroalimentares na nossa região, capacitando os seus
profissionais.

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/11/27

2018/06/30

Portugal

67.133,22

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/05/15

2018/05/31

Portugal

FSE

111.888,71

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/09/07

2018/05/31

Portugal

83.421,89

FSE

70.908,61

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/12/11

2018/06/29

Portugal

Formação Modular para DLD

Com este projeto formativo pretendemos promover a inclusão de adultos que se
encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e social, por se encontrarem
afastados do mercado de trabalho há mais tempo. Pretendemos desenvolver um
projeto formativo inovador em função das necessidades formativas deste público-alvo,
contribuindo para desenvolvimento socioeconómico da região Centro, potenciando a
sua reintegração no mercado de trabalho.

114.071,65

FSE

96.960,90

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/12/07

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

A força de trabalho carateriza-se, ainda, por uma estrutura com baixas qualificações
onde é dominante o peso dos baixos níveis de escolaridade, integrando empregos
precários e desqualificados. A formação é essencial para a qualificação dos ativos como
garante e sustentabilidade da sua empregabilidade mas também, como um mecanismo
integrador, uma vez que permitirá um regresso mais célere e sustentado dos
desempregados ao mercado de trabalho.

76.406,37

FSE

64.945,41

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/10/30

2018/06/30

Portugal

Formação Modular para DLD

Este projeto formativo apresenta-se como uma via de reforço da qualificação de base
edificadora de capacidades que permitam a aquisição de competências críticas para a
cidadania, desempenho profissional na atividade económica, adaptação à mudança e
apetência para a participação na aprendizagem ao longo da vida para DLD, favorecendo
as suas condições de empregabilidade através da aquisição de qualificações e
competências valorizadas pelo mercado.

179.379,86

FSE

152.472,88

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2017/06/12

2018/06/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Programa Chaves Mais Social - 3ª Geração tem por finalidade promover a inclusão
social dos cidadãos, de forma multisectorial e integrada, através de ações a executar
em parceria, para combater a pobreza persistente e a exclusão social, bem como
promover o aumento da empregabilidade através de ações de informação e de
promoção das potencialidades do território.

446.712,20

FSE

379.705,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE BASTO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A Operação, Geração ECO - CLDS 3G de Celorico de Basto, num território afectado por
uma elevada taxa de desemprego e baixa qualificação. Com múltiplas situações de risco
de pobreza infantil, dado o seu índice de desenvolvimento económico precário.
Procuramos através deste programa, dar resposta a estas problemáticas emergente.

385.377,38

FSE

327.570,77

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/11

2019/01/10

Portugal

TÉGUA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL D' ENTRE TEJO E GUADIANA

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Social e o Diagnóstico Social do concelho
de Portalegre, o projeto XX visa um trabalho multidisciplinar e contínuo de parcerias
com diferentes entidades locais. Pretende-se colmatar as situações de pobreza infantil,
potenciar o envelhecimento ativo, a inclusão social, capacitar a comunidade e
instituições de modo a promover o empreendorismo e a economia local e regional.

435.004,29

FSE

369.753,65

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/12/07

2018/09/06

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A Intervenção do CLDS FRONTEIRA 3G enquadra-se nas necessidades identificadas no
Diagnóstico Social do Município de Fronteira e no Plano de Desenvolvimento Social,
aprovados em Maio de 2015. Pretende-se, de forma articulada, criar e executar um
conjunto de atividades promotoras da inclusão social dos cidadãos, de forma
multissetorial e integrada, através de ações desenvolvidas por cada eixo de intervenção
previsto na portaria nº 179-B /2015.

423.121,22

FSE

359.653,04

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Promover a inclusão social ativa a todos os grupos vulneráveis e para pessoas com
deficiência e incapacidades, promovendo a mobilidade e acessibilidade das pessoas e
serviços. Potenciar o território e empregabilidade com a promoção e divulgação dos
produtos locais e regionais.O projeto vem complementar o trabalho em rede
desenvolvido no âmbito do CLAS de Miranda do Douro e respetivos instrumentos de
trabalho.

399.501,03

FSE

339.575,88

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Gente Raiana dá continuidade à intervenção no Concelho de Idanha-a-Nova, na
promoção da integração social, de forma multissetorial e integrada, através de ações a
executar em parceria, por forma a combater a pobreza persistente, a exclusão social e o
desemprego. Com o resultado desta operação, espera-se potenciar o território,
fomentando as sinergias das relações de parceria, com o objetivo de melhorar as
condições e bem-estar dos munícipes.

297.991,66

FSE

253.292,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/02/01

2019/01/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS 3G de Alvaiázere pretende colmatar as dificuldades definidas na carta social do
concelho de Alvaiázere, promovendo a dinamização de atividades em parceria para a
inserção de desempregados em medidas ativas de emprego, apoio e acompanhamento
psicossocial às famílias, dinamização do associativismo local, criação de circuitos de
produção, divulgação e comercialização de produtos locais, promover a inclusão social
dos cidadãos com deficiência

384.880,11

FSE

327.148,09

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/09/16

2018/09/15

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A presente operação procura implementar uma estratégia de combate contra os
flagelos do desemprego, da exclusão social e do abandono escolar, da pobreza infantil e
da solidão e isolamento. Esta estratégia deverá ser baseada em parcerias sólidas e
pragmáticas que permitam potenciar de forma objetiva a criação de emprego, a
inclusão social, o aumento da qualificação escolar e profissional e diminuição da solidão
e isolamento das populações.

414.047,30

FSE

351.940,21

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Esta operação pretende promover a inclusão social dos cidadãos, através de ações a
desenvolver em parceria, que permitam contribuir para o aumento da empregabilidade,
para o combate de situações críticas de pobreza, particularmente infantil, e de exclusão
social de grupos etários vulneráveis, nomeadamente idosos e pessoas com deficiência
ou incapacidade.

424.832,74

FSE

361.107,83

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/09/28

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS 3G AroucaInclui visa promover a inclusão social dos cidadãos, a igualdade de
oportunidades e a não discriminação, através de ações, a executar em parceria, que
permitam aumentar a empregabilidade e o empreendedorismo, a qualificação das
famílias e o seu aconselhamento em situação de crise, e a capacitação da comunidade e
das instituições, contribuindo para o desenvolvimento do território.

449.849,89

FSE

382.372,41

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS 3G DICAS (Dinâmicas Comunitárias de Ativação Social) é um projeto da ADILO,
dirigida à população da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos e, tendo
por base abordagens colaborativas e o trabalho em parceria, pretende revitalizar a
comunidade para a promoção e inovação de processos de inclusão social.

445.788,77

FSE

378.920,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Esta intervenção será concertada com o reforço das parcerias entre os diversos agentes
locais, promovendo simultaneamente o combate ao isolamento da população
envelhecida, que predomina no concelho, e também um estímulo à ação que as
Instituições já desenvolvem.

251.740,52

FSE

213.979,44

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/08

2018/09/30

Portugal

CENTRO DE DIA "NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Assenta num trabalho concertado de parceiros,incidindo na problemática
desemprego,com a criação de respostas que visem o emprego,formação e
qualificação;com as famílias e as minorias (comunidade cigana,deficiência)através de
intervenção familiar/parental para a capacitação da família e proteção das crianças e
jovens;e no envolver da comunidade e instituições em todos os aspetos referidos,numa
ótica de responsabilidade para uma cidadania plena.

387.502,21

FSE

329.376,88

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/07

2018/10/06

Portugal

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
TROVISCAL

O Balcão Sertã 3G pretende contribuir para promover a inclusão social e a melhoria do
bem estar da população do Concelho da Sertã através da sua especialização e
complementaridade nas áreas do emprego, formação e qualificação, intervenção
familiar e parental e capacitação da comunidade e instituições, em complementaridade
com outros projetos de intervenção social com os quais interage numa lógica de
empowerment individual e comunitário.

449.999,98

FSE

382.499,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA

INSTITUTO TÉCNICO DE INOVAÇÃO - ITI, LDA

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
FORMAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DO
CONCELHO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

AGNOSSI - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO,
ENSINO E CULTURA

AGNOSSI - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO,
ENSINO E CULTURA

URBE - CONSULTORES ASSOCIADOS, LIMITADA

ASSOCIAÇÃO CHAVES SOCIAL

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DE
FRONTEIRA

CASA DA CRIANÇA MIRANDESA

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA E
DESENVOLVIMENTO DE IDANHA-A-NOVA

ASSOCIAÇÃO DA CASA DO POVO DE ALVAIÁZERE

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL DE LORDELO (ADIL)

0,85

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO,
ARADA E GRALHEIRA

0,85

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE
LORDELO DO OURO

0,85

ASSOCIAÇÃO SÓCIO-TERAPÊUTICA DE ALMEIDA,
IPSS

0,85

Formação Modular para DLD

A Associação Empresarial de Ponte de Lima visa contribuir para o desenvolvimento
sustentado da região, beneficiando da imagem institucional a nível regional e das
relações com agentes locais, para potenciar a alteração do panorama de baixas
qualificações escolares e profissionais e do desemprego da população do concelho, quer
pela certificação de competências, quer pela orientação para outras ofertas formativas
e/ou de emprego.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

792

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4232-FSE-000017

POISE-03-4232-FSE-000018

POISE-03-4232-FSE-000019

POISE-03-4232-FSE-000020

POISE-03-4232-FSE-000021

POISE-03-4232-FSE-000022

POISE-03-4232-FSE-000023

POISE-03-4232-FSE-000024

POISE-03-4232-FSE-000026

POISE-03-4232-FSE-000027

POISE-03-4232-FSE-000029

POISE-03-4232-FSE-000032

POISE-03-4232-FSE-000034

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

FSE

367.525,83

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Num espírito dinâmico e empreendedor, o projeto CLDS 3G de Lamego tem como
missão descentralizar os serviços numa ação de proximidade com os cidadãos do
concelho, intervindo na área do (des)emprego, na intervenção familiar e pobreza
infantil e nas instituições empregadoras, promovendo um espírito de participação ativa
no concelho através de acções que favoreçam o empreendedorismo, socialização,
integração e a partilha.

442.755,01

FSE

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Este projeto pretende desenvolver um conjunto de ações em correspondência com a
identidade social e cultural do concelho, desenvolvendo uma estratégia de dinamização
do empreendedorismo, estimulando e alavancando esta capacidade nas crianças e
jovens, através da potenciação e rentabilização dos recursos endógenos e na
reconversão dos mesmos em prol do desenvolvimento social.

449.529,89

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS-3G Vale + Social tem como objetivo geral promover o desenvolvimento social
integrado do concelho de Vale de Cambra, favorecendo a igualdade de oportunidades e
o crescimento sustentável do território. Para tal, pretende potencializar a
empregabilidade, estimulando o empreendedorismo e os produtos locais do território,
capacitar as famílias em situação de vulnerabilidade, a comunidade, as instituições e
promover o envelhecimento ativo.

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

376.341,76

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

FSE

382.100,41

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

449.397,82

FSE

381.988,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

A abordagem comunitária que, desde 2009, o programa CLDS tem seguido no concelho
de Amarante reflete as necessidades e possibilidades de intervenção social dirigida a
públicos vulneráveis. Este instrumento enfrenta agora o desafio de consolidar as
respostas mais pertinentes e eficazes até então implementadas, assim como introduzir
uma abordagem inovadora com vista ao desenvolvimento socioeconómico do território.

426.241,82

FSE

362.305,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/28

Portugal

ASSOCIAÇÃO AMBULA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
SOLIDARIEDADE SOCIAL

O projeto a executar no âmbito do Programa CLDS-3G pretende potenciar o
desenvolvimento social de Sernancelhe, ao nível da empregabilidade, da intervenção
familiar, da dinamização de ações socioculturais destinadas a crianças, jovens e a
idosos, dinamizações de ações que combatam a solidão e o isolamento, de projetos de
voluntariado de proximidade e de promoção das instituições que desenvolvem
iniciativas de integração das pessoas na comunidade.

303.479,59

FSE

257.957,65

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/10

2018/10/31

Portugal

CASA DO POVO DE VILARANDELO

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

As atividades definidas no âmbito do projecto CLDS 3G Geração Solidária assentam
prioritariamente na minimização do isolamento e da exclusão social da população em
situação vulnerável, através do Gabinete de Empregabilidade, nas ações socioculturais
dinamizadas, bem como na implementação do Projeto Partilha Solidária que assenta no
voluntariado de proximidade.

435.467,49

FSE

370.147,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/12

2018/10/11

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Desenvolvimento e promoção da economia local, tornando o território mais incluído no
âmbito da economia tradicional. Promover a solidariedade social e o desenvolvimento
de atividades em diferentes domínios de intervenção a pessoas em situação de
desfavorecimento, assegurando a defesa de direitos individuais e de cidadania,
nomeadamente a promoção da igualdade de oportunidades, a inclusão social,
profissional e comunitária.

449.500,00

FSE

382.075,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2019/01/03

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Projeto Construir Pontes pretende ser um facilitador de intervenções ao nível do
desenvolvimento social, principalmente orientado para crianças/jovens,
desempregados/as, pessoas com deficiência e idosas/os, no sentido de potenciar a
inclusão social. Muito focado no estabelecimento de parcerias, a grande preocupação
está em ser o motor de atividades que contribuam para reduzir desigualdades e fazer
nascer oportunidades.

437.500,00

FSE

371.875,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/11/30

Portugal

CORAÇÃO DELTA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
SOCIAL

Campo Maior Vila Solidária da Europa apresenta-se como um Modelo de
Desenvolvimento Comunitário que visa potenciar e ampliar o número de iniciativas
sociais que ofereçam respostas sustentáveis a outras problemáticas sociais, no âmbito
da estratégia de desenvolvimento social do Município de Campo Maior; um modelo que
faça frente aos novos desafios da atual situação sócio-económica e que, uma vez
validado, possa ser transferido a outros contextos

439.296,10

FSE

373.401,69

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/28

Portugal

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA E
DESENVOLVIMENTO DE VILA VELHA DE RODÃO

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Pretende- se que no Programa CLDS-3G – Vila Velha de Ródão que haja uma clara e
objetiva atuação no desenvolvimento de medidas que promovam a inclusão ativa das
pessoas com deficiência e incapacidade, e de medidas de combate às situações de
exclusão social, em particular à pobreza infantil que surge ligada aos agregados
familiares com crianças e jovens, capacitando as suas famílias com os instrumentos
necessários e adequados para uma integração

447.021,00

FSE

379.967,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS 3G Tondela Inclusiva, contem a inegável virtude de valorizar a proximidade e
dar soluções concretas aos que delas carecem. Assim, visa promover a inclusão social
dos cidadãos, de forma multissectorial e integrada, através de ações a executar em
parceria, através de medidas de promoção ao emprego, no combate ao isolamento e à
exclusão de pessoas envelhecidas ou com mobilidade reduzida, bem como para
potenciar a economia local.

449.999,91

FSE

382.499,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

302.952,29

FSE

257.509,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

434.232,48

FSE

369.097,61

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/12/21

2018/09/30

Portugal

413.978,81

FSE

351.881,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

0,85

0,85

432.383,33

Portugal

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO,
ARADA E GRALHEIRA

0,85

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Promover um serviço de proximidade e concertado no território de Penafiel, com o
intuito de mobilizar a economia e capacitar os seus cidadãos e as organizações locais.
Potenciar os recursos endógenos da região, criando novas oportunidades de circuitos de
produção, divulgação e comercialização, destacando a área da empregabilidade

2018/10/06

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PENUDE

0,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

2015/10/07

0,85

0,85

382.081,80

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

0,85

0,85

FSE

País |
Country

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
LAGARES

0,85

449.508,00

Data Fim |
Finish Date

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MESÃO FRIO

0,85

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Com o CLDS-3G pretende-se orientar, qualificar, capacitar e integrar os destinatários do
projeto, para que os mesmos sejam agentes ativos no seu processo de mudança. As
atividades a realizar serão ferramentas de trabalho usadas para a transformação social,
através do envolvimento da comunidade e das instituições no combate á pobreza e
exclusão social, garantindo-se a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão
social e territorial.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO,
ARADA E GRALHEIRA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AMARANTE

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA
DAS DORES

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTE DE SOR

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE TONDELA

Nome da Operação | Operation Name

POISE-03-4232-FSE-000035

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

COMOIPREL - COOPERATIVA MOURENSE DE
INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

POISE-03-4232-FSE-000041

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CASTELO DE
VIDE

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Promover a inclusão social dos cidadãos através de ações a executar em parceria de
forma a combater a pobreza persistente e a exclusão social.Pretende intervir em
questões como emprego e desemp.;crianças e famílias;solidão e isolamento de
idosos/pessoas deficiência/incapacidade;circuitos de prod., divulgação, promoção e
comercializ. de produtos locais;revitalizar o desenvolv. comunitário para potenciar
território,gentes,promoção da coesão social
Projeto que pretende reforçar e capacitar os recursos do concelho de Castelo de Vide,
por forma a tornar o concelho num território próspero, inclusivo e com mais qualidade
de vida.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

POISE-03-4232-FSE-000044

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA NAZARÉ

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS 3G Onda de Oportunidades,propõe-se a contribuir,até 30 de setembro de
2018,para o desenvolvimento qualificado,funcional e dinâmico do território,através da
capacitação da população e do tecido empresarial,potenciando circuitos de
comunicação,gestão e articulação,que permitam promover o potencial
humano,histórico,natural e cultural do território, com vista ao seu crescimento
sustentável e inclusivo abrangendo,pelo menos 9,2% da população

POISE-03-4232-FSE-000046

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

FUNDAÇÃO AURORA DA RESSURREIÇÃO COELHO
BORGES

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS 3G SEIA é um projecto de intervenção multi-dimensional para destinatários
multifacetados e tem como objectivo integrar sócio e profissionalmente, criando ou
reforçando competências pessoais, sociais e profissionais.

450.000,00

FSE

382.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Projeto inovador que promove a igualdade de oportunidades, o envelhecimento ativo, o
empreendedorismo jovem e social, o apoio ao emprego, o apoio psicossocial, a
promoção de estilo de vida saudáveis junto de crianças/jovens, numa lógica de
integração e inclusão num território em que as carências são manifestas e em que o
desemprego, o isolamento e a exclusão social são fatores condicionantes do
desenvolvimento socioeconómico.

436.239,72

FSE

370.803,76

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A intervenção do CEI–Capacitar,Empreender,Incluir assenta em reverter a situação de
baixas qualificações escolares,pessoais e comunitárias que promovem um maior risco
de pobreza e de exclusão social.Na sua estratégia de intervenção,são delineadas 22
atividades capacitantes em C Branco.Pretende promover a dignidade e a condição
humana,desenvolvendo o autoconceito e a autoestima,assente no Ser
Empreendedor,quer dos indivíduos,quer das organizações

450.000,00

FSE

382.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projeto Póvoa + 3G , permitirá dar continuidade ao trabalho e às intervenções
iniciadas com o anterior CLDS+., nomeadamente promovendo as competências para a
empregabilidade, o auto emprego e o empreendedorismo social , apoiando as famílias
em bens essenciais e na conciliação trabalho/família e promovendo o voluntariado
entre outros movimentos associativos e o combate à info exclusão no acesso aos
serviços Públicos.

448.245,74

FSE

381.008,88

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/30

2018/10/14

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Projeto de intervenção social nas dimensões-problema prioritárias do concelho:
emprego e pobreza infantil e juvenil. Desenvolvido de forma integrada na comunidade,
com entidades públicas e privadas, numa lógica de trabalho em rede. As atividades nas
áreas do emprego,da família e da comunidade serão implementadas e desenvolvidas
em complementaridade entre si,para pessoas em situação de vulnerabilidade
económica e social,em proximidade territorial

447.192,00

FSE

380.113,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A operação Alfândega em Rede vai trabalhar ao nível da implementação de medidas
promotoras da empregabilidade e empreendedorismo, ao nível da intervenção familiar
e envelhecimento ativo e ao nível da implementação de estratégias de capacitação e
inclusão da comunidade e das instituições no concelho, apresentando iniciativas
inovadoras para problemas persistentes através de uma rede de parceiros estratégicos
(LACSAF; LEQUE; STMAF).

332.394,24

FSE

282.535,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

POISE-03-4232-FSE-000047

POISE-03-4232-FSE-000049

POISE-03-4232-FSE-000050

POISE-03-4232-FSE-000053

POISE-03-4232-FSE-000054

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FIGUEIRO DOS
VINHOS

AMATO LUSITANO ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

FUNDAÇÃO SANTO ANTÓNIO

LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO DE SAÚDE DE
ALFÂNDEGA DA FÉ

793

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4232-FSE-000056

POISE-03-4232-FSE-000057

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS 3G de S. João da Pesqueira apresenta algumas componentes inovadoras
nomeadamente a celebração de parcerias com entidades supra-concelhias e empresas
multinacionais capazes de criar emprego duradouro e promover uma verdadeiras luta
contra a pobreza e inserção profissional.

425.000,00

FSE

361.250,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/09/01

2018/06/30

Portugal

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PESO DA REGUA Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O plano de ação do CLDS – 3G está focado nos reguenses, pois foi elaborado mediante
as necessidades apresentadas pelo público-alvo aos parceiros que constituem o núcleo
executivo do CLAS do Peso da Régua.Unir a comunidade reguense em prol do mesmo
objetivo (desenvolvimento sustentável do território) é uma das prioridades deste plano
de ação, pois só desta forma se conseguem mitigar as desigualdades sociais.

449.957,21

FSE

382.463,63

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/19

Portugal

333.871,62

FSE

283.790,88

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREVÕES

POISE-03-4232-FSE-000058

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CLEPSIDRA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DE
ELVAS

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A operação integra os seguintes eixos: Eixo 1 Emprego, Formação e Qualificação; Eixo 2
Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil; Eixo 3 Capacitação da
Comunidade e das Instituições. Em cada eixo serão desenvolvidas diversas
atividades/ações, a executar em parceria, todas elas com o objetivo de promover a
inclusão social dos cidadãos, por forma a combater a pobreza e exclusão social
aumentando a empregabilidade no territóri

POISE-03-4232-FSE-000059

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MEDA

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A operação foi definida tendo por base as dificuldades e necessidades diagnosticadas
localmente.

447.768,01

FSE

380.602,81

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A operação MAKEBRAGA-CLDS3G pretende promover o desenvolvimento social do
concelho de Braga, com base na implementação de uma estratégia concertada, que vise
a autonomização da população socialmente vulnerável e a capacitação dos agentes de
intervenção. O Projeto constitui-se como meio para o alcance dos objetivos e desafios
definidos nos domínios de investimento do Plano de Desenvolvimento Social 20152021.

406.404,95

FSE

345.444,21

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/09/30

2019/09/29

Portugal

450.000,00

FSE

382.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4232-FSE-000062

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

ADRIMINHO-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL INTEGRADO DO VALE DO MINHO

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Missão: Promover o desenvolvimento e coesão social, numa perspectiva inovadora,
inteligente, participada e inclusiva, tendo em vista a melhoria das condições e qualidade
de vida das populações locais de Valença.Objectivo Geral: Contribuir de forma decisiva
e próxima para o desenvolvimento social local, nos domínios da empregabilidade, da
intervenção familiar e parental e da capacitação da comunidade e das instituições.

POISE-03-4232-FSE-000063

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CASA DO POVO DE MIRA

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

As atividades propostas neste plano de ação serão desenvolvidas em todo o concelho
direcionadas para o combate à pobreza e exclusão social tendo subjacente uma
intervenção articulada, coordenada e em rede.

435.883,05

FSE

370.500,59

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/11/01

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Integrado no Centro de Recursos Comunitário da Sta Casa da Mis. Caldas da Rainha
surge o CLDS3G, dando continuidade aos projetos CLDS antes desenvolvidos e a toda
uma transversalidade aos serviços de apoio à comunidade (Cantina Social, RLIS, Dist.
Géneros Alimentares, Loja Social, FEAC) às repostas sociais (ERPI, SAD, LIJ, CAT, JI) e às
parcerias existentes. Esta tranversalidade do CLDS confere um carácter inovador e de
eficácia reconhecida.

430.689,10

FSE

366.085,74

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Intel//Ação tem como objetivo mitigar os principais problemas sociais que afetam a
população do seu território de referência, especificamente: a elevada taxa de
desemprego, o baixo nível de formação da população, o aumento do número de
famílias carenciadas e o crescente isolamento sociogeográfico dos idosos. Através de
fortes parcerias e de forma integrada e multisetorial, o objetivo é transformar a
realidade social de Alenquer.

449.999,99

FSE

382.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/11/01

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Contribuir para o desenvolvimento local e investir na qualidade de vida das populações,
nomeadamente, o bem-estar, a formação, a qualificação e a inserção no mercado de
trabalho, são preocupações do CLDS-3G. Para o efeito, as equipas diligenciam esforços
a fim de responder/solucionar/minimizar os mais díspares problemas sociais,
contribuindo validamente para a construção de novos caminhos, auxiliando e
promovendo o desenvolvimento da comunidade

449.652,02

FSE

382.204,22

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PADRE FILINTO ELÍSIO
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
SOUSA RAMALHO, DE FATAÚNÇOS

O projeto CLDS-3G VOUZELA pretende constituir-se como um agente de promoção do
desenvolvimento social local, integrado e sustentável, tendo como principais
destinatários a população idosa. Pretende-se ao longo da sua ação envolver toda a
comunidade na promoção e valorização do papel do idoso, promovendo a sua plena
integração/ participação na comunidade e a promoção de um envelhecimento ativo.

299.904,38

FSE

254.918,72

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/12/22

2018/09/14

Portugal

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MACEDO DE
CAVALEIROS

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A Operação Armórica foi concebida a pensar na população do Concelho de Macedo de
Cavaleiros, no seu todo. Está subjacente uma intervenção concertada face às
problemáticas que afetam esta região, representando um pacto em favor da promoção
da coesão social. Nesta ótica, a Operação tem como finalidade criar os meios
necessários para que os agentes locais sejam simultaneamente destinatários e
protagonistas da ação, potenciando o bem-estar coletivo.

418.407,62

FSE

355.646,48

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Combater situações críticas de pobreza e exclusão social de pessoas em situação de
vulnerabilidade económica e social e o isolamento e solidão dos idosos através da
capacitação pessoal, parental e social, através da criação de sinergias e
partilha/implementação de boas práticas entre várias entidades locais. Destaque redes
colaborativas, equipa de proteção ao idoso, Engenheiros cívicos, Histórias com
vida,Autonomia de jovens, Encontro D'Artes.

423.882,87

FSE

360.300,44

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/26

2018/10/25

Portugal

ADEREM - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
MOURÃO

Projeto de intervenção integrada no concelho de Mourão, transversal aos três eixos de
atuação, potenciando a aquisição/reforço de competências e mediação de conflitos minimizando fatores de risco nos públicos-alvo privilegiados, bem como a valorização
dos recursos endógenos do concelho do território/comunidade com especial enfoque
nos grupos com maior vulnerabilidade sócio-económica.

411.584,25

FSE

349.846,61

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

ADES - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO SABUGAL

Promover a inclusão social dos cidadãos, de forma multisetorial e integrada através da
realização de ações em parceria, indutoras da melhoria da qualidade de vida e da
sustentabilidade das instituições através da congregação/articulação de parcerias numa
lógica de utilização de serviços partilhados e da criação da emprego.

440.099,73

FSE

374.084,77

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

APEPI-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EDUCADORES PARA A
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
INFANCIA

Intervenção integrada baseada na multidisplinariedade e no trabalho de terreno, em
estreita parceria com os recursos endógenos da comunidade, com vista a promover a
empregabilidade no concelho de Pombal e o combate à pobreza e exclusão social.
Pretende-se ainda dotar os beneficiários de competências que promovam a sua
integração profissional e social, bem como a comunidade com recursos replicáveis.

417.346,71

FSE

354.744,70

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE VILA PRAIA DE
ANCORA

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS-3G Caminha caracteriza-se por uma intervenção de cada vez maior proximidade
no concelho junto de públicos mais vulneráveis, propondo soluções e iniciativas
ajustadas às suas necessidades. Esta operação prevê-se facilitadora e potenciadora de
um trabalho em rede e de colaboração numa busca proactiva de promoção de um
crescimento sustentável, integrado e inclusivo de todas as partes envolvidas nas ações
dos vários eixos de intervenção.

403.108,83

FSE

342.642,51

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/10/11

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A operação enquanto instrumento de intervenção social de proximidade promove o
crescimento sustentável e inclusivo concretizado através da promoção da integração
profissional no Gabinete de Empregabilidade, do atendimento e acompanhamento de
famílias, pessoas idosas, crianças e jovens no Centro de Recursos e do apoio técnico à
dinamização do associativismo e da mobilidade.

437.746,53

FSE

372.084,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/12

2018/10/11

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Com a finalidade de promover a inclusão social dos cidadãos Sardoalenses, de forma
multissetorial e integrada, no combate à pobreza infantil, ao desemprego, à
desertificação e ao envelhecimento populacional é apresentada a candidatura aos CLDS 3G, como instrumento de intervenção de proximidade na busca de soluções para
diferentes problemáticas dos cidadãos, no sentido de se promover o crescimento
sustentável e inclusivo do Concelho de Sardoal.

393.680,62

FSE

334.628,53

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Este projeto enquadra as necessidades refletidas no território, e identificadas no
Diagnóstico Social (2015) tendo em conta a urgência e importância no que se refere à
necessidade de intervenção nas áreas de: emprego, formação e empreendedorismo;
intervenção familiar, pobreza, envelhecimento populacional e exclusão social;
valorização dos produtos e artes e ofícios locais

362.239,85

FSE

307.903,87

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/08/01

2019/07/31

Portugal

407.229,60

FSE

346.145,16

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/12

2018/10/11

Portugal

POISE-03-4232-FSE-000060

POISE-03-4232-FSE-000064

POISE-03-4232-FSE-000065

POISE-03-4232-FSE-000066

POISE-03-4232-FSE-000071

POISE-03-4232-FSE-000074

POISE-03-4232-FSE-000075

POISE-03-4232-FSE-000076

POISE-03-4232-FSE-000077

POISE-03-4232-FSE-000078

POISE-03-4232-FSE-000080

POISE-03-4232-FSE-000084

POISE-03-4232-FSE-000085

POISE-03-4232-FSE-000087

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE BRAGA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS DA
RAINHA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALDEIAGALEGA
DE MERCEANA

OBRA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO DISTRITO DE
COIMBRA

CARITAS PAROQUIAL DE CORUCHE

CASA DE CARIDADE DE NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA E DOMICILIARIA DE
ALCARAVELA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONCORVO

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

POISE-03-4232-FSE-000088

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

ADRIPÒIO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL INTEGRADO DO VALE DO PÒIO

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Promover parcerias que visem fomentar a empregabilidade e apoiar o aparecimento de
iniciativas de auto-emprego. Contribuir para a promoção de competências pessoais,
parentais e sociais nas famílias vulneráveis. Favorecer a criação de respostas sociais
para a população idosa e/ou portadora de deficiência. Dinamizar parcerias que
contribuam para a promoção do associativismo, fomentando o aparecimento de novos
projetos em favor da comunidade.

POISE-03-4232-FSE-000089

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CINFÃES

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Pretende ser um instrumento de apoio técnico ao acompanhamento efetivo e
personalizado dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade , desemprego e
exclusão social, no Município de Cinfães

450.000,00

FSE

382.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/24

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projeto CLDS 3G de Salvaterra de Magos tem por finalidade promover a inclusão
social dos cidadãos do concelho, desenvolvendo ações que promovam o aumento da
empregabilidade, o combate de situações de pobreza, a capacitação da comunidade e
das suas associações e a prevenção da exclusão social, através de parcerias e da
planificação de estratégias e da realização de actividades partilhadas. Este CLDS
desenvolve 28 atividades inseridas em 3 eixos

449.219,40

FSE

381.836,49

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/07

2019/01/06

Portugal

POISE-03-4232-FSE-000090

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE MARINHAIS

794

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4232-FSE-000091

POISE-03-4232-FSE-000092

POISE-03-4232-FSE-000093

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

- Descentralização dos atendimentos (vamos estar todos os dias nas diferentes
freguesias do concelho, com um multibanco portátil, que vai permitir aos utentes uma
maior facilidade na resolução de problemas relacionados com serviços públicos e
outros); bem como, fazer o atendimento personalizado aos utentes desempregados
(nas suas diferentes tipologias) - Aposta na divulgação dos produtos endógenos

416.956,39

FSE

354.412,93

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/15

2018/10/13

Portugal

CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO CONCELHO DE
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
RIO MAIOR O NINHO

O CLDS 3G de Rio Maior, espaço 3é, assenta num trabalho concertado e planeado,
contando para o efeito com o empenho, dedicação e comprometimento dos agentes
locais e na relação de proximidade com os participantes nas ações, através de metas
concretas para o desenvolvimento de estratégias de combate à exclusão social e
desemprego, com vista à empregabilidade e inclusão social ativa dos cidadãos.

449.776,36

FSE

382.309,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/08

2018/10/07

Portugal

ORGANISMO UTILITARIO E SOCIAL DE APOIO
MUTUO-O.U.S.A.M.

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O diagnóstico social evidencia um posicionamento territorial com profundos
constrangimentos demográficos, desertificação, envelhecimento populacional e
especialmente afetado pelo desemprego. Assim, revela-se de extrema importância uma
política concertada e integrada com intuito de mobilizar recursos institucionais sob a
forma de projetos, candidaturas ou planos integrados capazes de gerar um impulso
promotor de desenvolvimento.

449.974,91

FSE

382.478,67

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/09/15

2018/09/14

Portugal

414.311,84

FSE

352.165,06

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2019/01/03

Portugal

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PINHEL

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

POISE-03-4232-FSE-000097

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Intervindo numa lógica colaborativa e de proximidade, o CLDS 3G Viana Consigo assume
grande relevância neste território especialmente afetado por desemprego, devido à sua
atuação na dinamização das economias locais e regionais e no reforço da autonomia e
proatividade das pessoas, facilitando o acesso de pleno direito aos recursos da
comunidade, em harmonia com os princípios de igualdade de oportunidades e equidade
territorial.

POISE-03-4232-FSE-000101

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

PRAVE - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE
ALBERGARIA-A-VELHA

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS3G Albergaria Integra'T visa, de forma multissectorial e integrada, promover a
inclusão social dos cidadãos através de ações, a executar em parceria, que permitam
combater a pobreza persistente e a exclusão em territórios deprimidos

449.916,42

FSE

382.428,96

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/12/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS-3G Aveiro desenvolve-se em 3 eixos. O Eixo 1 atuará ao nível do
desenvolvimento de competências empreendedoras dos desempregados e na
promoção do empreendedorismo nas escolas. O Eixo 2 atuará no apoio a indivíduos e
famílias em situação de vulnerabilidade/emergência social. O Eixo 3 atuará enquanto
facilitador na intervenção social comunitária, de modo a contribuir para colmatar as
situações de pobreza e/ou exclusão social.

449.859,41

FSE

382.380,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Desenvolvimento de ações comunitárias promotoras do desenvolvimento social, nas
áreas do emprego, formação e qualificação, da intervenção familiar e parental
preventiva da pobreza infantil e da capacitação da comunidade e das instituições, numa
lógica de promoção e ativação de recursos e parcerias comunitárias estratégicas.

448.495,51

FSE

381.221,18

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2019/01/03

Portugal

CERCIAG - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS COM INCAPACIDADES Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
DE ÁGUEDA, CRL

ADRO - Associar, Desenvolver, Reabilitar e Optimizar tem por finalidade, associar as
entidades para uma causa, trabalhando em rede; desenvolver acções que promovam a
inclusão de forma multissectorial e integrada, reduzindo o isolamento e a exclusão;
reabilitar artes e ofícios dando-lhes dimensão e impacto; optimizar saberes e recursos
de 3 freguesias ricas em tradições e indústria, de forma a ajudar no combate ao
desemprego.

448.474,13

FSE

381.203,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

0,85

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CAMARA
MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
VISEU

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projeto VisEUIgual visa desenvolver estratégias para a redução do isolamento e
exclusão social, através da densificação do trabalho em rede,aumento da capacidade e
eficácia da intervenção familiar, possibilitando a promoção do emprego, qualificação
profissional e o empreendedorismo.Estimular a inovação social, potenciar o território e
a empregabilidade através da criação de circuitos de produção,divulgação e
comercialização de produtos locais

380.666,42

FSE

323.566,46

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/07/26

2019/07/25

Portugal

0,85

MISERICORDIA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
DE OLIVEIRA DE FRADES

Esta operação tem como objetivo fulcral a promoção da empregabilidade, da economia
social e da inclusão social da população vulnerável através de ações de intervenção no
âmbito do emprego, formação, qualificação, intervenção familiar e parental e
capacitação da comunidade e das instituições, resultando em boas práticas.

362.639,22

FSE

308.243,34

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/12/21

2018/09/30

Portugal

VALE VAROSA - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projecto CLDS 3G – Tarouc@Social pretende fortalecer a ação local, o trabalho em
parceria e em rede possibilitando a promoção do emprego, qualificação profissional e
do empreendedorismo. Potenciar o território e a empregabilidade através da criação
circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos locais/regionais.
Impulsionar o desenvolvimento, autonomia e participação dos diferentes agentes.

311.691,52

FSE

264.937,79

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projeto CLDS 3G +SÁTÃO pretende fortalecer a ação local e o trabalho em parceria e
em rede, possibilitando a promoção do emprego, qualificação profissional e do
empreendedorismo; potenciar o território e a empregabilidade através da criação de
circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos locais/regionais. Criar
e dinamizar um Centro para promover a família nas suas diferentes dimensões e
proporcionar uma resposta global.

428.085,13

FSE

363.872,36

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O ORIKA-TE 3G tem c/o ele/tos diferenciadores; a supramunicipalidade e
concertação/internalização/partilha de respostas – isola/to, Voluntariado de Prox., autoorganização/mobilidade das populações -, c/o estratégias de
capacitação/sustentabilidade do projeto. Incorpora interv. multissectorial/integrada
(emprego, família/MII), envolvendo outros atores c/ intervenção c/ jovens. A inclusão
de pessoas c/ deficiência é transversal a todo o projeto.

377.411,97

FSE

320.800,17

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

É Agora tem c/o ele/tos diferenciadores a supramunicipalidade e
concertação/internalização/partilha de respostas – isola/to, Voluntariado de Prox., autoorganização/mobilidade das populações -, c/o estratégias de
capacitação/sustentabilidade do projeto. Incorpora interv. multissectorial/integrada
(emprego, família/MII), envolvendo outros atores c/ intervenção c/ jovens. A inclusão
de pessoas c/ deficiência é transversal a todo o projeto.

371.138,79

FSE

315.467,97

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Projeto tem c/o ele/tos diferenciadores; a supramunicipalidade e
concertação/internalização/partilha de respostas – isola/to, Voluntariado de Prox., autoorganização/mobilidade das populações -, c/o estratégias de
capacitação/sustentabilidade do projeto. Incorpora interv. multissectorial/integrada
(emprego, família/MII), envolvendo outros atores c/ intervenção c/ jovens. A inclusão
de pessoas c/ deficiência é transversal a todo o projeto.

371.138,19

FSE

315.467,46

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Intervenção social de proximidade para promoção do desenvolvimento social local,
estimulando a inserção da população desempregada, desenvolvendo ações para
integração social de famílias, crianças e jovens em risco de pobreza e ações de combate
ao isolamento e exclusão social e de promoção da igualdade de género e eliminação de
violência doméstica, para inclusão ativa das pessoas com deficiência ou incapacidade e
famílias com processo na CPCJ.

381.147,94

FSE

323.975,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/28

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Projeto Guimarães Inclusivo apresenta-se como uma resposta multisetorial e
integrada de apoio ao crescimento inclusivo do Concelho de Guimarães entre novembro
de 2015 e outubro de 2018. Assenta numa alargada rede de parcerias e na mobilização
dos agentes de base local, que resultará na co-construção, com os próprios
beneficiários, de percursos individuais e coletivos de inclusão.

449.505,73

FSE

382.079,87

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

CLDS3G - Integrar na Sustentabilidade e Inovação visa promover a inclusão social e
profissional dos cidadãos através da criação de circuitos num território com
características intrínsecas à distribuição demográfica, onde a senescência e a infância e
juventude se tornam fatores emergentes de intervenção prevendo a aplicação de
instrumentos facilitadores e partilhados que concretizem medidas para a integração dos
mesmos de forma multissetorial.

368.281,56

FSE

313.039,33

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Pretende-se dar resposta às situações criticas de pobreza infantil, ajudar a população
desempregada na sua inserção profissional e promover a criação do próprio negócio,
tendo particular atenção à criação de empreendedorismo de artesanato local, com
destaque para atividades que potenciem os recursos endógenos da região. É também
uma prioridade o combate ao isolamento da população envelhecida e a promoção do
seu envelhecimento ativo.

418.597,24

FSE

355.807,65

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS Espinho Vivo, concebido com base no PDS vigente e suportando-se numa
estreita parceria entre as entidades que integram o CLAS, visa criar sinergias e instituir
uma metodologia de intervenção comunitária, assente nos princípios da participação,
da parceria, da mudança social, na igualdade de género e oportunidades, em prol da
redução do número e intensidade dos processos de pobreza e exclusão social que se
fazem sentir no concelho.

449.956,70

FSE

382.463,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/11/01

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O objetivo geral do Projeto Geração Lanhoso, é promover a inclusão social dos cidadãos
da Póvoa de Lanhoso, com recurso a uma abordagem multissetorial e integrada, através
de ações a executar em rede, por forma a combater a pobreza persistente e a exclusão
social. Trata-se de uma operação estruturada em três eixos de intervenção
complementares e potenciadores da inclusão social.

448.709,73

FSE

381.403,27

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/23

2018/11/22

Portugal

Metodologia CACI -Acompanhamento personalizado e descentralizado ao processo de
procura ativa de emprego; Missão F – programa para fortalecer e formar as Famílias;
Espaço CSI Jovem –apoio às famílias na ocupação das crianças e jovens s/ recursos
económicos-acesso a cuidados básicos de alimentação e higiene pessoal e
experimentação de atividades diversas com ateliers; Espaço Trocas acesso a bens e
serviços sem utilização de recursos financeiros

449.796,36

FSE

382.326,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/15

2018/10/14

Portugal
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Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

CARITAS DIOCESANA DE AVEIRO

POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALVARÃES

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DE ACÇÃO
SOCIAL DE LAMAS DE FERREIRA DE AVES

ESDIME - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO
LOCAL NO ALENTEJO SUDOESTE CRL

ESDIME - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO
LOCAL NO ALENTEJO SUDOESTE CRL

ESDIME - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO
LOCAL NO ALENTEJO SUDOESTE CRL

ALENTEJO XXI - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL

SOL DO AVE-ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DOS SANTOS
MÁRTIRES

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PEDROGÃO
GRANDE

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO DE ESPINHO - ADCE

SOL DO AVE-ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE

APPACDM DE SANTARÉM - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO COM Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
DEFICIÊNCIA MENTAL

795

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4232-FSE-000141

POISE-03-4232-FSE-000147

POISE-03-4232-FSE-000134

POISE-03-4232-FSE-000135

POISE-03-4232-FSE-000149

POISE-03-4232-FSE-000154

POISE-03-4232-FSE-000156

POISE-03-4232-FSE-000157

POISE-03-4232-FSE-000159

POISE-03-4232-FSE-000160

POISE-03-4232-FSE-000163

POISE-03-4232-FSE-000164

POISE-03-4232-FSE-000165

POISE-03-4232-FSE-000166

POISE-03-4232-FSE-000170

POISE-03-4232-FSE-000171

POISE-03-4232-FSE-000172

POISE-03-4232-FSE-000173

POISE-03-4232-FSE-000174

ADIRN-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DO RIBATEJO NORTE

Resumo | Summary

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O “CLDS - Crescer e Desenvolver Alcanena” consiste num conjunto de ações dirigidas à
qualificação e capacitação de pessoas, às famílias, crianças e jovens e à comunidade e
associações e instituições nela existentes, atuando em diversas vertentes, potenciando
o concelho de Alcanena e capacitando os/as munícipes, promovendo o crescimento
sustentável e inclusivo deste território.

449.583,33

FSE

382.145,83

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Através do projeto Melhor Cadaval serão desenvolvidos mecanismos de promoção de
competências facilitadoras da empregabilidade da população mais fragilizada.
Trabalhadas as competências pessoais e sociais numa perspectiva preventiva e de
resposta a situações de exclusão social, junto de famílias, crianças, jovens e idosos em
particular. Serão reforçadas as instituições e a comunidade em geral.

265.673,62

FSE

225.822,58

449.973,72

FSE

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/08/01

2018/07/31

Portugal

382.477,66

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/09/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

LEADER OESTE - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO RURAL

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SOL
MAIOR CRL

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS-3G Capacitar Gaia mobilizará as melhores práticas de investigação-ação,
congregando parcerias e trabalho em rede, adaptando as dinâmicas de intervenção aos
diagnósticos e especificidades territoriais e valorizando os recursos e competências
endógenos.

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CENTRO INFANTIL DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Promover o emprego, a inclusão social e a capacitação institucional no Concelho de
Redondo.

449.999,59

FSE

382.499,65

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Capacitação dos cidadãos e famílias de competências pessoais, sociais, relacionais e
profissionais na promoção da igualdade de oportunidades, inclusão social, reconversão
profissional, reintegração no mercado de trabalho;Prevenção de comportamentos de
risco através da adoção de estilos de vida saudáveis e de desenvolvimento
biopsicosocial dos adolescentes do concelho;Promoção proativa das parcerias na
rentabilização dos seus recursos

435.698,50

FSE

370.343,73

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/16

2018/10/15

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A operação aposta na capacitação das pessoas destinatárias, através de atividades
adequadas a cada publico-alvo, de modo a ser um contributo fundamental para minorar
ou erradicar a situação de vulnerabilidade económica e potenciar o aumento de
empregabilidade promovendo ações para o aumento da capacidade produtiva e
empregadora.

447.806,10

FSE

380.635,19

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Município de Vila de Rei tem uma área de 193,44 km2 e é constituído por três
freguesias: Vila de Rei, Fundada e São João do Peso e 93 povoações dispersas. Segundo
os resultados definitivos dos censos 2011 a população residente no concelho é de 3452
pessoas. A população destes aglomerados é maioritariamente idosa, considerada como
isolada, devido ao reduzido número de habitantes, à dispersão dos mesmos e à
inexistente rede de transportes públic

448.800,04

FSE

381.480,03

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Atravessamos um período de alguma convulsão económica e social e,como
consequência acentuam-se alguns problemas,nomeadamente:o desemprego,a
existência de crianças e jovens com fraco enquadramento familiar,o
envelhecimento,entre outros.Urge implementar atividades que vão ao encontro das
necessidades atuais do tecido populacional.Assim,acreditamos que o CLDSseja uma
oportunidade de intervir de forma concertada,articulada e integrada com a Rede Soc

269.168,67

FSE

228.793,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Com esta operação pretende-se desenvolver ações que colmatem alguns dos problemas
prioritários identificados no Diagnóstico Social do Concelho, nomeadamente, o
desemprego e o isolamento da população. Pretende-se ainda intervir ao nível da
população mais jovem, cirando atividades que promovam as relações interpessoais e a
implementação de estilos de vida saudáveis.

300.000,00

FSE

255.000,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/12/02

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O presente programa tem como objectivo principal promover a inclusão social dos
cidadãos do concelho de Oleiros de forma multissetorial e integrada, através da
realização de acções, a executar em parceria, de forma a combater a pobreza
persistente, originada pela falta de oportunidades de emprego, a exclusão social de
grupos mais desfavorecidos e ainda a promoção do envelhecimento activo, num
concelho bastante envelhecido.

450.000,00

FSE

382.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/03/01

2019/02/28

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS 3G Mangualde visa promover a inclusão social de forma multissetorial,
integrada e multidisciplinar, através de ações a executar em parceria, visando combater
a pobreza persistente e a exclusão social. Em consonância com o Diagnóstico e Plano de
Desenvolvimento Social, pretende combater a desadequação das qualificações
escolares/profissionais e atenuar a reprodução social da pobreza, através da
capacitação das famílias.

378.787,32

FSE

321.969,22

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/07

2019/01/06

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Manutenção de 60% da equipa do CLDS+, incluindo Coordenador Técnico, privilegiando
os vínculos estabelecidos e assegurando a continuidade do bom trabalho executado.
Destacamos as intervenções de combate à pobreza infantil e ao desemprego;
empreendedorismo; acções de combate ao isolamento de idosos e de pessoas com
incapacidades; rentabilização de recursos existentes e intervenção sistémica,
privilegiando o trabalho em parceria e de proximidade.

448.141,62

FSE

380.920,38

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Assenta num conjunto de estratégias e principios potenciadores de sustentabilidade das
ações a desenvolver. Promover a inclusão social dos cidadãos residentes no concelho de
Miranda do Corvo, de forma multissectorial, integrada e multidisciplinar, através de
acções a executar em parceria, visando combater a pobreza persistente e a exclusão.

433.975,01

FSE

368.878,76

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/05/10

2019/05/09

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Promover a inclusão socioprofissional, de forma multissectorial, integrada e
multidisciplinar, através de ações a executar em parceria, com enfoque na integração,
na equidade e coesão social, combater o desemprego e a pobreza, particularmente a
infantil.Intervenção na educação e intervenção familiar de forma preventiva, apostando
na capacitação e informação das famílias e na intervenção direta com crianças e jovens
em risco de exclusão.

449.866,35

FSE

382.386,40

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/12/30

2018/10/05

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A operação adota uma lógica de intervenção que pensa os problemas sociais de forma
multidimensional, associando o desenvolvimento local à partilha de responsabilidades
concertadas entre as diferentes instituições, ilustrada na parceria que o irá executar. O
trabalho próximo, sistemático e integrado que será desenvolvido junto dos beneficiários
promove a sua capacitação e integração nas diferentes vertentes previstas da operação.

449.288,00

FSE

381.894,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS-3G para Oliveira de Azeméis, designa-se TIME – Tempo de Incluir, Mudar e
Empreender numa ótica de continuidade, englobando os três eixos de intervenção:
promover a inclusão social, incentivar à mudança de comportamentos na comunidade e
incitar atitudes empreendedoras, reforçando especialmente ao nível da inclusão social
dos cidadãos. As 33 atividades que integram o projeto visam corresponder aos grandes
objetivos do Programa.

450.000,00

FSE

382.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/29

2018/10/28

Portugal

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALTER DO CHÃO Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Combate ao desemprego e absentismo, promoção da aquição de estratégias ativas de
procura e ofertas de emprego, mitigação das situações de pobreza e qualificação de
crianças e jovens com vista à prevenção da pobreza infantil, aposta na dinamização da
vida quotidiana da população sénior e promoção da interação entre associações e
instituições com vista à otimização e alargamento dos âmbitos de atuação, apelando à
sua responsabilidade social.

400.727,49

FSE

340.618,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Os CLDS-3G procuram potenciar os territórios e a capacitação dos cidadãos/famílias e
instituições locais, promovendo a equidade territorial, a IO, a inclusão social nas suas
mais diversas dimensões, sobretudo o combate ao isolamento e exclusão dos mais
idosos. Reforça-se a proatividade de todos os agentes na busca de soluções para as
diferentes problemáticas dos cidadãos, promovendo o crescimento sustentável e
inclusivo dos territórios.

341.051,01

FSE

289.893,36

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Visa a promoção de circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos
locais, desenvolver instrumentos que visem a mobilidade de pessoas a serviços públicos
e a implementação de serviços partilhados que visem a racionalização de recursos e
eficácia de gestão, bem como a inclusão dos cidadãos de forma multissetorial e
integrada, particularmente a população infantil, a exclusão social de territórios
vulneráveis e o envelhecimento.

221.278,96

FSE

188.087,12

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/03/08

2019/02/15

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Pampilhosa ATIVA! é o nome que caracteriza o CLDS-3G de Pampilhosa da Serra que
pretende promover junto da população local, uma vida ATIVA em cada idade; a
capacidade de ATIVAR recursos e sinergias locais, o ATIVAR das capacidades das gentes
serradas em prol do desenvolvimento social e económico, numa perspetiva comunitária
e holística e de promoção da empregabilidade, da intervenção familiar de proximidade e
da capacitação das comunidades.

441.631,80

FSE

375.387,03

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4232-FSE-000176

POISE-03-4232-FSE-000177

POISE-03-4232-FSE-000178

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

0,85

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

POISE-03-4232-FSE-000175

% cofinanciamento |
% EU funding

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

ADESER II - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA
REGIÃO DA MARINHA GRANDE, IPSS

AD ELO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
LOCAL DA BAIRRADA E MONDEGO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA DE REI

AD ELO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
LOCAL DA BAIRRADA E MONDEGO

PINHAL MAIOR - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO PINHAL INTERIOR SUL

PINHAL MAIOR - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO PINHAL INTERIOR SUL

OBRA SOCIAL BEATRIZ PAIS - RAUL SARAIVA

0,85

ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR

0,85

FUNDAÇÃO ADFP - ASSISTÊNCIA,
DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SINES

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE COJA

OBRA SOCIAL DE S.MARTINHO DA GÂNDARA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FREIXO DE
ESPADA A CINTA

0,85

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE
DORNELAS DO ZEZERE

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
ALIJO

O Projecto CLDS- 3G Viver Alijó pretende apoiar a promoção do desenvolvimento social
do concelho com base na implementação de metodologias conducentes à
autonomização da população socialmente vulnerável e na qualificação dos agentes de
intervenção.

299.967,64

FSE

254.972,49

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/30

Portugal

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
FORNOS DE ALGODRES

As características mais relevantes deste projeto inovador, integrador e potencializador
estão presentes nas seis letras que compõem a palavra SERVIR, nomeadamente:S SocializarE - EmpreenderR - RealizarV - ValorizarI - IntegrarR - Responsabilizar

450.000,00

FSE

382.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOTICAS

A operação assenta no reforço da coesão social e a participação dos indivíduos/famílias
na definição do seu trajeto de vida, estando a sua prática intrínseca aos princípios da
intervenção de proximidade. Visa ainda a dinamização de respostas sociais, sempre em
estreita articulação com os restantes organismos do Concelho, tendo um leque de
ações que abrangem todas as faixas etárias, crianças, jovens, adultos e idosos.

424.477,92

FSE

360.806,23

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/30

2018/10/31

Portugal

0,85

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

796

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4232-FSE-000179

POISE-03-4232-FSE-000180

POISE-03-4232-FSE-000182

POISE-03-4232-FSE-000183

POISE-03-4232-FSE-000184

POISE-03-4232-FSE-000185

POISE-03-4232-FSE-000186

POISE-03-4232-FSE-000187

POISE-03-4232-FSE-000188

POISE-03-4232-FSE-000189

POISE-03-4232-FSE-000190

POISE-03-4232-FSE-000191

POISE-03-4232-FSE-000192

POISE-03-4232-FSE-000193

POISE-03-4232-FSE-000194

POISE-03-4232-FSE-000195

POISE-03-4232-FSE-000196

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Contrato Local de Desenvolvimento Social 3 G Foz Côa Mais Perto, trata-se de um
projecto desenhado para o concelho de Vila Nova de Foz Côa, com atividades que vão
de encontro às necessidades sentidas no território, ao nível do emprego, formação,
qualificação, combate à pobreza e exclusão social de crianças, jovens e idosos e ao nível
do desenvolvimento local.É um projecto que pretende trabalhar os problemas sociais
identificados como um todo

390.246,18

FSE

331.709,25

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Projeto FormaRedes pretende capacitar a população do concelho do Fundão,
dinamizando e contribuindo com respostas que contribuam para o desenvolvimento e
melhoria sustentável da qualidade de vida, através da implementação de estratégias
apoiadas em redes de parcerias, susceptíveis de criar dinâmicas comunitárias e de
incrementar uma capacidade transformadora que promova a autonomia e a inclusão
social e profissional da população envolvida.

446.509,86

FSE

379.533,38

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A designação do projeto é SOURE-3G, porque destina-se a promover o concelho de
Soure, envolvendo, de uma forma próxima, toda a comunidade, no desenvolvimento do
território, capacitando os cidadãos e as famílias, numa perspetiva de igualdade de
oportunidades e de género, combatendo a exclusão social dos grupos mas vulneráveis

291.514,14

FSE

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Os 3 eixos obrigatórios no CLDS articulam-se com os eixos de intervenção prioritária na
Rede Social Local, abrangendo, em simultâneo, capacitação das famílias, grupos
vulneráveis, instituições, no sentido de uniformizar difundir informações específicas,
fomentando o reconhecimento de recursos e instrumentos de política passíveis de
contribuir para o desenvolvimento e crescimento empoderando os agentes e
aproveitando recursos para inclusão.

407.806,41

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projeto prevê o combate ao desemprego, potenciando a empregabilidade e reduzindo
o isolamento e a exclusão social. Pretende ir ao encontro de uma partilha
interinstitucional de responsabilidades, uma intervenção multissetorial e integrada às
famílias. Ao nível da comunidade possibilitará a construção/solidificação de vínculos
entre as diferentes instituições locais na concretização das ações a executar em
parceria.

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/02/19

2018/09/30

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/23

2018/09/30

Portugal

247.787,02

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

FSE

346.635,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/06/01

2019/04/30

Portugal

414.056,70

FSE

351.948,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projecto CLDS 3G tem por base uma estratégia de intervenção baseada na
complementaridade dos serviços públicos para um fomento de uma atitude activa
perante a problemática instalada. Através da qualificação profissional e/ou académica,
do cariz preventivo e de um apoio à auto-organização dos destinatários pretende-se
motivar, encaminhar e incutir um espírito empreendedor e construtivo para a saída da
exclusão, da pobreza e do isolamento.

435.511,19

FSE

370.184,51

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/08/01

2018/07/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A presente candidatura contempla ações a desenvolver em parceria com o objetivo de
promover a inclusão de cidadãos de forma multissetorial e integrada,fomentar a
partilha de meios entre instituições permitindo uma utilização racional dos recursos da
comunidade, envolvendo as associações nesta prossecução de objetivos com vista a
alcançar uma comunidade mais equilibrada e sustentável, contribuindo a uma maior
aproximação de todos os que a integra

299.999,70

FSE

254.999,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

A equipa do CLDS_3G Vila Real vem dar expressão ao esforço em adaptar instrumentos
de atuação no combate às necessidades do território que, ao longo dos anos, têm vindo
a ser diagnosticadas e trabalhadas, sem descurar as mutações sociais. Esta nova
geração trará melhorias ao nosso território, ao nível do combate à pobreza e exclusão
social, promovendo o potencial, as capacidades e competências dos cidadãos e famílias
nas várias dimensões.

450.000,00

FSE

382.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/12/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Aguiar no Coração pretende constituir-se como o elemento catalizador da promoção do
desenvolvimento integrado do concelho, através de uma intervenção inovadora,
colaborativa e inclusiva nas áreas do emprego, empregabilidade e empreendedorismo
ativo, da inclusão social e ativa e da igualdade, na dinamização da economia local e das
instituições, visando a sustentabilidade e eficiência dos recursos, potenciando os
recursos endógenos existentes

414.524,98

FSE

352.346,23

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/03

2018/11/01

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O GUARDA Ger(A)ção é um proj. de desenvolvimento social,alicerçado na parceria q
visa promover ações de forma articulada e multidimensional apostando n reforço da
empregabilidade,da capacitação das famílias e das instituições,priorizando os públicos +
vulneráveis.O proj tem cm caracter inovador o facto de ir ao encontro das necessidades
das populações/instituições deslocalizando a maioria das ativ a desenvolver,reduzindo a
exclusão e o isolament

449.546,13

FSE

382.114,21

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/12/10

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS Famalicão 3G, nas suas diversas intervenções prossegue o principio de ativar os
destinatários como promotores da própria ação. Torna-se um impulsionador dos
parceiros e cidadãos numa lógica de envolvimento e atuação em rede, no combate ao
desemprego, à pobreza infantil e à capacitação das famílias e comunidades. Neste
sentido propõem-se a dinamização de 30 ações com o envolvimento dos agentes locais
potenciando as sinergias existentes.

356.592,12

FSE

303.103,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
MULTISSECTORIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL

O Projeto Direitos & Desafios 3G surge na continuidade do Programa de Luta Contra a
Pobreza e Programa CLDS, tendo vindo a alargar a sua atividade para a prossecução de
respostas em diferentes áreas e para pessoas em diferentes situações de risco, como os
desempregados, as vítimas de violência doméstica, as famílias vulneráveis, os jovens
em risco social, as organizações sem fins lucrativos, os empreendedores e as empresas.

449.915,36

FSE

382.428,06

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BAIÃO

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projecto tem enfoque no aumento de competências sociais ao nível do agregado
familiar, para permitir o desenvolvimento de competências profissionais nos
desempregados, alunos, Instituições e entidades empregadoras. Este desenvolvimento
de competências irá potenciar, a médio prazo, o crescimento económico e a
empregabilidade neste território.

409.280,98

FSE

347.888,83

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/07/15

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projeto “Condeixa + Cidadania” visa promover o desenvolvimento social local e a
ativação de respostas de proximidade, numa lógica de transversalidade, de parcerias e
sinergias locais, focalizando a sua intervenção no desenvolvimento de competências,
capacitação, empowerment dos destinatários e na promoção de igualdade de
oportunidades e de direitos de cidadania, numa perspetiva socialmente inclusiva e
preventiva da pobreza e discriminação.

450.000,00

FSE

382.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/07

2019/01/04

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projeto AgirE visa desenvolver uma abordagem metodológica na rentabilização dos
recursos institucionais, humanos e materiais já existentes no território, envolvendo,
estimulando a interação e a unificação entre as entidades e as pessoas para os mesmos
fins orientados nos eixos. Este projeto será um facilitador da coordenação ativa e
qualificador num processo de inclusão e de promoção na satisfação das necessidades
das pessoas e entidades.

449.997,81

FSE

382.498,14

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Com base de atuação no estabelecimento de parcerias, procuramos fortalecer uma
rede de suporte que facilite a proximidade e promova a inclusão das pessoas,
potenciando o nível de qualificação, empregabilidade e a capacitação nas várias
vertentes da dimensão humana. Numa perspetiva futura de igualdade de oportunidades
e de integração plena, pretende-se impulsionar estilos de vida saudáveis, visionando
uma comunidade ativa, participativa e robusta

449.975,99

FSE

382.479,59

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/02/01

2019/01/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O desenho da Operação, tem por base os objetivos do Programa CLDS 3G, com recurso
a metodologias, estratégias e ações, de caráter sistémico, multidisciplinar e concertado,
que vão ao encontro das problemáticas identificadas no Diagnóstico Social. A
intervenção pretende potenciar o crescimento do território, capacitar os indivíduos, as
famílias, as instituições e a própria comunidade.

449.986,37

FSE

382.488,41

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

394.397,87

FSE

335.238,19

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

450.000,00

FSE

382.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Contrato local de desenvolvimento social de Torres Novas é um projeto que visa
potenciar o território e aumentar as competências dos seus habitantes, promovendo a
equidade territorial, a igualdade de oportunidades e a inclusão social nas suas mais
diversas dimensões. Pretende-se promover um conjunto de ações que visam potenciar
a economia local e regional, bem como gerar novos postos de trabalho.

449.374,27

FSE

381.968,13

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Esta operação constitui um instrumento de intervenção de proximidade de extrema
importância, que procura envolver os diversos atores locais com intervenção no
território, no sentido de promover um crescimento inclusivo e sustentável do concelho
de Vila Pouca de Aguiar.

449.999,36

FSE

382.499,46

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS 3G Santa Marta SOLIDARIUS, pretende potenciar a inclusão social e integral das
famílias vulneráveis residentes no concelho de Santa Marta de Penaguião, criar redes
de apoio informal com base em estratégias de proximidade e de voluntariado e
potenciar o Empreendedorismo, a qualificação/orientação profissional e inserção no
mercado de trabalho; com o objetivo máximo de contribuir para o bem-estar dos
Penaguienses.

329.755,34

FSE

280.292,04

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/01

2018/10/31

Portugal

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

PINUS VERDE - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA FLORESTA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SOURE

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CARRAZEDA DE
ANSIÃES

ASSOCIAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE CIDADÃOS
INADAPTADOS DA LOUSÃ (A.R.C.I.L)

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO BOMBARRAL

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PENELA

CARITAS DIOCESANA DE VILA REAL

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE DORNELAS

ADM ESTRELA - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA NOVA
FAMALICÃO, C.R.L.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CONDEIXA

ESPOSENDE SOLIDÁRIO - ASSOCIAÇÃO CONCELHIA
PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

APPACDM DE ÉVORA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL

CASA DO POVO DE VILA NOVA DE TAZEM

Nome da Operação | Operation Name

POISE-03-4232-FSE-000197

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
TERRAS ALTAS DO HOMEM CAVADO E AVE

POISE-03-4232-FSE-000198

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4232-FSE-000199

POISE-03-4232-FSE-000200

POISE-03-4232-FSE-000201

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CRIT - CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO
TORREJANO

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA POUCA DE
AGUIAR

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

FUNDAÇÃO DR CARNEIRO DE MESQUITA

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Em linha com o plano estratégico, o projeto OPEN B assenta nos princípios da
intersetorialidade, da democratização e da oportunidade numa lógica de subscrição dos
direitos fundamentais e do desenvolvimento local. A intervenção privilegia a
potenciação dos recursos, numa perspectiva de complementaridade e de
sustentabilidade. A cidadania e a criatividade norteia a inovação e a qualidade dos
serviços e das respostas.
Projecto integrador que visa potenciar o território trofense e a sua população, criando
novas respostas e novas formas de intervenção concertadas, aproveitando as sinergias
e as potencialidades do território.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

797

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

POISE-03-4232-FSE-000202

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

POISE-03-4232-FSE-000203

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

POISE-03-4232-FSE-000204

POISE-03-4232-FSE-000205

POISE-03-4232-FSE-000206

POISE-03-4232-FSE-000207

POISE-03-4232-FSE-000208

POISE-03-4232-FSE-000209

POISE-03-4232-FSE-000210

POISE-03-4232-FSE-000211

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação
09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/19

2018/09/30

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

0,85

ASSOCIAÇÃO BARRANQUENHA PARA O
DESENVOLVIMENTO

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Projeto de desenvolvimento social local, para os domínios de empregabilidade, da
intervenção familiar e parental e da capacitação da comunidade e das instituições

326.210,93

FSE

277.279,29

0,85

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Promover o desenvolvimento do território por meio da capacitação das instituições, da
inclusão social dos cidadãos e da potenciação da empregabilidade.

449.952,21

FSE

382.459,38

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Este projeto pretende promover a inclusão social de todos os vilaverdenses, de forma
multissetorial e integrada, através de ações a executar em parceria, nomeadamente
com as entidades executoras e os parceiros locais, por forma a combater a pobreza e a
exclusão social bem como potenciar a empregabilidade individual e a capacitação das
instituições do território de Vila Verde.

422.799,97

FSE

359.379,97

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/07

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O objetivo geral do Projeto é promover o Desenvolvimento Social no concelho,através
de metodologias de Desenvolvimento Local.Pretende-se:a)promover a
empregabilidade/empreendedorismo,reforçar a economia local e a importância dos
produtos locais/regionais;b)promover a coesão social e a integração social;c)capacitar a
sociedade civil e as suas organizações(de Economia Social e Solidária) e promover a sua
participação numa Governança Partilhada.

445.934,32

FSE

379.044,17

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/02/16

2019/02/15

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O CLDS 3G de Ansião pretende potenciar o território promovendo a equidade territorial,
capacitar os cidadãos e famílias assim como contribuir para a igualdade de
oportunidades e inclusão social dos cidadãos. Pretende combater a pobreza persistente
e a exclusão social e criar parcerias que ajudem a desenvolver o município em várias
áreas.

449.999,99

FSE

382.499,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O projeto pretende superar necessidades identificadas no Diagnóstico, Plano de
Desenvolvimento e Plano de Ação da Rede Social Local, intervindo numa lógica de
concertação das sinergias locais, em prol da promoção de um território mais coeso,
desenvolvido e participado. O projeto assume-se como sendo pertinente; subsidiário;
concertado; inovador; promotor de parcerias e de empregabilidade; sustentável e
divulgado por toda a comunidade local.

445.000,00

FSE

378.250,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/10/01

2018/10/11

Portugal

CRIA-CENTRO DE RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
ABRANTES

O CLDS + Abrantes desenvolve-se em torno da promoção do território concelhio do
Município de Abrantes. Nesta perspectiva, este CLDS tem como finalidade (objectivo
geral): Promover a capacitação dos agentes de desenvolvimento local do Concelho de
Abrantes através da potenciação das suas capacidades empreendedoras, individuais e
coletivas, da planificação participada de estratégias e da realização de ações
partilhadas, co-responsáveis e sustentáve

437.500,01

FSE

371.875,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/12/04

2018/08/30

Portugal

ADL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
LITORAL ALENTEJANO

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Contrato Local de Desenvolvimento Social de Santiago do Cacém é executado no
período 2015-2018 pela parceria composta pela ADL - Associação de Desenvolvimento
do Litoral Alentejano (Entidade Coordenadora da Parceria Local) e pela Intervir.Com Associação para a promoção da Saúde e do Desenvolvimento Social e Cultural, bem
como um conjunto de parceiros informais da Rede Social do município.

407.243,79

FSE

346.157,22

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Projeto de desenvolvimento social, de caráter itinerante descentralizado em todas as
freguesias do concelho de Vieira do Minho (16), cujo objetivo principal é promover a
inclusão social dos/as cidadãos/ãs levando a cabo ações que visam combater a pobreza
e a exclusão social nas seguintes áreas: emprego, formação e qualificação; intervenção
familiar e parental, preventiva da pobreza infantil e capacitação da comunidade e das
instituições.

372.176,58

FSE

316.350,09

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

O Diagnóstico Social do Concelho e o Plano de Desenvolvimento Local
fundamentam.este projeto. Propõe-se um conjunto de ações que vão desde o apoio ao
empreendedorismo, jovem e adulto, incluindo o apoio pós criação da empresa,
passando pela intervenção junto dos jovens e adultos para a sua (re)integração social,
educativa e profissional (eixo 1), a intervenção familiar e parental (eixo 2), capacitando
a comunidade e as instituições (eixo 3).

441.294,47

FSE

375.100,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

405.078,73

FSE

344.316,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/11/20

2018/10/31

Portugal

267.783,69

FSE

227.616,14

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2016/04/13

2019/03/06

Portugal

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

CASA DO POVO DE RIBEIRA DO NEIVA

ASSOCIAÇÃO DOS LARES FERROVIÁRIOS

ADILCAN-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E
INICIATIVAS LOCAIS DO CONCELHO DE ANSIÃO

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DA CIDADE DE ERMESINDE

CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS,
RUIVÃES E SALAMONDE

APDAF - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E
DINAMIZAÇÃO DO APOIO À FAMILIA

POISE-03-4232-FSE-000212

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

VALORIZA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
LOCAL

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Aproveitamento de aldeias rurais, tipicamente minhotas, para valorização do território;
Replicabilidade garantida na generalidade das ações; Implementação, das ativid,
idealizada, negociada, concertada e assente no compromisso mútuo; Ações que
respondam diretamente às necessidades dos parceiros sociais ao nível da intervenção
efetiva; Valor Humano (da pessoa) como o centro de todo o projeto do qual derivam as
metodologias e recursos a acionar.

POISE-03-4232-FSE-000213

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL NOSSA
SENHORA DAS DORES DE ORTIGA

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)

Capacitar, reforçar e inovar as respostas locais, no sentido de promover uma
intervenção de proximidade. Combater o isolamento e a solidão da pessoa idosa.

Programa Escolhas

A RCM nº 68/2012 de 9 de agosto que renovou o Programa Escolhas (PE) para o período
de 2013/2015, bem como a RCM nº 101/2015 de 23 de dezembro, definem que o PE
visa promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos
socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente dos descendentes de migrantes e
de grupos étnicos, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão
social.

7.078.508,47

FSE

6.016.732,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/07/01

2018/12/31

Portugal

Programa Escolhas

A RCM nº 68/2012 de 9 de agosto que renovou o Programa Escolhas (PE) para o período
de 2013/2015, bem como a RCM nº 101/2015 de 23 de dezembro, definem que o PE
visa promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos
socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente dos descendentes de migrantes e
de grupos étnicos, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão
social.

2.221.410,48

FSE

1.888.198,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/07/01

2018/12/31

Portugal

Programa Escolhas

A RCM nº 68/2012 de 9 de agosto que renovou o Programa Escolhas (PE) para o período
de 2013/2015, bem como a RCM nº 101/2015 de 23 de dezembro, definem que o PE
visa promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos
socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente dos descendentes de migrantes e
de grupos étnicos, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão
social.

3.778.267,93

FSE

3.211.527,74

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

01-Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade;

2015/07/01

2018/12/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

Capacitação de recursos humanos e criação de instrumentos pedagógicos para
intervenção junto de escolas, universidades, autarquias, associações e instituições
locais, para a implementação com base territorial, da Igualdade de Género, Prevenção e
Combate à Violência de Género, Tráfico de Seres Humanos, Sensibilização e intervenção
sobre violência sexual em contexto académico. Criação de Plataforma Interativa de
Recursos Pedagógicos.

74.723,00

FSE

63.514,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/19

2018/03/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

A ADF, através do trabalho técnico desenvolvido pelo gabinete Janela Aberta, visa dar
resposta às necessidades das vítimas de violência doméstica, operando nas vertentes
da intervenção e prevenção, concretizadas no apoio psicossocial e jurídico a vítimas de
violência doméstica, nas ações de sensibilização à comunidade local e escola e nas
campanhas de sensibilização no sentido mais abrangente da promoção da igualdade de
género.

80.886,00

FSE

68.753,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/24

2018/12/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

Com o Projeto Rumos Cruzados pretendemos dar continuidade ao trabalho efetuado,no
Distrito de Coimbra,nos concelhos de Coimbra,Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e
Penacova, através da difusão dos valores de Igualdade de género,da
Prevenção,Sensibilização,Educação e Aumento de Conhecimentos sobre a Violência de
Género,Violência Doméstica,Tráfico de S.H. e a M.G.F.,que são os Objetivos e Medidas
de política pública da área da Igualdade de Género.

81.994,00

FSE

69.694,90

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/10

2018/12/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O Projecto ACT-GIR CONTRA O TRÁFICO DE MULHERES visa ampliar o conhecimento
sobre o crime de TSH, e contribuir para a sua prevenção e combate. Com uma dimensão
holística “DESOCULTAR, INFORMAR, SENSIBILIZAR, DEBATER E AGIR”, ampliará redes de
vontades para continuarmos a romper silêncios contra esta forma de violência
marcadamente de género, que atenta contra a dignidade e os direitos das mulheres,
jovens e crianças.

80.090,00

FSE

68.076,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/16

2019/02/28

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O projeto visa a promoção da igualdade de género junto de crianças/jovens, respetiv@s
familiares e agentes educativos; a dinamização de campanhas de sensibilização em
igualdade de género, violência no namoro, violência doméstica, bullying e violência
através das novas tecnologias, dirigidas à comunidade e intervenção com
crianças/jovens e cuidadores, que vivenciem situações de violência doméstica/no
namoro e bullying.

76.487,41

FSE

65.014,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/20

2018/08/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

Dinamização de parcerias com juntas de freguesia e uso de estratégias colaborativas,
participativas e novas tecnologias (apps), facilitadoras de proximidade. Informa e
sensibiliza localmente mulheres e públicos específicos vulneráveis e assegura efeitos
multiplicadores nas políticas locais em igualdade de género. Previne e combate
discriminações, violência doméstica, mutilação genital feminina e tráfico de seres
humanos.

79.999,00

FSE

67.999,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/16

2019/02/28

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

A violência doméstica continua a ser uma das principais violações dos direitos humanos,
sendo urgente reforçar as ações no sentido da sua eliminação. Esta operação integra 5
perspetivas de ação nas suas atividades - prevenção, divulgação, proteção das vítimas,
conhecimento sobre o fenómeno e acompanhamento pós-vitimização. A concertação
destas perspetivas numa única estratégia permite a desocultação de casos e prevenção
de reincidências.

79.923,00

FSE

67.934,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/21

2018/12/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

A operação a candidatura é apresentada pela APMJ no âmbito da sua área de
intervenção, nomeadamente a jurídica, cuja designação se reporta ao objetivo que é o
de empoderamento individual das mulheres através da consciencialização sobre as
desigualdades de poder sobre a perspetiva do género que perpassam e condicionam a
vida em família, no trabalho e em sociedade, no sentido da prevenção da violência de
género.

61.488,00

FSE

52.264,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/02

2017/07/31

Portugal

POISE-03-4233-FSE-000002

POISE-03-4233-FSE-000003

POISE-03-4233-FSE-000004

POISE-03-4436-FSE-000011
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POISE-03-4436-FSE-000030

POISE-03-4436-FSE-000036

POISE-03-4436-FSE-000041

POISE-03-4436-FSE-000049

POISE-03-4436-FSE-000051

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

ACM, I.P. , GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS

ACM, I.P. , GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS

ACM, I.P. , GESTOR DO PROGRAMA ESCOLHAS

UMAR-UNIÃO DE MULHERES ALTERNATIVA E
RESPOSTA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
FIGUEIRA

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

MDM-MOVIMENTO DEMOCRATICO DE MULHERES

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

MDM-MOVIMENTO DEMOCRATICO DE MULHERES

MULHER SÉCULO XXI - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO E APOIO ÁS MULHERES

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MULHERES JURISTAS

798

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4436-FSE-000067

POISE-03-4436-FSE-000077

POISE-03-4436-FSE-000083

POISE-03-4436-FSE-000087

POISE-03-4436-FSE-000091

POISE-03-4436-FSE-000096

POISE-03-4436-FSE-000105

POISE-03-4436-FSE-000107

POISE-03-4436-FSE-000111

POISE-03-4436-FSE-000117

POISE-03-4436-FSE-000118

POISE-03-4436-FSE-000122

POISE-03-4436-FSE-000127

POISE-03-4436-FSE-000129

POISE-03-4436-FSE-000137

POISE-03-4436-FSE-000153

POISE-03-4436-FSE-000156

POISE-03-4436-FSE-000160

POISE-03-4436-FSE-000163

POISE-03-4436-FSE-000168

POISE-03-4436-FSE-000170

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
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Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego
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3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
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3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
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3-Promover a inclusão social e
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discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

Projeto de intervenção em violência de género e doméstica que visa o alargamento da
resposta de proximidade aos concelhos situados no sul do Distrito de Bragança. Prima
pelo estabelecimento de uma rede de local de instituições que podem prestar apoio na
sinalização, encaminhamento, alerta e apoio social às vítimas, reforçando a prevenção e
combate à violência de género e doméstica num território do interior especialmente
vulnerável.

80.356,00

FSE

68.302,60

SOPRO - ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DE Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
SOLIDARIEDADE E PROMOÇÃO
fins lucrativos

CHEGA-Projeto de Prevenção/Intervenção na Violência no Namoro/Doméstica e
(Des)Igualdade de Género–orientado para capacitação técnica de públicos que intervêm
com a comunidade em geral (crianças,jovens,adultos)e centra as suas ações na
promoção e defesa da Igualdade de Género de Combate à Violência Doméstica e de
Género e ao Trafico de Seres Humanos.Resulta do cruzamento de um conjunto de
experiências da SOPRO com as necessidades da comunidade.

79.346,00

FSE

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

É proposta uma intervenção de proximidade que permita a alteração de crenças e
comportamentos fortemente enraizados em contexto rural em 1428 pessoas. O Projeto
visa a Promoção da Igualdade de Género e Prevenção da VD e de Género através de:
Campanhas de Sensibilização; Gabinete de Atendimento à Vítima; Oficinas para Vítimas;
Ciclos Temáticos para Profissionais; Programas para a Ação em Contexto Escolar e Rede
de Intervenção Local para a VD.

80.615,00

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O Projeto SER – Sensibilizar e Educar para os Relacionamentos visa a criação de uma
oferta educativa inovadora, de caráter lúdico e pedagógico, no domínio da prevenção
da violência doméstica e de género, destinada a crianças entre os 6 e os 10 anos, com
potencial de implementação em contexto escolar e comunitário. Integra o Programa
”Hora de SER”, um atelier de expressão socioemocional, e atividades para pais, mães e
profissionais de educação.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/23

2019/02/28

Portugal

67.444,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/06/01

2018/11/30

Portugal

FSE

68.522,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/02

2019/01/31

Portugal

80.047,00

FSE

68.039,95

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/30

2019/03/29

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O Projeto Dharma visa contribuir para a inclusão social de vítimas de violência
doméstica, por meio da sua múltipla capacitação e da capacitação dos agentes de
intervenção envolvidos na problemática.Partindo de uma visão global dos problemas e
contextos sociais o Projeto recorre a uma intervenção de cariz transversal que reúne a
participação de todos os atores sociais e a mobilização de recursos locais.

74.583,00

FSE

63.395,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/30

2018/10/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O projeto CapacitArte incide nos domínios da igualdade de género e da violência de
género e encerra uma estratégia de capacitação interna e externa. As ações a
desenvolver assumem o cunho de uma capacitação-ação e estabelecem-se em
diferentes níveis – informação, sensibilização e formação – direcionando-se para
públicos como os próprios recursos humanos da associação proponente bem como de
outras entidades e a comunidade escolar.

71.846,00

FSE

61.069,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/17

2018/04/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS DOS ARTISTAS Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
DE BRAGANÇA
fins lucrativos

Este projeto pretende prevenir e combater a violência doméstica nas suas várias
formas: exposição de crianças à violência interparental, violência conjugal e contra
idosos, através de ações de sensibilização dirigidas à comunidade (prevenção primária),
intervenção com públicos-específicos (comunidade educativa, famílias acompanhadas
pela CPCJ, RSI, cuidadores de idosos – prevenção secundária) e do acompanhamento de
vítimas (prevenção terciária).

79.620,00

FSE

67.677,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/14

2018/12/01

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

A constituição dos grupos Clube das Capazes têm como objectivo consolidar e
aprofundar a actividade da Capazes Associação Feminista no conjunto das organizações
não governamentais e outras entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que
desempenham um papel activo junto das populações e dos grupos vulneráveis, nos
domínios da promoção da igualdade de género, da prevenção e combate às
discriminações e da inclusão social.

73.856,00

FSE

62.777,60

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/13

2018/06/30

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

A operação procura uma melhoria de desempenho da ANIMAR nas áreas de atuação da
I.G., Prev. V.D. e Tráf. de S.H., numa lógica de reforço do trabalho em rede com as
organizações associadas, aumentando o seu potencial de intervenção em REDE em
interação com outros agentes de proximidade territorial que possam contribuir
coletivamente para uma sensibilização das comunidades locais que caminhe no sentido
da erradicação das desigualdades e violência.

81.150,00

FSE

68.977,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/28

2018/12/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O projecto,abrange os Concelhos de Fafe, Guimarães e Póvoa de Lanhoso, incidindo a
sua intervenção na promoção da igualdade de género e da prevenção e combate à
violência doméstica e de género, através das seguintes áreas: Informação e
sensibilização da sociedade civil, sensibilização e envolvimento da população juvenil na
prevenção, e capacitação das Organizações para a implementação de uma estratégia de
intervenção em rede de apoio à vítima.

64.843,00

FSE

55.116,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/30

2019/03/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O projecto irá desenvolver uma abordagem integrada e multidisciplinar de prevenção e
combate à violência doméstica e de género na região da Cova da Beira. Irá assegurar a
continuidade do trabalho com vítimas, intervir com agressores, dinamizar a Rede
Violência Zero, coordenar o Plano Municipal de Prevenção e Combate à VDG, capacitar
públicos estratégicos e promover a sensibilização da comunidade em geral e dos/as
adolescentes em particular.

78.278,00

FSE

66.536,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/05/01

2018/10/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

A Equipa Móvel de Apoio à Vítima de Violência Doméstica e de Género,irá implementar
um nível diferenciado de intervenção de apoio à vítima de violência doméstica e de
género e à prevenção em municípios do distrito de Santarém, de forma a chegar a
vítimas que não conseguem aceder a serviços de apoio. Promover-se-ão respostas
profissionais e solidárias, colocando as vítimas em contacto com os recursos existentes
no terreno.

80.197,00

FSE

68.167,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/02

2019/04/02

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O projeto visa aprofundar a ação da Esdime na área da IG, focalizando a prossecução
dos objetivos de sensibilização e capacitação p/a Igualdade de Género e Cidadania, em
particular dos/as crianças/jovens, dos/as docentes e não docentes, escritores,
cronistas, ilustradores, jornalistas, Conselheiros/as Municipais para a Igualdade e
comunidade em geral. Foca ainda a formação contínua/reciclagem das/os
colaboradoras/es internas/os em matérias de IG

73.809,00

FSE

62.737,65

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/15

2019/02/28

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

Pretende a descentralização do atendimento, encaminhamento e acompanhamento de
vítimas de violência doméstica nos concelhos: Guarda, Sabugal, Pinhel e Almeida,
envolvendo e capacitando organizações educativas na prevenção e combate à violência
de género e de igualdade de género. Compreendendo o papel facilitador dos órgão de
comunicação na disseminação de estereótipos de género.

77.575,00

FSE

65.938,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/01

2019/03/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O projeto consiste num conjunto de ações com os objetivos de contribuir para uma
cidadania alicerçada no princípio da igualdade que implique toda a comunidade e
elimine as discriminações sociais e as assimetrias baseadas em estereótipos e de
desenvolver competências para o exercício pleno de direitos e deveres cívicos, apoiadas
em ações de informação e sensibilização e para públicos estratégicos diversos.

80.052,00

FSE

68.044,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/09/01

2019/02/28

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O Namorar-te: por relações igualitárias e livres de violência pretende promover a
igualdade de género e prevenir e combater a violência no namoro. Destina-se a jovens e
organizações da unidade territorial do Alentejo. Baseia-se na educação de pares e utiliza
a arte coletiva como ferramenta de intervenção.Prevê a estruturação de oportunidades
de capacitação e sensibilização e a conceção e disseminação de materiais de
sensibilização .

73.063,00

FSE

62.103,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/02

2018/11/30

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O projeto foi criado para ser aplicado em 9 concelhos da região Oeste de Portugal
Continental, divulgando o espaço de apoio especializado em Torres Vedras, realizando a
deslocação da Equipa para atendimentos aos restantes concelhos com carência de
resposta especializada, implementando atividades de sensibilização, informação,
promoção e prevenção da VD, IG, TDH, MGF junto da comunidade, junto dos/as
jovens/crianças e dos/das Técnicas/os.

40.837,76

FSE

34.712,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/01

2019/02/07

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O Projeto SER centra-se numa intervenção multidisciplinar, especializada, dirigida à
promoção da Igualdade de Género e prevenção e combate à Violência Doméstica e de
Género, contribuindo para o apoio a vítimas, através de uma estrutura de atendimento,
para o aumento do conhecimento e da prevenção do fenómeno, para a qualificação dos
profissionais e, para a participação ativa das entidades locais para uma união de
esforços e estratégias.

80.199,00

FSE

68.169,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/20

2018/12/31

Portugal

PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
MULHERES - ASSOCIAÇÃO
fins lucrativos

Feminismos no Centro visa capacitação e mobilização de ONG do Centro p apropriação
de instrumentos internacionais de direitos humanos das mulheres e promotores da
igualdade e sua transposição local.Tem por finalidade localizar agendas e
compromissos internacionais e nacionais visando empoderamento das mulheres e suas
org representativas e contribuir p o aumento da capacidade de influência das ONGDM
junto órgãos de poder local,regional,nacional

81.821,00

FSE

69.547,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/19

2019/03/31

Portugal

FIOS E DESAFIOS - ASSOCIAÇÃO DE APOIO
INTEGRADO À FAMÍLIA

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

A Fios e Desafios - Associação de Apoio Integrado à Família é uma IPSS constituída com
o intuito de intervir nas áreas do apoio às crianças e jovens, do apoio à família e do
apoio à integração social e comunitária, bem como da educação e formação dos
cidadãos. No sentido da continuidade, reforço e melhoria daquela que já vem sendo a
sua ação nesta área de intervenção, propõe-se a realização do presente projeto.

70.221,00

FSE

59.687,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/25

2019/02/28

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

Este projecto propõe-se a reforçar o papel ativo da sociedade civil, em especial dos
jovens, das entidades educativas e das associações juvenis do Distrito de Braga, na
prevenção do TSH e exploração laboral, com base em discriminações múltiplas.
Fundamenta-se na necessidade da promoção dos direitos humanos, da igualdade de
género, da autodeterminação e da dignidade humana, através da (in)formação e
sensibilização para o crime de TSH.

83.934,00

FSE

71.343,90

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/30

2018/08/31

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO DE SAÚDE DE
ALFÂNDEGA DA FÉ

ASSOCIAÇÃO FERNÃO MENDES PINTO

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE BRAGA

UMAR-UNIÃO DE MULHERES ALTERNATIVA E
RESPOSTA

CAPAZES, ASSOCIAÇÃO FEMINISTA

ANIMAR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL

SOL DO AVE-ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE

COOLABORA CRL

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA

ESDIME - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO
LOCAL NO ALENTEJO SUDOESTE CRL

CENTRO DE FORMAÇÃO ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO

MOURA-SALÚQUIA - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES
DO CONCELHO DE MOURA

GRAAL

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TORRES VEDRAS

GRUPO DE ACÇÃO SOCIAL CRISTÃ

OIKOS-COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

799

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4436-FSE-000171

POISE-03-4436-FSE-000180

POISE-03-4436-FSE-000182

POISE-03-4436-FSE-000192

POISE-03-4436-FSE-000193

POISE-03-4436-FSE-000200

POISE-03-4436-FSE-000209

POISE-03-4436-FSE-000212

POISE-03-4436-FSE-000214

POISE-03-4436-FSE-000220

POISE-03-4436-FSE-000237

POISE-03-4436-FSE-000244

POISE-03-4436-FSE-000245

POISE-03-4436-FSE-000248

POISE-03-4436-FSE-000256

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O Projeto N Desafios constitui uma resposta de reforço/apoio e alargamento do acordo
que a Cáritas possui desde outubro de 2008, com a CIG, no âmbito da violência
doméstica. A aposta numa intervenção mais concertada e integrada, poderá traduzir-se
num domínio de atuação mais alargado, complementar e aprofundado. O projeto N
Desafios é composto por 9 atividades, que irão permitir reforçar o campo de atuação do
NAVVD do distrito de Aveiro.

75.571,00

FSE

64.235,35

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O projeto pretende contribuir para a qualidade e cumprimento dos objetivos de
promoção da igualdade de género da Lei de Educação Sexual em Meio Escolar através
de um estudo de diagnóstico, a construção de redes de colaboração e sensibilização
com a comunidade escolar e a produção do primeiro guião de boas práticas na temática
da igualdade de género destinado exclusivamente à área curricular da Educação Sexual.

75.858,00

FSE

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O Projecto pretende actuar em famílias com crianças em risco que vivenciem a VD.
Pretende-se através de uma metodologia intensiva de intervenção, em meio natural de
vida, actuar de forma a garantir a segurança das vítimas. Quer-se uma resposta
multidisciplinar, oferecendo outros serviços essenciais à integração social. Apresenta-se
tb uma actividade piloto de promoção da autonomização das comunidades
relativamente aos serviços de assistência.

81.350,00

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

Esta operação visa aumentar o conhecimento, sensibilizar e empoderar as comunidades
escolares da região Alentejo (alunos/as do ensino básico e secundário, docentes,
assistentes operacionais e encarregados de educação), nas questões da Igualdade de
Género, Direitos e Saúde Sexual Reprodutiva. Para tal disponibiliza um leque de ações
diferenciado ao nível de quatro subtemáticas específicas, adaptando conteúdos e
metodologias aos destinatários.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/27

2019/02/28

Portugal

64.479,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/01

2018/07/31

Portugal

FSE

69.147,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/15

2019/02/15

Portugal

74.878,00

FSE

63.646,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/30

2019/03/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O Projecto pretende aumentar o conhecimento, sensibilizar e empoderar as
comunidades escolares da zona norte do país e seus diferentes intervenientes
(alunos/as dos diferentes graus do ensino básico e do ensino secundário, docentes,
auxiliares de educação e encarregados de educação), para a temática da Saúde Sexual
Reprodutiva e Género. Para tal disponibiliza um leque de acções diferenciado ao nível
de quatro subtemáticas específicas.

76.519,00

FSE

65.041,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/30

2019/03/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

Construir pontes, desconstruir preconceitos é um projecto de O Ninho que tem como
objectivo estratégico, capacitar O Ninho nas estratégias de transmissão e partilha de
conhecimento, no âmbito da capacitação, prevenção e combate à exploração sexual,
como forma de violência de género, no Tráfico de Seres Humanos para fins de
exploração sexual na região Norte de Portugal criando pivots e núcleos regionais para
expandir a sua missão de intervenção.

82.175,00

FSE

69.848,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/15

2019/03/14

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O (des)Igualdades pretende atuar nas áreas da promoção da Igualdade de Género e
Combate à Violência Doméstica, através de um serviço de apoio especializado,
permanente e descentralizado no Alentejo Litoral, nos concelhos de Santiago do Cacém,
Sines, Grândola e Alcácer do Sal. Procura consolidar o sistema de proteção, apoio e
capacitação às vítimas e melhorar o acesso aos serviços, bem como sensibilizar a
comunidade e qualificar profissionais.

75.413,00

FSE

64.101,05

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/10

2019/01/31

Portugal

REDE PORTUGUESA DE JOVENS PARA A IGUALDADE Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
DE OPORTUNIDADES ENTRE MULHERES E HOMENS fins lucrativos

Promover o associativismo e mobilização jovem pela igualdade de género (IG) e
combate à violência de género (VG), em Viseu, designadamente através das artes. Tal
comportará capacitação de técnic@s de intervenção; sensibilização de estudantes
universitári@s na área da Educação na promoção da IG e combate à VG através das
artes com crianças e jovens; dinamização de atividades em escolas, angariação de
voluntári@s e dinamização de eventos culturais

78.038,00

FSE

66.332,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/01

2018/11/30

Portugal

AMATO LUSITANO ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O projeto visa essencialmente a descentralização dos serviços de apoio à vítima no
distrito de Castelo Branco, por via do reforço de parcerias estratégicas. Atende à
necessidade de complementar as respostas existentes para intervenção com crianças
vítimas. Objetiva ainda a criação de uma Comissão de Proteção ao Idoso. Prevê o
desenvolvimento de estratégias inovadoras para a prevenção da violência e promoção
dos princípios de igualdade.

50.000,00

FSE

42.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/30

2018/12/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O projeto supre necessidades diagnosticadas através de metodologias validadas e
espelha as orientações estratégicas europeias, nacionais e regionais. Está ancorado num
vasto know-how, dispõe de um excelente posicionamento institucional e conta com
uma parceria territorial mobilizada. As suas ações no âmbito da prevenção e da
intervenção são inovadoras, diferenciadas e promovem a criação de plataformas
colaborativas e um efeito multiplicador.

70.237,00

FSE

59.701,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/28

2019/02/28

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

“Crescer a Sério com IG” reconhece as diferenças, trabalhando desde a infância, numa
perspetiva preventiva, até à idade adulta, numa perspetiva reativa, nomeadamente,
junto de vítimas de violência doméstica e arguidos, através do gabinete de apoio à
vítima de violência doméstica e a criação de uma app para crianças/jovens, que visa a
promoção da Igualdade de Género assente numa atividade lúdico-pedagógica.

79.281,00

FSE

67.388,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/01

2019/02/28

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O projeto visa dar Voz e visibilidade à IG e VG recorrendo a uma estratégia de
sensibilização assente em atividades intergeracionais. Considerando a faixa etária dos
60+ enquanto agentes atuantes no processo de mudança de mentalidades, serão
sensibilizados para a temática da IG e VG, por forma a desmitificar os estereótipos
inerentes ao seu próprio processo de socialização, contribuindo para uma atuação
integrada (família/jovens/pares).

70.450,00

FSE

59.882,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/01

2019/02/28

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

- Promover a educação das crianças em IG no contexto escolar, sendo a escola um
agente de mudança e fator de desenvolvimento- Novo protocolo de atuação em
situações de Abuso Sexual Intrafamiliar - intervenção Sociojudiciária- Novo programa de
intervenção junto de agressores - prevenir recidivas de violência de género e domésticaAcesso a terapias familiares para atuar precocemente em situações de crise e risco de
violência

80.896,00

FSE

68.761,60

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/28

2018/09/28

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

Tem como missão prevenir,sensibilizar e informar grupos estratégicos e públicos
vulneráveis para o TSH,sobretudo para exploração laboral.A aposta em parcerias
estratégicas,a adoção de novas plataformas de comunicação(aplicação móvel;
webinares) a transversalidade territorial e inovação nas metodologias de intervenção,
fazem com Mercadoria Humana 3 seja um projeto impactante,com o objetivo de
envolver um maior e mais diversificado público.

70.238,00

FSE

59.702,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/30

2019/02/28

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O Projeto (Des)Igual visa uma abordagem transversal e circular assente no
mainstreaming para a IG, com 4 vetores concorrentes:- Educação de crianças, jovens e
públicos potencialmente vulneráveis- Capacitação e empowerment de mulheres vítimas
de violência- Disseminação alargada da IG, através de programa de eventos culturais e
de plataforma e-learning- Capacitação técnica dos atores da intervenção

73.172,00

FSE

62.196,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/30

2019/03/31

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

O projeto pretende sensibilizar as pessoas com deficiência e incapacidades e o público
em geral para as questões da igualdade de género e contra a violência doméstica. Uma
equipa multidisciplinar das áreas da saúde, da arte, do direito e da sociologia irão
trabalhar competências e saberes. Usar a arte como facilitador de informação.
Promover apoio jurídico, psicológico e na reinserção sócio-profissional das vítimas de
violência domestica.

70.195,00

FSE

59.665,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/02

2018/12/31

Portugal

67.921,00

FSE

57.732,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/01

2018/12/31

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CARITAS DIOCESANA DE AVEIRO

CASA QUI ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

MOVIMENTO DE DEFESA DA VIDA (MDV)

ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEAMENTO DA FAMILIA

ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEAMENTO DA FAMILIA

O NINHO

INTERVIR.COM - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DA
SAÚDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA
URBANIZAÇÃO VILA DE ESTE

QUESTÃO DE IGUALDADE-ASSOCIAÇÃO PARA A
INOVAÇÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA E DA
FAMILIA-CHÃO DOS MENINOS

SAÚDE EM PORTUGUÊS - ASSOCIAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DE CUIDADOS DE SAÚDE DOS
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

CARITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4436-FSE-000279

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

APEPI-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EDUCADORES PARA A Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
INFANCIA
fins lucrativos

Este é um projeto de intervenção em rede no âmbito da Igualdade de Género e do
combate à Violência de Género (com destaque para a violência doméstica, violência no
namoro e violência contra idosos) a desenvolver em Pombal, com especial atenção aos
públicos mais jovens, que procura, essencialmente através de sessões de sensibilização,
promover boas práticas em termos de cidadania e igualdade.

POISE-03-4436-FSE-000282

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

ASSOCIAÇÃO PROJECTO CRIAR

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

“Manual para vítimas de violência sexual”; “Os estereótipos de género na jurisprudência
portuguesa; Estatísticas.

82.428,00

FSE

70.063,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/03

2018/08/02

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

True Colours é uma proposta de intervenção na região norte com vista à criação de
clubes em contexto escolar, promotores de atividades de inclusão e celebração de
identidades LGBT, com o apoio de recursos e mentoria. Pretende também criar um
serviço de apoio psicossocial especificamente vocacionado para responder a questões
relacionadas com discriminação em função da orientação sexual ou identidade e
expressões de género nesta região.

80.039,00

FSE

68.033,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/28

2019/02/28

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

Promover a cidadania e a igualdade de género entre jovens institucionalizados do
distrito de Coimbra, com idades entre os 12-21 anos, através da adaptação do
Programa H e M, metodologias transformadoras de normas de género criadas pelo
Instituto Promundo e avaliadas internacionalmente.O resultado é a criação de um
manual a ser distribuído nacionalmente, após a sua testagem e avaliação de impacto,
que serão levadas a cabo em parceria com o CES/UC

80.618,00

FSE

68.525,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/09/01

2018/09/30

Portugal

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos

Pretende-se intervir no Cante Alentejano, património imaterial da Humanidade, dando
visibilidade ao papel das mulheres nesta importante tradição cultural e promovendo
dinâmicas de participação e de questionamento em volta de Grupos Corais de Mulheres
do Baixo Alentejo. Pretende-se capacitar e apoiar municípios nas suas políticas de
igualdade e desconstruir estereótipos sociais através do teatro e da Agência Jovem de
Comunicação Inclusiva.

80.398,00

FSE

68.338,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/27

2019/03/29

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Mais que conceitos, a IG e VD são realidades sociais de ação. Sensibilizar e formar são 2
objetivos deste projeto: 1) Construir uma rede de saberes que permita a disseminação
da ação na temática da IG nas suas mais variadas dimensões; 2) Certificar e Especializar
de agentes em IG/VD, moldando-se competências que permitirão participar na
transformação da sociedade, são contributos para uma Europa mais inteligente,
sustentável e inclusiva.

51.589,87

FSE

43.851,39

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/24

2017/11/27

Portugal

POISE-03-4436-FSE-000261

POISE-03-4436-FSE-000286

POISE-03-4436-FSE-000295

POISE-03-4436-FSE-000305

POISE-03-4436-FSE-000315

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

ESPAÇO T - ASSOCIAÇÃO PARA APOIO À
INTEGRAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA

ASSOCIAÇÃO ILGA PORTUGAL

AKTO - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA

ESPAÇO DAS AGUNCHEIRAS, CRL

PROFIFORMA-GABINETE DE CONSULTADORIA E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

800

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4436-FSE-000322

POISE-03-4436-FSE-000327

POISE-03-4436-FSE-000344

POISE-03-4436-FSE-000345

POISE-03-4436-FSE-000360

POISE-03-4436-FSE-000361

POISE-03-4436-FSE-000363

POISE-03-4436-FSE-000364

POISE-03-4436-FSE-000366

POISE-03-4436-FSE-000374

POISE-03-4436-FSE-000385

POISE-03-4436-FSE-000399

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação de públicos estratégicos

Operação para desenvolver a cidadania, organizando ações de formação/promoção da
Igualdade de Género e Combate à violência Doméstica. A desigualdade de género e a
violência doméstica são problemas sociais emergentes, em particular fruto das políticas
de austeridade atuais. A aposta na educação e formação transformativa de agentes de
mudança realizada de forma abrangente e descentralizada são fundamentais para
construir um País mais igualitário.

52.857,63

FSE

44.928,99

Formação de públicos estratégicos

Projeto que se desenvolve em torno de 2 finalidades que se unem num objetivo,
“Formar para a IG”: 1) Atuar junto de atores estratégicos, construindo uma rede de
saberes que permita a divulgação da temática da IG nas suas mais variadas dimensões;
2) Formar, Certificar e Especializar, transmitindo competências que permitirão aos
participantes ser agentes de transformação da sociedade, através da disseminação de
boas práticas.

17.164,72

FSE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR Formação de públicos estratégicos

Douro Unido pelas vítimas de desigualdade de género e vítimas de violência doméstica.
Esta operação visa ajudar os/as profissionais que lidam diariamente com estes/as
vítimas, a melhorar a qualidade dos serviços prestados, e que o Douro venha a ter mais
formadores/as com especialização em Igualdade de Género, como agentes
dinamizadores/as.

52.800,03

SINDICATO NACIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS
(SNAS)

Formação de públicos estratégicos

Lutar pela valorização profissional, promovendo a formação contínua dos/as seus/suas
associados/as que lidam diariamente com as vítimas de desigualdade de género e com
as vítimas de violência doméstica, no concelho de Évora. Desta forma, o SNAS
promoverá a melhoria dos serviços prestados pelos seus/suas associados/as, no
concelho de Évora, despertando igualmente as consciências na restante população.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/15

2017/11/08

Portugal

14.590,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/14

2017/05/12

Portugal

FSE

44.880,03

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/02

2017/10/30

Portugal

52.120,32

FSE

44.302,27

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/01/03

2017/10/26

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O projecto Alentejo - Além na Igualdade de Género baseia-se na experiência da UMAR
nas áreas da Igualdade de Género, Prevenção da Violência e Intervenção com mulheres
vítimas de violência. Pretende-se qualificar profissionais que trabalham na violência de
género, para que possam transmitir conhecimentos e práticas na construção de
quotidianos de igualdade. Propõe-se formar técnicas/os da rede RIVDAL e de outras
regiões do Alentejo.

24.275,50

FSE

20.634,18

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/03

2018/10/19

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A IG está nas mãos de todos e de todas, refletindo-se na esfera pessoal, familiar e
profissional. Com este projeto pretende-se assumir uma posição mais forte no
desenvolvimento, implementação e disseminação de práticas de IG nas empresas
portuguesas. Conseguido através do aumento de competências das/os nossas/os
colaboradoras/os e da sua atuação profissional junto dos nossos clientes e parceiros.

6.366,66

FSE

5.411,66

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/05/22

2017/08/31

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O projeto“Norteando a Igualdade de Género”baseia-se na longa experiência da UMAR
de Intervenção nas áreas da IG,Prevenção da VG,Apoio,Acolhimento e
Acompanhamento de vítimas de VD.A UMAR tem vindo a refletir e a construir
pensamento sobre esta área, o que é uma maisvalia em formação.Pretende-se melhor
qualificar quem trabalha na VG,para que possam transmitir conhecimentos e práticas
diferentes na construção de quotidianos de IG,no Porto e Brag

52.615,50

FSE

44.723,18

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/07

2018/11/06

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O projeto“Um Novo caminho para a Igualdade de Género”baseia-se na longa
experiência da UMAR de Intervenção nas áreas da IG,Prevenção da
VG,Apoio,Acolhimento e Acompanhamento de vítimas de VD.A UMAR tem vindo a
refletir e a construir pensamento sobre esta área,sendo uma +valia em
formação.Pretende-se melhor qualificar quem trabalha na VG,para que possam
transmitir conhecimentos e práticas diferentes na construção de quotidianos de IG em
Coimbr

14.367,78

FSE

12.212,61

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/02

2018/04/27

Portugal

Ações de Sensibilização e Campanha

Projeto de sensibilização para a Igualdade Género com jovens de territórios
estigmatizado (Projeto Catapulta) para produção de conteúdos multimédia de ampla
disseminação. Atividades e dinâmicas de conscientização que envolvem alianças com
outros/as jovens (Árvore - Escola Artística e Profissional) na realização dos conteúdos.
Produtos perdurantes para além do Projeto como elementos multiplicadores de boas
práticas.

67.055,24

FSE

56.996,95

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/07

2018/12/31

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O Centro Social da Cova e Gala define o seu projeto como um “ Projecto de
desenvolvimento que se desenvolve ”. Com isto queremos dizer que nenhum dos
nossos programas ou atividades é um fim em si mesmo. Estamos abertos à mudança e
a novas experiências. Não querendo fazer sozinhos o que pudermos fazer em conjunto,
procuramos colaborar com outras organizações, privadas ou públicas,
independentemente das suas posições culturais, religiosas ou polít

11.705,68

FSE

9.949,83

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/22

2018/04/05

Portugal

COOPLIXA-COOPERATIVA DO BORDADO DA LIXA DE
Formação de públicos estratégicos
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pretende-se a realização de 9 ações de formação para obtenção da especialização em
IG, dirigidos a profissionais da área laboral, com vista a investir na qualificação dos
profissionais das diversas áreas do setor empresarial, com competências em domínios
associados à promoção da IG nas empresas, à prevenção e combate às discriminações
em razão do sexo, da orientação sexual e da identidade de género, com vista à mudança
coerente de atitudes.

48.897,30

FSE

41.562,71

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

FEP - FEDERAÇÃO EMPRESARIAL PARA O PEQUENO
Formação de públicos estratégicos
COMÉRCIO E SERVIÇOS PORTUGUÊS

A FEP é uma organização sem fins lucrativos composta pelas associações empresariais
representativas do pequeno comércio grossista e retalhista e de prestação de serviços
sedeadas em Portugal e que nela estejam inscritas.O presente projeto resulta do
diagnóstico de necessidades efetuado ao tecido empresarial do Centro e objetiva a
concretização de ações e medidas que visam a promoção da IG.

55.465,94

FSE

47.146,05

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/02/01

2017/09/28

Portugal

MARGEM - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA
ECONÓMICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Formação de públicos estratégicos

Este projeto está desenhado para ser implementado na região Norte, mais
concretamente no Porto, Gondomar, Braga, Baião e Mesão Frio. De acordo com o
levantamento de necessidades, as ações formativas propostas dirigem-se a agentes de
formação, profissionais de apoio social, profissionais de saúde, profissionais de
educação, gestores e advogados, prevendo formar 345 profissionais, ao longo de
1322h, o que se traduz num volume previsto de 19830h

50.981,80

FSE

43.334,53

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/22

2018/09/21

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A igualdade entre mulheres e homens é tema central na busca de uma sociedade mais
equilibrada e justa. A Associação Comercial e Industrial de Miranda do Douro (ACIMD),
promotora de desenvolvimento local, ao implementar este projeto formativo, vêm
promover a justiça social, entendendo a integração da igualdade de género como fator
de competitividade e crescimento, nas empresas locais.

50.931,60

FSE

43.291,86

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/12/14

2018/06/08

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Este projeto tem como principal objetivo geral promover a igualdade e a não
discriminação entre mulheres e homens, a conciliação entre a vida profissional, familiar
e pessoal e a proteção da maternidade e da paternidade, desenvolvendo nas empresas
e para as empresas soluções para uma política de igualdade de género em contexto
empresarial.

54.398,97

FSE

46.239,12

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/12

2017/09/28

Portugal

29.426,76

FSE

25.012,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/22

2018/09/15

Portugal

3.103,88

FSE

2.638,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/01/02

2017/04/14

Portugal

3.103,88

FSE

2.638,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/01/02

2017/05/05

Portugal

MONTE - DESENVOLVIMENTO ALENTEJO CENTRAL Formação de públicos estratégicos
ACE

”Qualifica Alentejo Central“ apresenta um programa de formação para profissionais que
trabalham com pessoas idosas e com pessoas deficientes, na área da violência
doméstica, e ações de especialização em igualdade de género para formadores. O
projeto permite capacitar profissionais que trabalham com público mais vulnerável de
forma a sinalizar com mais facilidade as situações que identificam, trabalhar ao nível da
prevenção e melhorar a atuação.

50.819,38

FSE

43.196,47

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/06

2018/10/01

Portugal

FISOOT - FORMAÇÃO, INTEGRAÇÃO SOCIAL E
OFERTAS DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO CRL

Formação de públicos estratégicos

Este é um projeto de continuidade face ao trabalho que a FISOOT tem vindo a
desenvolver no âmbito da IG e VD. Especificamente com este plano formativo, a FISOOT
pretende formar 30 agentes da Polícia de Segurança Pública, 30 professores, 30
auxiliares de educação, 30 agentes de formação, 15 advogados e 105 agentes de
intervenção social, num total de 240 formandos, distribuídos por 824 horas de
formação.

57.292,32

FSE

48.698,47

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/14

2018/09/13

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A ANE como promotora dos interesses da mulher, fomenta a formação que vise a
certificação em IG. Do diagnóstico feito, foram identificados 4 públicos que constituem
elementos bem posicionados para agirem neste domínio: formadores(as), Empresas,
técnico(a) de ação social/educação e forças de segurança. Esta vertente da formação
revela-se um elemento chave para a obtenção de resultados eficazes na prevenção e
sensibilização do combate à VD.

35.744,36

FSE

30.382,71

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/10/25

2018/06/27

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A AMP pretende desenvolver um projeto de Formação de Públicos Estratégicos
abarcando os 17 concelhos que a compõem, com o desenvolvimento de 25cursos,
1223h e 381 participantes.O presente Puzzle da Igualdade representa as instituições
que trabalham as temáticas da IG, VD e TSH, no seu território de intervenção. As peças
representam a rede, o trabalho em equipa, a sinergia/energia, as capacidades, a força
do conjunto, a construção e o bem comum.

52.822,48

FSE

44.899,11

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/25

2017/10/02

Portugal

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO A JOVENS
(ANAJOVEM)

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE ANSIÃO

UMAR-UNIÃO DE MULHERES ALTERNATIVA E
RESPOSTA

EUROCONSULT - CONSULTORES DE ENGENHARIA E
GESTÃO LDA

UMAR-UNIÃO DE MULHERES ALTERNATIVA E
RESPOSTA

UMAR-UNIÃO DE MULHERES ALTERNATIVA E
RESPOSTA

UNIVERSIDADE DO PORTO

CENTRO SOCIAL DA COVA E GALA

Nome da Operação | Operation Name

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4436-FSE-000416

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

QUERER SER - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Formação de públicos estratégicos

POISE-03-4436-FSE-000425

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

FENACERCI - FEDERAÇÃO NACIONAL DE
COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL FCRL

Formação de públicos estratégicos

POISE-03-4436-FSE-000426

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

FENACERCI - FEDERAÇÃO NACIONAL DE
COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL FCRL

Formação de públicos estratégicos

POISE-03-4436-FSE-000409

POISE-03-4436-FSE-000412

POISE-03-4436-FSE-000415

POISE-03-4436-FSE-000434

POISE-03-4436-FSE-000435

POISE-03-4436-FSE-000441

POISE-03-4436-FSE-000445

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO
CONCELHO DE MIRANDA DO DOURO

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BAIÃO

A. N. E. - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
EMPRESÁRIAS

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Este projeto da Querer Ser está vocacionado para a capacitação de profissionais de
educação, agentes sociais e forças de segurança, na tentativa de abranger o maior
leque de profissionais com intervenção nas temáticas. Com este projeto a QUERER SER
prevê a formação de 195 profissionais, ao longo de 514 horas de formação, o que se
traduz num volume previsto de 7710 horas.
Esta candidatura visa formar e capacitar profissionais que trabalham em rede na área
da deficiência e violência doméstica, para uma intervenção consertada, bem como para
a criação de medidas e serviços ajustados às necessidades das mulheres e raparigas
com deficiência vítimas de violência doméstica.
Esta candidatura visa formar e capacitar profissionais que trabalham em rede na área
da deficiência e violência doméstica, para uma intervenção consertada, bem como para
a criação de medidas e serviços ajustados às necessidades das mulheres e raparigas
com deficiência vítimas de violência doméstica

Objetivo Temático | Thematic
Objective

801

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4436-FSE-000447

POISE-03-4436-FSE-000451

POISE-03-4436-FSE-000460

POISE-03-4436-FSE-000473

POISE-03-4436-FSE-000477

POISE-03-4436-FSE-000481

POISE-03-4436-FSE-000490

POISE-03-4436-FSE-000493

POISE-03-4436-FSE-000498

POISE-03-4436-FSE-000508

POISE-03-4436-FSE-000515

POISE-03-4436-FSE-000516

POISE-03-4436-FSE-000518

POISE-03-4436-FSE-000520

POISE-03-4436-FSE-000527

POISE-03-4436-FSE-000531

POISE-03-4436-FSE-000536

POISE-03-4436-FSE-000537

POISE-03-4436-FSE-000541

POISE-03-4436-FSE-000542

POISE-03-4436-FSE-000545

POISE-03-4436-FSE-000546

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

2017/10/13

2018/09/28

Portugal

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A TERCEIRA IDADE
Formação de públicos estratégicos
E INFANCIA DE SANGUEDO

Desde o seu início o CASTIIS vem desenvolvendo iniciativas que visam a eliminação dos
fatores que alimentam desigualdades. No CASTIIS defendemos que não é possível
promover plenamente o desenvolvimento da PESSOA como membro duma Sociedade
que se pretende sadia e inovadora, se homens e mulheres ainda são tratados/as de
forma desigual nas suas oportunidades, direitos e deveres. Este projeto vem reforçar
este princípio.

12.298,11

FSE

10.453,39

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/04

2018/05/23

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS DOS ARTISTAS
Formação de públicos estratégicos
DE BRAGANÇA

Num território disperso com significativo número de ocorrências de violência
doméstica, em que a formação é inexistente e apenas existe uma estrutura de
atendimento especializado às vítimas, torna-se urgente capacitar os profissionais das
entidades de primeira linha (centros de saúde/hospitais, escolas, IPSS´s, Segurança
Social) para uma eficaz prevenção primária bem como os técnicos que intervêm
diretamente com vítimas (GNR, PSP, MP, NAV´s).

51.209,41

FSE

43.528,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/04

2017/10/28

Portugal

TURISFORMA-FORMAÇÃO CONSULTADORIA LDA

Formação de públicos estratégicos

Analisando a situação da Europa e de Portugal nas temáticas da Igualdade de Género e
Violência Doméstica torna-se evidente a necessidade de intervenção nesta temática,
principalmente ao nível dos profissionais. A busca por uma Europa mais justa e solidária
e a transformação da sociedade tornam-se mais consistente através da aposta nestes
agentes ativos, promovendo a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de
competências.

51.786,64

FSE

44.018,64

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/21

2017/11/13

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A CVP com este projecto pretende contribuir para a formação/especialização de
contínua de públicos estratégicos que intervêm na promoção da IG e na VG/VD. Visa
ainda proporcionar a certificação aos seus colaboradores e parceiros que desenv.
trabalho na área da prevenção e intervenção na VG-VD. Todos eles actores estratégicos
para a mudança de representações, atitudes e comportamentos na sociedade.
EstruturasLocai : Arcos/Matosinhos/Gondomar

54.152,92

FSE

46.029,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/18

2018/06/09

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O sucesso do trabalho da ID7 é o resultado pela adoção de uma efetiva parceria e
trabalho em rede com os parceiros, com a utilização de abordagens e metodologias
inovadoras, da adequação ao contexto social, permitindo o sentimento integrante no
projeto e na definição das estratégias locais de desenvolvimento. Com esta abordagem
os parceiros são corresponsabilizados pelo trabalho desenvolvimento, sucesso e
cumprimento da solução encontrada.

31.864,50

FSE

27.084,83

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/12/20

2018/10/18

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O Projeto 3IN – Informar, Intervir e Integrar tem dois objetivos. O primeiro passa por,
formar e qualificar agentes estratégicos que lidam com as temáticas de Igualdade de
Género, Violência Doméstica e Tráfico de Seres Humanos. O segundo prende-se com, a
necessidade de informar e preparar grupos de interesse que, não trabalhando
diretamente com vítimas ou pessoas agressoras, são veículos de disseminação de boas
práticas.

27.843,29

FSE

23.666,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/27

2018/07/09

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O projeto visa qualificar profissionais de diversas áreas de competência em domínios
associados à promoção da IG, à prevenção e combate às discriminações em razão do
sexo, à prevenção e combate à VD e à VG no Alentejo. É um contributo para a difusão e
concretização dos Planos Nacionais (2014-2017) dedicados a estas temáticas.
Contempla a realização de 12 ações baseadas nos referenciais de formação da CIG
(referenciais 2, 3, 4 e 7).

51.892,65

FSE

44.108,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/01/09

2017/12/14

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Os cursos a desenvolver no âmbito deste Projeto pretendem-se complementares com
as intervenções públicas, conforme consta da Resolução do Concelho de Ministros
nº103/2013. No decorrer do projeto espera-se munir os docentes e não docentes de
ferramentas úteis e inovadoras, para a questão da igualdade de género e para
contribuírem para uma sociedade desenvolvida.

28.848,75

FSE

24.521,44

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/12/18

2018/11/07

Portugal

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ÉTICA EMPRESARIAL Formação de públicos estratégicos

Projeto de Formação de Públicos Estratégicos, com o objetivo de qualificar profissionais
que desempenham competências, nas mais variadas áreas nas organizações públicas e
privadas, em domínios associados à promoção da igualdade de oportunidades e de
género, ao combate à discriminação, à violência doméstica e de género e ao tráfico de
seres humanos.

50.246,68

FSE

42.709,68

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/20

2018/11/16

Portugal

CASA DO POVO DE ABRAVESES

Formação de públicos estratégicos

Pretende-se com este projeto a capacitação de agentes que de forma direta ou indireta
lidam com vítimas de violência doméstica, em particular técnicos/as que colaboram
com entidades parceiras do NAVVD, tal como técnicos/as de saúde, agentes das forças
de segurança, assistentes sociais afetos a serviços de apoio das autarquias, etc.

15.012,00

FSE

12.760,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/28

2017/05/22

Portugal

CERCIAG - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS COM INCAPACIDADES Formação de públicos estratégicos
DE ÁGUEDA, CRL

O Projecto 71, em referência ao artigo 71º da Constituição da República (Cidadãos
Portadores de Deficiência), é um projecto abrangente de intervenção, que tem como
objectivo primeiro a formação e capacitação de profissionais no sentido de providenciar
as competências técnicas adequadas à prevenção, protecção, intervenção e adequada
sinalização de potenciais vítimas de violência doméstica e de género em pessoas com
Deficiência e/ou Incapacidades.

10.505,25

FSE

8.929,46

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/17

2017/03/30

Portugal

CASA DO POVO DE ABRAVESES

Formação de públicos estratégicos

Pretende-se com este projeto a capacitação de agentes que de forma direta ou indireta
lidam com vítimas de violência doméstica, em particular técnicos/as que colaboram
com entidades parceiras do NAVVD, tal como técnicos/as de saúde, agentes das forças
de segurança, assistentes sociais afetos a serviços de apoio das autarquias, etc.

22.518,00

FSE

19.140,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/09/05

2017/07/31

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Projeto de Formação – Conhecimento, Sensibilização e Boas Práticas – nas Áreas da
Identidade de Género, da Violência Doméstica e do Tráfico de Seres Humanos e
destinado a Profissionais de Educação e Profissionais Especialistas.Metodologia de
Avaliação inovadora e recurso a Materiais Pedagógicos recomendados pelo V Plano
Nacional para a Igualdade de Género.Dotação de Competências de Apoio a Populações
Socialmente Vulneráveis.

37.832,40

FSE

32.157,54

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/07

2018/11/06

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Pretende-se a realização de 7 ações de formação dirigidas a formadores/as e
profissionais da área cultural e artística com competências em domínios associados à
promoção da IG, à prevenção e combate às discriminações em razão do sexo, à
prevenção e combate à VD -, com vista à mudança coerente de atitudes.

22.646,94

FSE

19.249,90

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/05/01

2017/09/30

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O presente projeto prevê uma intervenção na promoção da Igualdade e no combate à
Violência, desenvolvendo competências nucleares através de ações formativas
orientadas para públicos estratégicos, nomeadamente agentes sociais da comunidade.
Qualificar-se-ão profissionais cuja atividade possa ter impacto na consolidação da
perspetiva de género nas suas diferentes manifestações, prevenindo e combatendo a
violência.

15.549,50

FSE

13.217,08

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/09

2017/07/25

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Os/as associados/as do SITIC trabalham nas informações, telecomunicações, rádios,
televisões. Estes setores são fundamentais para transmissão de mensagens que ajudam
na mudança de mentalidades. O SITIC criou um grupo de trabalho com delegados/as
sindicais, Formadores/as e técnicos/as de várias Organizações que combatem a
Violência Doméstica e lutam pela Igualdade de Género.

15.658,48

FSE

13.309,71

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/08

2016/12/30

Portugal

NEWS-COOP - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CRL Formação de públicos estratégicos

Propomos a realização de 11 aç. de formação, dirigidas a Prof. da Área da Comunicação
Social, que têm como objetivos contribuir para a aquisição de novas competências
profissionais no domínio da IG, para q no exercício da sua atividade junto das
organizações onde estão inseridos, sejam facilitadoras de uma cultura q incorpore a IG e
não discriminação e eliminação de todas as formas de violência de género nos seus
procedimentos e práticas

50.336,10

FSE

42.785,69

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/01

2017/09/30

Portugal

CÁRITAS DE TOMAR

Formação de públicos estratégicos

Dos contactos c/ técnicos rede,perfila-se violência,desigualdades sociais, desagregação
familiar como casos a combater.Pretende-se ajustar,coincidir técnicos formados de
encontro às necessidades dos públicos,alicerçando conjunto formas claras de modificar
o sistema instituído tornando-o mais apto.Deter respostas locais, próximas pª alterar
comportamentos,atitudes fortemente enraizadas,promotoras da desigualdade. Ver
Separador Apuramento de mérit

14.750,76

FSE

12.538,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/10/23

2018/05/23

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A RUTIS propõe-se desenvolver um projeto formativo de 960 horas junto das suas
associadas e parceiros da REGIÃO ALENTEJO, que tem como objetivo formar e qualificar
300 atores e decisores estratégicos na temática da IG. Procedendo à integração
transversal da dimensão de género nos seus instrumentos e procedimentos de trabalho,
de forma aplicar transversalmente a dimensão da IG em diferentes contextos.

49.274,96

FSE

41.883,72

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/01/17

2017/07/31

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Na qualidade de ONG c/ experiência desde 2004, pretende-se contribuir para a
concretização das áreas estratégicas dos V PNPCVDG, V PNIGCND e III PNPCTSH,
através da formação de públicos estratégicos. Só através da formação dos profissionais
será possível intervir num fenómeno complexo/transdisciplinar e fomentar a educação.
Intervir com vítimas e agressores permitirá interromper ciclos de reprodução de
violência e alargar respostas institucionai

20.732,05

FSE

17.622,24

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/31

2017/06/16

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A RUTIS propõe-se desenvolver um projeto formativo constituído por 1710 horas junto
das suas associadas e parceiros da zona Norte, que tem como objetivo formar e
qualificar 495 atores e decisores estratégicos na temática da IG. Procedendo à
integração transversal da dimensão de género nos seus instrumentos e procedimentos
de trabalho, de forma aplicar transversalmente a dimensão da IG em diferentes
contextos.

55.138,83

FSE

46.868,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/10

2017/05/22

Portugal

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

MULHER SÉCULO XXI - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO E APOIO ÁS MULHERES

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

País |
Country

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

ASI - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
INTERNACIONAL

0,85

Data Fim |
Finish Date

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

UNIVERSIDADE DO PORTO

0,85

Data Início |
Start Date

47.298,41

0,85

0,85

Prioridade de Investimento | Investment Priority

FSE

0,85

0,85

Objetivo Temático | Thematic
Objective

55.645,19

PSI-ON - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E INTERVENÇÃO NAS
COMUNIDADES

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Formação de públicos estratégicos

FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO

ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO

0,85

Resumo | Summary

Este projeto irá cooperar na construção de uma sociedade mais justa, livre, imparcial e
moderna tendo como base essencial uma cultura de igualdade entre mulheres e
homens e de não violência e não discriminação, intervindo na formação de públicos
estratégicos nas sub-áreas da Educação/Formação – pré-escolar, ensino básico e
secundário, ensino profissional -, Social, Cultura, Jurídica e Sindicatos.

0,85

0,85

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
LOCAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

SINDICATO INDEPENDENTE DOS TRABALHADORES
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - S.I.T.I.C.

ASSOCIAÇÃO REDE DE UNIVERSIDADES DA
TERCEIRA IDADE

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOLIDARIEDADE E
DESENVOLVIMENTO

ASSOCIAÇÃO REDE DE UNIVERSIDADES DA
TERCEIRA IDADE

802

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4436-FSE-000551

POISE-03-4436-FSE-000553

POISE-03-4436-FSE-000574

POISE-03-4436-FSE-000580

POISE-03-4436-FSE-000585

POISE-03-4436-FSE-000586

POISE-03-4436-FSE-000587

POISE-03-4436-FSE-000589

POISE-03-4436-FSE-000590

POISE-03-4436-FSE-000604

POISE-03-4436-FSE-000612

POISE-03-4436-FSE-000614

POISE-03-4436-FSE-000621

POISE-03-4436-FSE-000622

POISE-03-4436-FSE-000627

POISE-03-4436-FSE-000630

POISE-03-4436-FSE-000636

POISE-03-4436-FSE-000640

POISE-03-4436-FSE-000644

POISE-03-4436-FSE-000650

POISE-03-4436-FSE-000653

POISE-03-4436-FSE-000654

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SINDICATO INDEPENDENTE DOS TRABALHADORES
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - S.I.T.I.C.

ASSOCIAÇÃO SEMENTES DE ESPERANÇA

CARITAS DIOCESANA DE AVEIRO

ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR

A. M. L. - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS
LAMEIRAS

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação de públicos estratégicos

Os/as associados/as do SITIC trabalham nas informações, telecomunicações, rádios,
televisões. Estes setores são fundamentais para transmissão de mensagens que ajudam
na mudança de mentalidades. O SITIC criou um grupo de trabalho com delegados/as
sindicais, Formadores/as e técnicos/as de várias Organizações que combatem a
Violência Doméstica e lutam pela Igualdade de Género.

15.577,48

FSE

13.240,86

Formação de públicos estratégicos

Este projeto pretende despertar nos/nas nossos/nossas técnicos/as novos horizontes,
novas aprendizagens de atuação perante as problemáticas da Violência de género,
violência doméstica, igualdade de género e oportunidades e tráfico de seres humanos.
As ações de formação para públicos estratégicos, propõem realizar um trabalho de
qualificação dos profissionais, e o apoio e acompanhamento especializado a vítimas e
agressores.

51.546,88

FSE

Formação de públicos estratégicos

Projeto formativo composto por 2 Cursos de formação, com o objetivo de dotar os/as
seus/suas destinatários/as de competências e conhecimentos para atuar na área da
violência doméstica e da orientação sexual e identidade de género. A Cáritas pretende,
pois, capacitar os/as técnicos que já desenvolvem a sua atividade no âmbito desta
problemática, com base nas necessidades formativas identificadas por diversas
instituições do distrito.

12.001,60

Formação de públicos estratégicos

Com o presente projeto pretendemos dotar os nossos colaboradores de mais e melhor
conhecimentos, por forma a dar uma resposta mas célere, mais coerente/correta quer
no apoio a quem reside na comunidade de inserção novo olhar, quer no trabalho
desenvolvido com a população envolvente em risco de exclusão , vitimas de violência
doméstica e outras violências e dos públicos mais vulneráveis nomeadamente crianças,
idosos, imigrantes e minorias étnicas

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/17

2016/12/30

Portugal

43.814,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/10/20

2018/10/19

Portugal

FSE

10.201,36

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/07

2018/05/22

Portugal

2.916,00

FSE

2.478,60

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/10/20

2018/01/19

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A igualdade entre homens e mulheres é essencial para a vivência plena da cidadania,
constituindo um pré requisito para se alcançar uma sociedade mais moderna, justa e
equitativa. Concertando com os objetivos da AML, este projeto contribui para a
promoção da Igualdade, mais concretamente da IG, sendo um desafio crítico para o
qual todos os esforços devem convergir no sentido de se atingir uma mudança
comportamental definitiva.

10.456,89

FSE

8.888,36

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/13

2017/05/30

Portugal

Formação de públicos estratégicos

As formações que nos propomos realizar consistem na utilização de recursos já
instalados, potenciados através de uma Rede aberta, horizontal e voluntária que integra
organizações públicas, terceiro setor e privadas. Ou seja, todas as organizações do
distrito estão convidadas a integrar esta Rede e, integrando-a, a colaborarem em
soluções que contribuam para uma resposta multidisciplinar e mais adequada ao
problema em causa – violência doméstica.

26.283,00

FSE

22.340,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/01

2017/11/04

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

0,85

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

0,85

LETRASNÓMADAS - ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
Formação de públicos estratégicos
E DINAMIZAÇÃO DAS COMUNIDADES CIGANAS

O principal objetivo deste projeto visa colocar em prática ações de formação de
públicos estratégicos com intervenção no domínio da promoção da igualdade de
género, e da integração da comunidade cigana no acesso ensino superior e no mercado
de trabalho.

34.092,06

FSE

28.978,25

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/17

2017/09/04

Portugal

COOLABORA CRL

Formação de públicos estratégicos

A operação vem potenciar o trabalho da CooLabora nas áreas da violência doméstica e
da discriminação das pessoas LGBT. A formação TAV irá reforçar as competências de 14
profissionais da região que intervêm directamente com vítimas de VD. A formação em
Orientação Sexual e IG irá capacitar 14 dos/as voluntários/as da rede UBICOOL que
durante os períodos lectivos dinamizam regularmente sessões em escolas sobre
igualdade de género e não-violência.

9.533,14

FSE

8.103,17

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/01

2018/04/30

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Baseado na atuação da AML e pela análise da realidade social envolvente, urge
qualificar agentes estratégicos que, numa união de esforços, caminhem no sentido da
erradicação da violência doméstica e de género, bem como qualquer tipo de
discriminação. A aposta da AML passa também pela na mudança de comportamentos e
atitudes perante os princípios da igualdade de género, propondo assim intervenção nos
domínios da educação e mercado de trabalho.

11.267,21

FSE

9.577,13

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/01/24

2017/07/27

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Desde as Conferências das Nações Unidas em Viena sobre Direitos Humanos e em
Pequim sobre as Mulheres, existe a consciência d q a humanidade não é neutra, esta
apresenta 2 formas homens e mulheres. Assim não é aceitável q as diferenças d sexo q
são apenas biológicas, continuem a levar às desigualdades d género, q são sociológicas
e s traduzem no desequilíbrio da participação dos homens e das mulheres tanto na
esfera pública como na esfera privad

50.590,99

FSE

43.002,34

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/25

2018/07/18

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Este projeto tem como objectivos gerais: formar e qualificar atores e decisores
estratégicos na temática da Igualdade de Género e na prevenção e combate à Violência
de Doméstica;alterar a perspetiva existente sobre os papéis de mulheres e homens;
dotar o território da NUT III Ave de profissionais qualificados na prevenção e combate à
Violência Doméstica, inclusivamente, na violência exercida contra pessoas idosas.

17.486,06

FSE

14.863,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/03/01

2017/10/25

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O “Projeto Humanizar” visa, através da formação, melhorar a qualidade dos serviços
prestados pelas Autarquias, IPSS´s, Forças de Segurança, entre outros, que atuam no
âmbito da IG, VD e TSH. Esta operação será relevante para o FSE pois permitirá
qualificar e capacitar os atores sociais, facilitando a aquisição de conhecimentos e
competências adequadas para realizarem uma intervenção ajustada aos flagelos sociais
identificados.

55.768,50

FSE

47.403,23

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/06

2018/11/05

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Reconhecendo a importância da integração da dimensão da igualdade de género e das
práticas de cidadania na administração pública local como requisito de boa governação,
o município de Valpaços propõe a implementação do projeto “Rompendo o Silêncio”
com vista à definição e implementação de uma estratégia integrada neste domínio e
assim dar visibilidade ao princípio de IG na intervenção municipal e na comunicação
com os/as munícipes.

50.151,12

FSE

42.628,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/05

2017/10/17

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O projeto E-GENDER pretende promover a igualdade de género e o combate à violência
de género, através de ações de ações de formação dirigidas a públicos estratégicos,
designadamente: docentes de instituições de ensino superior (Psicologia, Criminologia,
Serviço Social, Direito, Educação Física, etc.); Técnicos/as de Apoio à vítima; dos Centros
de Acolhimento Temporário; Outros/as profissionais.

52.792,50

FSE

44.873,63

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/19

2018/06/06

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A CVP com este projecto pretende contribuir para a formação/especialização de
contínua de públicos estratégicos que intervêm na promoção da IG e na VG/VD. Visa
ainda proporcionar a certificação aos seus colaboradores e parceiros que desenv.
trabalho na área da prevenção e intervenção na VG-VD.Todos eles actores estratégicos
para a mudança de representações, atitudes e comportamentos na sociedade.
EstruturasLocais: Figueira F. ,Coimbra ,CH Baixo

60.101,89

FSE

51.086,61

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/15

2018/07/31

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Serão organizadas 3 acções para púbicos estratégicos. As 2 primeiras pretendem
reforçar as competências de parceiros do CLAS e da parceria do GAVVD para uma
percepção adequada do fenómeno da violência doméstica de forma a alicerçar as
estratégias de combate. A 3ª tem como objectivos trabalhar junto de funcionários e
membros do executivo camarário as competências para conceber e implementar, de
forma sustentável o Plano Municipal para a Igualdade

5.226,00

FSE

4.442,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/02/15

2017/06/20

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O objetivo é identificar os problemas que se convertem em verdadeiras necessidades
formativas. Assim, poderá tentar-se compatibilizar as necessidades pessoais de
formação com as necessidades organizacionais, produzindo recomendações e propostas
de formação adaptadas às necessidades reais dos indivíduos e das entidades que os
integram.

23.447,84

FSE

19.930,66

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/21

2017/07/31

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O objetivo é identificar os problemas que se convertem em verdadeiras necessidades
formativas. Assim, poderá tentar-se compatibilizar as necessidades pessoais de
formação com as necessidades organizacionais, produzindo recomendações e propostas
de formação adaptadas às necessidades reais dos indivíduos e das entidades que os
integram.

17.585,89

FSE

14.948,01

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/21

2017/10/20

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O projeto formativo proposto enquadra-se na estratégia local para a capacitação de
agentes qualificados/formadores(as)/públicos estratégicos com novas competências
pedagógicas no domínio da igualdade género e tráfico de seres humanos para
adequação e enriquecimento da prática profissional.Preveem-se 10 ações: 3 Ações de
TSH-30h; 4 Ações FPE_IG-58h; 3 Ações de FF_IG-72h; envolvendo 150 formandos/as.

55.527,87

FSE

47.198,69

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/07/11

2018/04/30

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Propomos um plano de ação que prevê a integração de um conjunto de ações de
formação emanadas dos referenciais de formação disponibilizados pela CIG - Comissão
para a Cidadania e Igualdade de Género. Procura-se com este projeto qualificar os
profissionais da S.C.M. Melgaço que lidam direta ou indiretamente com as
problemáticas da cidadania e promoção e defesa da igualdade de género e prevenção
da violência doméstica e de género.

10.260,14

FSE

8.721,12

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/15

2018/06/30

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A presente operação consiste na elaboração de plano de formação dirigido a
profissionais que tenham ou possam ter ou vir a ter impacte na vida de vítimas, e que
de alguma forma atuem no domínio da igualdade de género e combate e prevenção da
violência doméstica e de género. O plano pretende contribuir para o aumento de
competências de atuação nas áreas da igualdade de género e prevenção e combate à
violência de género e doméstica.

37.776,59

FSE

32.110,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/14

2017/10/27

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O Projeto MH+ simboliza a forma positiva do plano de formação da Casa do Professor
numa abordagem otimista em que se pretende projetar positivamente o campo de ação
da Mulher e do Homem, numa soma das suas forças, constituindo uma atuação positiva
mais forte, com vista à promoção de uma plena Igualdade Género. Da educação esperase um contributo significativo que justifica a formação, de docentes e não docentes,
prevista no plano.

51.707,39

FSE

43.951,28

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/08

2017/07/13

Portugal

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

A. M. L. - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS
LAMEIRAS

UNIÃO DOS SINDICATOS DE CASTELO
BRANCO/CGTP-IN

SOL DO AVE-ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

MAIÊUTICA-COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR
CRL

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

MUNICIPIO DA COVILHÃ

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS JUDICIAIS

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS JUDICIAIS

KERIGMA - INSTITUTO DE INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARCELOS

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MELGAÇO

TERRAS DENTRO, ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

CASA DO PROFESSOR

803

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4436-FSE-000659

POISE-03-4436-FSE-000663

POISE-03-4436-FSE-000665

POISE-03-4436-FSE-000669

POISE-03-4436-FSE-000670

POISE-03-4436-FSE-000676

POISE-03-4436-FSE-000680

POISE-03-4436-FSE-000683

POISE-03-4436-FSE-000685

POISE-03-4436-FSE-000690

POISE-03-4436-FSE-000695

POISE-03-4436-FSE-000703

POISE-03-4436-FSE-000720

POISE-03-4436-FSE-000722

POISE-03-4436-FSE-000724

POISE-03-4436-FSE-000727

POISE-03-4436-FSE-000729

POISE-03-4436-FSE-000733

POISE-03-4436-FSE-000736

POISE-03-4436-FSE-000739

POISE-03-4436-FSE-000751

POISE-03-4436-FSE-000762

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA

UGT - PORTO, UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES
DO PORTO

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VELHA DE
RODÃO

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA

RES ARGENTEA - CONSULTORES LDA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS
DE BRAGANÇA

0,85

BRASOAR - ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO E AÇÃO EM
REDE

0,85

AMATO LUSITANO ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONTEMOR O
VELHO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

ADM ESTRELA - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

AKTO - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA

SAÚDE EM PORTUGUÊS - ASSOCIAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DE CUIDADOS DE SAÚDE DOS
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

MARP - ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES
AGRICULTORAS E RURAIS PORTUGUESAS

C.E.S.P.U. - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR
POLITÉCNICO E UNIVERSITÁRIO CRL

COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE
GÉNERO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ÉTICA E FILOSOFIA
PRÁTICA

ASPL - ASSOCIAÇÃO SINDICAL DE PROFESSORES
LICENCIADOS

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Formação de públicos estratégicos

Esta operação pretende dinamizar ações de formação na região do Alentejo, seguindo
os referenciais: 4 (TAV 90) e 7 (VD 30) da CIG. Serão dinamizadas no total 7 ações: 6 VD
(30) e 1 TAV (90). Esta operação envolverá 126 formand@s: 36 profissionais das CPCJ,
36 profissionais de saúde, 18 profissionais do sistema de justiça, 18 profissionais do
Município de Rio Maior e 18 do Município de Santarém.

24.371,96

FSE

20.716,17

Formação de públicos estratégicos

Esta operação pretende dinamizar ações de formação na região Centro, seguindo 1
referencial da CIG (o Ref.7 – VD 30 horas). Serão dinamizadas 5 ações. Esta operação
envolverá 90 formand@s, sendo 36 profissionais das CPCJ, 36 profissionais de saúde e
18 profissionais do sistema de justiça. Contará com o apoio da CNPDPCJ, da DGS e da
DGAJ.

13.539,98

FSE

Formação de públicos estratégicos

O projeto que pretendemos desenvolver visa qualificar os associados da UGT Porto de
competências em domínios associados à promoção da igualdade de género, à
prevenção e combate às discriminações em razão do sexo, da orientação sexual e da
identidade de género, à prevenção e combate à violência doméstica e, em geral, à
violência de género

12.093,84

Formação de públicos estratégicos

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão é uma das entidades com maior
dimensão do concelho, pretende promover ações que contribuem de forma positiva e
ativamente para a persecução dos princípios da Igualdade de Género e de
Oportunidades. Contribuindo para uma mudança de mentalidades e aumento de
técnicos especializados com conhecimentos e competências adequados e eficazes.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/26

2018/09/10

Portugal

11.508,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/10/16

2018/07/03

Portugal

FSE

10.279,76

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/13

2018/04/26

Portugal

8.955,37

FSE

7.612,06

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/01

2017/06/30

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Esta operação pretende dinamizar ações de formação na região do Alentejo, seguindo
os referenciais 4 (TAV 90) e 7 (VD 30) da CIG. Serão dinamizadas no total 7 ações: 6 VD
(30) e 1 TAV (90). Esta operação envolverá 126 formand@s: 36 profissionais das CPCJ,
36 profissionais de saúde, 36 profissionais do sistema de justiça da DGAJ e do Tribunal
Judicial da Comarca de Vila Real, 10 profissionais da APAV e 8 profissionais externos de
outras entidades

27.972,00

FSE

23.776,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/10/18

2018/10/12

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O Projeto surge da necessidade de sensibilização, prevenção e atuação no âmbito das
questões da igualdade de género, combate à violência e discriminação de ordem sexual,
promovendo uma sociedade mais inclusiva, pelo que são promovida diversas ações de
formação no âmbito da igualdade e prevenção da violência de género, destinadas a
profissionais de saúde, formadores, pessoal de segurança privada e pública e outros
agentes qualificados.

52.913,69

FSE

44.976,64

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/04

2018/07/24

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O Projeto assenta na qualificação de agentes que possam atuar na promoção das
questões da Igualdade de Género e Não discriminação.A Acisb pretende qualificar
profissionais estratégicos, da comunidade educativa, empresarial, reforçando os
comportamentos promotores de Igualdade e não violência, bem como reforçar a
participação politica das mulheres o acesso à tomada de decisão. Pretende ainda
capacitaros/as profissionais de jornalismo e reportag

54.760,29

FSE

46.546,25

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/08/08

2018/07/13

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O projeto de Formação apresentado destina-se essencialmente a três grandes grupos de
públicos-estratégicos: Agentes que trabalham com vítimas de violências doméstica
(Técnicos de estruturas de apoio, Agentes da PSP e GNR), Profissionais da área da
Educação (Professores, Educadores,...) e Profissionais da área da Saúde (Médicos,
Enfermeiros,...). A escolha sobre estes grupos deve-se ao facto de os mesmos serem
agentes da mudança.

33.382,05

FSE

28.374,74

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/12

2017/12/21

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Projeto UNIR IDENTIDADES vai contribuir decisivamente para a qualificação de 30
agentes estratégicos que atuam direta e indiretamente no apoio à vítima, favorecendo
a todos de forma igual, uma formação especializada assente na mesma metodologia –
Técnico de Apoio à Vitima.

17.929,92

FSE

15.240,43

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/12/27

2018/06/11

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O presente projeto tem como objetivo geral promover a igualdade de género e prevenir
a violência doméstica associada a públicos vulneráveis através da realização de cursos
de formação de profissionais na área da violência doméstica e formação de públicos
estratégicos para obtenção da especialização em igualdade de género para técnicos/as
de ação social, agentes de geriatria, forças de segurança, bombeiros/as, formadores/as
e agentes educativos.

15.776,19

FSE

13.409,76

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/10/23

2018/07/03

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A operação Região de Coimbra, Formar para a Igualdade, apresenta-se como uma
aposta intermunicipal liderada pela Comunidade de Intermunicipal da Região de
Coimbra e assumida pelos 19 municípios que a compõem, com o intuito de qualificar
os/as trabalhadores/as das câmaras municipais, cuja atividade possa ter impacto na
consolidação da perspetiva da igualdade de género nas suas diferentes manifestações.

50.538,53

FSE

42.957,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/16

2017/11/14

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O projeto formativo apresentado pretende assumir um papel de capacitação de vários
intervenientes, nomeadamente os que trabalham junto dos públicos mais vulneráveis
ou em risco de serem alvos de VD. Os profissionais do setor social assumem especial
preponderância, uma vez, que serão eles os principais benificiários/as do projeto. A
formação de públicos estratégicos tem como principal objetivo a capacitação dos
benificiários/as e a disseminação

36.038,10

FSE

30.632,39

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/01

2017/09/29

Portugal

Formação de públicos estratégicos

É desenvolvido um plano de formação com o objetivo de qualificar agentes de
formação, agentes sociais, pessoal dos serviços de saúde e profissionais de educação
em domínios associados à promoção da igualdade de género, à prevenção e combate às
discriminações em razão do sexo, da orientação sexual e da identidade de género, e à
prevenção e combate à violência doméstica e, em geral, à violência de género.

53.394,38

FSE

45.385,22

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/03

2017/09/29

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O projeto apresentado pretende apresentar um plano de formação amplo e abrangente
em torno das temáticas relacionadas com a igualdade de género e não discriminação,
apresentando uma dinâmica inovadora face aos referenciais e conteúdos abordados, já
que procura disseminar informação relevante em contextos prioritários, tendo por base
uma equipa estruturada e preparada para gerar mudança e criar impacto.

56.303,03

FSE

47.857,58

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/06

2017/11/15

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O Projeto visa colmatar lacunas ao nível da Igualdade de género, prevenção e
sensibilização para ao Trafico de Seres Humanos, Violência de Género e Mutilação
Genital Feminina, através de formação especifica destinada a técnicos e agentes que
atuem ou possam vir a atuar no âmbito das problemáticas da Igualdade de Género, de
forma a melhorar as suas competências e metodologias de trabalho com vitimas e
agressores, na Região Centro.

48.678,13

FSE

41.376,41

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/10/09

2017/12/29

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Propomos um plano de ação que prevê a integração de um conjunto de ações de
formação emanadas dos referenciais de formação disponibilizados pela CIG - Comissão
para a Cidadania e Igualdade de Género. Procura-se com este projeto qualificar os
profissionais que lidam direta ou indiretamente com as problemáticas da cidadania e
promoção e defesa da igualdade de género e prevenção da violência doméstica e de
género.

26.577,29

FSE

22.590,70

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/03/13

2017/07/20

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Consciente do seu papel ao nível da formação superior das áreas da saúde na região, e
da lacuna que existe ao nível da formação de profissionais, a CESPU sente, agora,
necessidade de dar resposta a outros públicos, e de colocar à disposição da sociedade e
dos profissionais todo o know-how fruto da lecionação e investigação desenvolvidas nas
áreas sociais, do comportamento e forenses.

53.791,19

FSE

45.722,51

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/23

2018/06/22

Portugal

Ações de Sensibilização e Campanha

Os instrumentos de Politica nacional na Área da Cidadania e Igualdade de Género (V P.
Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-discriminação; V P. Nacional de
Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género; III P. Nacional de Prevenção e
Combate ao Tráfico de Seres Humanos; III P. de Ação para a Prevenção e Eliminação da
Mutilação Genital Feminina, todos com vigência entre 2014-2017), preveem a
realização de campanhas.

125.281,00

FSE

106.488,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/12/04

2020/12/03

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A Administração Regional de Saúde do Norte elabora este plano de formação com o
intuito de qualificar os/as seus/suas profissionais para as temáticas da violência
doméstica e de género, incluindo a mutilação genital feminina, e para a orientação
sexual e identidade de género. Os cursos de formação a serem dinamizados estão de
acordo com os referenciais de formação da CIG, sendo utilizados os referenciais 4, 6, e
8.

20.779,89

FSE

17.662,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/11

2018/07/10

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Para a implementação do V Plano Nacional para a IG,Cidadania e não
Discriminação,2014-2017, o projeto COMPETIR De Igual para Igual,visa qualificar
profissionais de diversas áreas de competências e em diferentes domínios de
atuação,sobre as questões que perpassam a igualdade/desigualdade de género e,assim
criar agentes de mudança locais,numa relação de proximidade com as comunidades que
integram.

41.656,29

FSE

35.407,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/13

2018/11/05

Portugal

Formação de públicos estratégicos

Promoção da igualdade e cidadania, combate às problemáticas da discriminação em
razão do sexo, da orientação sexual e da identidade de género, através da qualificação
de agentes educativos enquanto peças chave no processo de mudança e construção de
uma sociedade mais justa e igual. Plano de ação proposto direcionado às necessidades
verificadas a nível nacional e local, bem como em direção ao definido nos Planos
Nacionais.

11.954,09

FSE

10.160,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/20

2018/03/22

Portugal

Formação de públicos estratégicos

GICE - Género, Igualdade e Cidadania em Educação - CENTRO tem como principal
objetivo estratégico dotar as/os docentes (30% das/os associadas/os da ASPL) de mais
conhecimentos no âmbito da Cidadania e Igualdade de Género, contribuindo desta
forma para o preconizado no V PNI e V PNPCVDG: a intervenção na área da educação formação e qualificação dos seus profissionais - enquanto pilar/agentes das políticas
para a igualdade.

53.316,28

FSE

45.318,84

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/12/19

2018/11/24

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

804

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4436-FSE-000774

POISE-03-4436-FSE-000779

POISE-03-4436-FSE-000786

POISE-03-4436-FSE-000831

POISE-03-4436-FSE-000835

POISE-03-4436-FSE-000836

POISE-03-4436-FSE-000837

POISE-03-4436-FSE-000838

POISE-03-4436-FSE-000842

POISE-03-4436-FSE-000844

POISE-03-4436-FSE-000846

POISE-03-4436-FSE-000857

POISE-03-4436-FSE-000864

POISE-03-4436-FSE-000867

POISE-03-4437-FSE-000001

POISE-03-4437-FSE-000002

POISE-03-4437-FSE-000041

POISE-03-4437-FSE-000046

POISE-03-4437-FSE-000147

POISE-03-4538-FSE-000002

POISE-03-4538-FSE-000004

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

O GEAV/FPCEUP pretende dinamizar ações de formação na área da VD/VG dirigidas a
técnico/as da área da promoção e proteção da infância (CPCJs, EMATs, LIJs) uma vez
que este/as contactam regularmente com menores expostos a situações de VD/VG.
Estas ações pretendem dotar o/as técnico/as de conhecimentos específicos para o
apoio a estas vítimas, para a alteração de desigualdades de género e para a prevenção
da transmissão intergeracional da VD/VG.

17.835,00

FSE

15.159,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/08

2018/11/06

Portugal

AMPLOSIG - ASSOCIAÇÃO DE MÃES E PAIS PELA
LIBERDADE DE ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE Formação de públicos estratégicos
DE GÉNERO

Considerando as assimetrias presentes na Sociedade Portuguesa relativamente às
questões de Igualdade e Identidade de Género, a Amplos concebeu um projeto
formativo com o intuito de promover a Igualdade de Género e combater a
Discriminação pela Orientação Sexual, o Bullying e a Violência de Género, através de
ações de formação especializadas, contribuindo assim para uma Sociedade Mais
inclusiva e Mais Justa.

51.957,28

FSE

44.163,69

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/01/02

2017/05/26

Portugal

0,85

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO,
Formação de públicos estratégicos
I.P.

O projeto pretende intervir junto dos vários profissionais de saúde que integram as
equipas de prevenção de violência nos adultos e dos núcleos de apoio às crianças e
jovens em risco, através da realização de ações de formação sobre género e violência
ao longo do ciclo de vida, com o intuito de promover medidas de integração e apoio às
vitimas estabelecidos nos Planos e estratégias Nacionais nesta área.

11.931,90

FSE

10.142,12

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/04/03

2017/10/13

Portugal

0,85

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
FIGUEIRA

Formação de públicos estratégicos

Com esta candidatura pretende-se qualificar os profissionais das diversas áreas de
competências em domínios associados à promoção da igualdade de género, à
prevenção e combate às discriminações em razão do sexo, da orientação sexual e da
identidade de género e à prevenção e combate à violência doméstica.

37.141,65

FSE

31.570,40

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/10/04

2017/10/23

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A formação dirigida a agendes educativos é essencial para que estes profissionais se
possam dotar de conhecimentos e, posteriormente, possam replicar estes conceitos nos
seus conteúdos de formação. Têm sido cada vez mais frequentes os casos de violência
doméstica sinalizados em contextos informais nos gabinetes do Município, Escolas e
Casas da Juventude, sendo fundamental que os técnicos estejam preparados para lidar
com as vítimas adequadamente

4.366,50

FSE

3.711,53

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/11/01

2017/06/01

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A Fios e Desafios é uma IPSS que visa intervir nas áreas do apoio às crianças e jovens,
apoio à família e apoio à integração social e comunitária, bem como da educação e
formação dos cidadãos. O projeto formativo enquadra-se num dos seus objetivos
estatutários: Promover o aumento da capacidade teórica e prática da população técnica
para responder às necessidades das famílias com crianças e jovens, visando o reforço da
rede de apoio às famílias.

51.003,05

FSE

43.352,59

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/10/13

2018/06/28

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O projecto de formação para públicos estratégicos aposta na melhoria das
competências na área de igualdade de género e pretende qualificar profissionais de
diferentes sectores de forma a cumprir as prioridades das áreas estratégicas dos Planos
Nacionais. Esta estratégia surge na sequência de transformações estruturais que têm
vindo a ser empreendidas na governação da Universidade, em face dos objectivos
inscritos no Plano de Igualdade de Género.

25.560,56

FSE

21.726,48

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2018/01/15

2018/12/07

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O projeto Sensibilizar para Mudar introduz o debate das diferentes temáticas IG e
despoletar alterações cognitivas e comportamentais. Uma sociedade livre de
discriminação baseada no género não se consegue de um dia para o outro, daí propor a
AP trabalhar transversalmente um conjunto de temáticas para acelerar a quebra das
resistências da sociedade. As ações serão espaço de debate e reflexão das temáticas IG.

54.515,71

FSE

46.338,35

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/09/20

2018/09/19

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O Projeto Multiplicar e Promover a IG tem como objetivo promover a Igualdade entre
Homens e Mulheres, envolvendo públicos estratégicos no combate contra princípios à
não descriminação em função do género e orientação sexual e na segregação laboral.
Pretende dotar formadores, professores e outros profissionais com estratégias para
promoção da IG, para a eliminação das desigualdades entre homens e mulheres em
sociedades “desenvolvidas”.

14.114,65

FSE

11.997,45

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/02/02

2017/06/09

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O Projeto Multiplicar e Promover a IG tem como objetivo promover a Igualdade entre
Homens e Mulheres, envolvendo públicos estratégicos no combate contra princípios à
não descriminação em função do género e orientação sexual e na segregação laboral.
Pretende dotar formadores, professores e outros profissionais com estratégias para
promoção da IG, para a eliminação das desigualdades entre homens e mulheres em
sociedades “desenvolvidas”.

18.006,79

FSE

15.305,77

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/10/24

2017/06/30

Portugal

Formação de públicos estratégicos

O projeto de Formação da IDIS e do ITI visa a qualificação de técnicos/as que
intervenham junto de crianças e jovens provenientes de contextos de risco que
frequentem projetos comunitários(Projetos Escolhas) bem como as suas famílias.
Estes/as técnicos/as enquanto agentes estratégicos junto das crianças vítimas
adquirirão competências para a intervenção qualificada, especialmente vulneráveis, em
prol do seu salutar desenvolvimento biopsicossocia

8.418,15

FSE

7.155,43

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/10/04

2017/03/31

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A temática Igualdade de género é matéria de atenção para o ITA e para os
estabelecimentos de ensino visados neste projeto: IPTA e ISTEC. Estes estabelecimentos
promovem uma política de igualdade de oportunidades no acesso à formação
profissional, evitando toda e qualquer forma de discriminação. Na seleção dos/as
formandos/as, procuramos “contrabalançar” e incluir candidatas, já que a oferta é
muito procurada, especialmente, pelo sexo masculino.

39.686,37

FSE

33.733,41

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/12

2017/05/31

Portugal

Formação de públicos estratégicos

A proposta blearning do Centro cf V PNI 2014-2017 ajudará a combater todas as formas
de violação dos direitos humanos fundamentais, promovendo a cidadania e a igualdade
de género usando a reconhecida expertise da UAb, do CEMRI e do CIEJD. A metodologia
inovadora proposta, é reforçada com a proposta de um Teatro-Fórum que promoverá o
debate e incentivará a a participação de todos os intervenientes nestes domínios.

17.834,38

FSE

15.159,22

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/02/01

2017/12/22

Portugal

17.834,38

FSE

15.159,22

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/02/01

2017/12/22

Portugal

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

UNIVERSIDADE DO PORTO

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

FIOS E DESAFIOS - ASSOCIAÇÃO DE APOIO
INTEGRADO À FAMÍLIA

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA
URBANIZAÇÃO VILA DE ESTE

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO COOPERAÇÃO E FORMAÇÃO
BENTO DE JESUS CARAÇA

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO COOPERAÇÃO E FORMAÇÃO
BENTO DE JESUS CARAÇA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO
SOCIAL - IDIS

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS
PARA A FORMAÇÃO LDA

UNIVERSIDADE ABERTA

Formação de públicos estratégicos

0,85

UNIVERSIDADE ABERTA

Formação de públicos estratégicos

A proposta blearning do Alentejo cf V PNI 2014-2017 ajudará a combater todas as
formas de violação dos direitos humanos fundamentais, promovendo a cidadania e a
igualdade de género usando a reconhecida expertise da UAb, do CEMRI e do CIEJD. A
metodologia inovadora proposta, é reforçada com a proposta de um Teatro-Fórum que
promoverá o debate e incentivará a a participação de todos os intervenientes nestes
domínios.

0,85

DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS
PRISIONAIS

Instrumentos Específicos de Proteção das Vítimas e de
Acompanhamento dos Agressores na Violência Doméstica

Assegura a medida 38 do V Plano nacional de prevenção e combate à violência
doméstica e de género mediante a fiscalização efetiva de decisões judiciais de proibição
de contactos em contexto de crime de violência doméstica. Para o efeito, recorre-se à
tecnologia de geo-localização, a mais eficaz face ao objetivo pretendido.

999.999,00

FSE

849.999,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

Instrumentos Específicos de Proteção das Vítimas e de
Acompanhamento dos Agressores na Violência Doméstica

O sistema de teleassistência a vítimas de violência doméstica surgiu da necessidade de
garantir proteção e segurança às vítimas e diminuir o seu risco de revitimação. A Lei n.º
112/2009 de 16 Setembro, com última alteração introduzida pela Lei nº 129/2015, de 3
de setembro, prevê à utilização deste sistema que assegura à vítima de violência
doméstica proteção e apoio psicossocial, por um período até 6 meses (prorrogáveis).

1.292.229,51

FSE

1.098.395,08

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2016/12/22

2019/12/21

Portugal

Acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica

Prevê-se manter a estrutura de acolhimento que se destina ao acolhimento urgente e
transitório de mulheres vítimas de violência doméstica acompanhadas ou não pelos/as
seus/suas filhos/as menores ou maiores dependentes, com capacidade para 8 utentes.
A resposta permite também uma avaliação mais rigorosa do caso e da motivação das
utentes para o seu acolhimento em Casa de Abrigo, havendo tempo para ponderar
outro tipo de apoios.

106.000,00

FSE

90.100,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/12/01

2019/02/28

Portugal

Acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica

A casa de acolhimento de emergência de Penafiel pretende assegurar de forma
integrada o acolhimento urgente e de curta duração a vvd acompanhadas ou não de
filhos/as menores ou maiores com deficiência na sua dependência, garantindo as
condições necessárias à sua segurança e bem-estar físico e psicológico em situação de
crise/alto risco para a revitimização. Esta resposta apresenta de 9 vagas de emergência
para todo o território.

117.829,58

FSE

100.155,14

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2017/11/01

2019/03/01

Portugal

Acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica

Com o objetivo de reforçar a intervenção da APAV, no distrito de Vila Real, ao nível do
acolhimento de emergência de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica,
pretende-se criar 5 vagas para acolhimento de emergência em estrutura autónoma. Tal
implica a preparação e adaptação de espaço/instalações físicas para o referido
acolhimento e a implementação de procedimentos específicos, no respeito pela
legislação e regulamentos aplicáveis.

81.912,49

FSE

69.625,62

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

03-Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades;

2018/03/01

2019/08/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A operação tem como vetor o combate à pobreza e exclusão social de indivíduos e
famílias em situação de vulnerabilidade residentes no Concelho de Borba. As
características que identificam a operação assentam na implementação de um serviço
de atendimento acompanhamento social inovador, promotor da proximidade do
indivíduo, numa ótica de subsidiariedade, bem como o reconhecimento da capacidade
dos indivíduos serem agentes de mudança.

301.428,00

FSE

256.213,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A RLIS Tomar - Ferreira do Zêzere prevê actuar na área social destes dois territórios de
forma concertada e em articulação com diversos serviços. Disponibilizará um leque de
apoios dirigidos para diferentes problemáticas pessoais, sociais e familiares e para
diferentes públicos-alvo, sendo os atendimentos na Casa Nini Ferreira em Tomar e em
espaço a ceder pela Misericórdia de Ferreira do Zêzere.

308.952,00

FSE

262.609,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/12

2019/09/11

Portugal

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE
GÉNERO

MULHER SÉCULO XXI - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO E APOIO ÁS MULHERES

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
FIGUEIRA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BORBA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE TOMAR

805

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Rede local de intervenção social (RLIS)

A operação dá um incremento de qualidade e validade no atendimento e
acompanhamento de familias e pessoas em situação social debilitada, por via duma
presença física muito permanente com deslocações ás várias povoações distantes da
sede dos concelhos, mas também com um carácter inovador neste acompanhamento
por via da criação duma base tecnológica para apoio e contacto permanentes (portal do
apoio ao cidadão com necessidades sociais especiais).

268.270,84

FSE

228.030,21

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Rede local de intervenção social (RLIS)

O objetivo desta Rede é criar um modelo de organização, de intervenção articulada e
integrada, entre entidades do sector público e privado com responsabilidades no
desenvolvimento da ação social. Procura promover a inserção social e comunitária,
contratualizar para a inserção, bem como personalizar, selecionar e flexibilizar os apoios
sociais. Destina-se a famílias dos concelhos de Castro Daire e de Vila Nova de Paiva.

281.932,38

FSE

239.642,52

Rede local de intervenção social (RLIS)

Dadas as especificidades do território concelhio, a RLIS de Campo Maior pretende
atender e acompanhar pessoas desempregadas, beneficiários de apoios sociais, etnia
cigana, pessoas com problemas de saúde mental, famílias com dependentes a cargos,
vitimas de violência doméstica, pessoas com comportamentos aditivos, crianças e
jovens em risco.e população geral com carência social.

253.315,88

FSE

190.828,07

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/12/31

2018/10/14

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/14

2019/01/13

Portugal

215.318,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/26

2019/01/25

Portugal

FSE

162.203,86

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/02/19

2019/02/15

Portugal

318.022,00

FSE

270.318,70

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/08/30

2019/08/29

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A candidatura tem por base o diagnóstico social da União de Freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes e a relação de proximidade existente com as diversas
estruturas locais. Estas têm demonstrado constituir eficazes formas de rentabilização
de recursos e otimização das resp. no âmbito da prevenção e resolução dos problemas
sociais que afetam as pessoas, famílias e grupos, especial/ dos que se encontram em
situação de maior vulnerabilidade.

570.707,00

FSE

485.100,95

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/28

2019/01/27

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Atendimento e acompanhamento social de proximidade,descentralizado e
participado,com metodologias inovadoras,uma equipa experiente e mecanismos de
articulação potenciadores do trabalho em rede.Pensado para as pessoas, o projeto tem
5 atividades e pontos de intervenção em 11 freguesias.Conta ainda,como mecanismos
facilitadores,com um observatório,uma plataforma de cooperação e um modelo de
intervenção,essenciais para uma atuação concertada.

208.201,81

FSE

176.971,54

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Pretende-se com este projecto RLIS-SAAS efectuar o atendimento social e
acompanhamento social de cidadãos/cidadãs e agregados familiares em situação de
vulnerabilidade e exclusão social e emergência social, numa relação de reciprocidade e
confiança entre cidadãos/ãs e equipa técnica com o objectivo ultimo de prevenir
situações de pobreza e de exclusão social (mais informação no anexos à candidatura).

432.592,78

FSE

367.703,86

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/03/01

2019/02/28

Portugal

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE
Rede local de intervenção social (RLIS)
GRANDOLA

Atendimento e Acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade
e exclusão social, bem como de emergência social; Igualdade de oportunidades e não
discriminação;Igualdade de oportunidade de género;Atendimento de
proximidade/combate ao isolamento social e geográfico; Articulação/reforço das
parcerias com actores locais;Promover iniciativas de experimentação social/novas
abordagens de resposta a problemas emergentes.

301.428,00

FSE

256.213,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/08/01

2019/07/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
DE POIARES

Rede local de intervenção social (RLIS)

O SAASpertente ser um modelo de Atendimento e Acompanhamento Integrado, onde
as pessoas passam a estar no centro da intervenção – ferramenta de empowerment e
inovação social –“trabalhar com pessoas,para pessoas”, assente numa rede de
parcerias coesa, e na descentralização dos serviços ao nível da freguesia, fomentando
uma cultura de proximidade às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e
exclusão social,bem como de emergência social.

289.647,04

FSE

246.199,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/26

2019/10/25

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Assegurar atendimento/acompanhamento em situações de vulnerabilidade social;
Disponibilidade no sentido de assegurar o acesso aos recursos humanos necessários
para fazer face às situações de crise e/ou emergência social; Articular com os serviços
da rede para melhor resolução das situações de crise;Promover competências pessoais
e sociais, bem como a autossuficiência; Desenvolver competências de liderança,
responsabilidade e envolvimento cívic

448.743,68

FSE

381.432,13

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/02/08

2019/02/07

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Criação e desenvolvimento de um Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
de pessoas e famílias, com o objectivo de responder eficazmente a situações de crise e
ou de emergência social, bem como de acompanhamento social destinado a assegurar o
apoio técnico, tendo em vista a prevenção e resolução de problemas sociais.

167.435,05

FSE

142.319,79

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/02/01

2019/01/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Segundo o art. 3 da Portaria 188/2014 Informar, aconselhar e encaminhar para
respostas,serviços ou prestações sociais; Apoiar em situações de vulnerabilidade
social;Prevenir situações de pobreza e de exclusão sociais; Aquisição e ou
fortalecimento das competências das pessoas e famílias, promovendo a sua autonomia
e fortalecendo as redes de suporte familiar e social; Assegurar o acompanhamento
social em inserção social, empowerment.

299.939,40

FSE

254.948,49

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/13

2019/01/12

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Atendimento e acompanhamento de pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade,exclusão social e emergência social de acordo com a promoção da
inserção social e comunitária,contratualização para a inserção como instrumento de
corresponsabilização dos diferentes intervenientes,personalização,selectividade e
flexibilidade de apoios sociais,intervenção prioritária das entidades locais,valorização de
parcerias,intervenção mínima e oportuna.

433.687,10

FSE

368.634,04

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/08/02

2019/05/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A Rede Local de Intervenção Social (RLIS), como estratégia inovadora de reforço da
coesão social, vem alterar o paradigma de atuação da Segurança Social no território,
garantindo a articulação estreita entre os serviços descentralizados da segurança social,
as instituições e os demais agentes da comunidade, com o propósito de melhor servir os
cidadãos e aumentar a sua proteção social.

184.285,26

FSE

156.642,47

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/05

2019/01/04

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A RLIS - Rede Local de Intervenção Social de Celorico da Beira e Fornos de Algodres, é
um projeto pioneiro, uma vez que consegue congregar a atuação conjunta em dois
concelhos vizinhos.Este projeto, será desenvolvido por uma equipa multidisciplinar,
diferenciadora e especializada no atendimento e acompanhamento social dos cidadãos
dos concelhos de Celorico da Beira e Fornos de Algodres e, apostando numa lógica de
grande proximidade aos cidadãos.

310.739,40

FSE

264.128,49

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/12/07

2019/12/06

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Apoio a indivíduos/famílias em situação social vulnerável, garantia de novas e melhores
respostas de proximidade às pessoas para prevenir e resolver situações de carência e
desigualdade social.Atuação centrada em intervenção articulada e integrada de
entidades públicas/privadas responsáveis no desenvolvimento da ação social,
implementando novos mecanismos de atuação e diferentes estratégias de ação, indo ao
encontro das necessidades diagnosticad

281.364,10

FSE

239.159,49

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/12/15

2018/09/30

Portugal

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE
Rede local de intervenção social (RLIS)
RESENDE

A Santa Casa da Misericórdia de Resende acolhe o projeto SAAS/RLIS, desenvolvido em
parceria com o ISS, I.P, após ter sido a entidade beneficiária do projeto-piloto do
mesmo, cujo terminus está previsto para setembro de 2018. Este serviço atua nas
situações de vulnerabilidade e de exclusão social, respondendo de forma célere e eficaz
a estas mesmas situações, como previsto no despacho nº 5743/2015, de 29 de maio.

153.699,90

FSE

130.644,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/03

2019/09/30

Portugal

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIZELA

Rede local de intervenção social (RLIS)

SCMV propõe-se desenvolver um serviço de atendimento/acompanhamento que
contribua para reforçar a coesão social, através do trabalho coordenado/em rede com
parceiros e da prestação de um serviço descentralizado/próximo da população,
deslocando-o para entidades de todo o concelho. Disponibiliza outros meios de
comunicação (linha telefónica/emergência social, portal de comunicação online; caixas
postais, ficha de ligação online).

301.428,00

FSE

256.213,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/10/07

2018/10/05

Portugal

0,85

APPACDM DE VILA REAL- SABROSA - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO
DEFICIENTE MENTAL

Rede local de intervenção social (RLIS)

O projeto da RLIS em Sabrosa proposto pela APPACDM Vila Real - Sabrosa vai contribuir
para uma cultura de proximidade, no sentido em que dispõe de um conhecimento
aprofundado das carências e potencialidades do concelho, potenciando um diagnóstico
fidedigno das dinâmicas sociais, contribuindo para a definição de estratégias e planos
de intervenção ajustados à realidade e aos recursos existentes.

177.347,25

FSE

150.745,16

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/11/09

2019/11/08

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Uma atuação integrada dos diferentes agentes da comunidade, bem como uma
rentabilização dos meios e recursos locais, permite um diagnóstico real das
necessidades das famílias e o planeamento de intervenções com maior possibilidade de
produzir mudança. O fator de proximidade do projeto facilita ainda o acesso das
pessoas ao serviço e permite também uma perceção mais correta dos problemas por
parte d@s técnic@s de modo a enquadrar a melhor solução

301.428,00

FSE

256.213,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/02/02

2019/02/01

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4538-FSE-000020

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ARMAMAR

Rede local de intervenção social (RLIS)

POISE-03-4538-FSE-000021

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA MARINHA
GRANDE

Rede local de intervenção social (RLIS)

POISE-03-4538-FSE-000005

POISE-03-4538-FSE-000012

POISE-03-4538-FSE-000013

POISE-03-4538-FSE-000026

POISE-03-4538-FSE-000028

POISE-03-4538-FSE-000029

POISE-03-4538-FSE-000031

POISE-03-4538-FSE-000033

POISE-03-4538-FSE-000035

POISE-03-4538-FSE-000036

POISE-03-4538-FSE-000043

POISE-03-4538-FSE-000045

POISE-03-4538-FSE-000046

POISE-03-4538-FSE-000052

POISE-03-4538-FSE-000054

POISE-03-4538-FSE-000055

POISE-03-4538-FSE-000056

POISE-03-4538-FSE-000060

POISE-03-4538-FSE-000061

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE
FOZ COA

CASA DO POVO DE PARADA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMPO MAIOR

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PAULO VI

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE TABUA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA COVILHÃ

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CASTELO
BRANCO

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE RIO MAIOR

LIGA DOS AMIGOS DA FREGUESIA DE ALDEIA DE
SANTO ANTONIO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BRAGA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTE DA
BARCA

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL CULTURAL E
DESPORTIVA DE FORNOS DE ALGODRES

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONÇÃO

ASSOCIAÇÃO VIDAS CRUZADAS - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E COMUNITÁRIO

Assegurar o atendimento e o acompanhamento das pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social. Pretende-se também
desenvolver a inclusão social dos cidadãos, de forma integrada, através das acções a
realizar em parceria com as entidades locais de forma a combater as situações de
pobreza e exclusão de social.
A requerente reconhece a importância do novo quadro comunitário para o País e o
programa Operacional para a Inclusão Social e o emprego. E pretende com esta
candidatura criar um serviço específico para atendimento e acolhimento de pessoas
carenciadas, desempregadas e idosas sem recursos.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

806

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4538-FSE-000065

POISE-03-4538-FSE-000068

POISE-03-4538-FSE-000069

POISE-03-4538-FSE-000070

POISE-03-4538-FSE-000071

POISE-03-4538-FSE-000078

POISE-03-4538-FSE-000082

POISE-03-4538-FSE-000083

POISE-03-4538-FSE-000087

POISE-03-4538-FSE-000091

POISE-03-4538-FSE-000094

POISE-03-4538-FSE-000095

POISE-03-4538-FSE-000097

POISE-03-4538-FSE-000098

POISE-03-4538-FSE-000099

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Rede local de intervenção social (RLIS)

O projeto prevê, que de acordo com os princípios da subsidiariedade e descentralização
contemplados na Lei de Bases da Segurança Social e critério de proximidade aos
cidadãos, o serviço de atendimento e acompanhamento social a famílias e indivíduos
em situação de vulnerabilidade social, seja atestado por técnicos da SCM Lousada em
instalações próprias e/ou em instalações de Juntas de Freguesia em carácter de
parceria.

397.668,13

FSE

338.017,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Rede local de intervenção social (RLIS)

A ASSRN pretende com a execução deste projeto dar continuidade ao seu profícuo
trabalho de intervenção social no concelho de Cinfães, garantindo, a par das respostas e
projetos sociais em funcionamento, um serviço de atendimento e acompanhamento
social, no sentido de, rentabilizando sinergias, contribuir para o colmatar nas
necessidades das pessoas em risco de exclusão social e trabalhando no sentido de
trabalhar a sua autonomia e inclusão.

305.594,34

FSE

259.755,19

Rede local de intervenção social (RLIS)

A proximidade e o conhecimento das reais necessidades da população e a articulação
entre as várias entidades locais, permite a intervenção técnica na comunidade,
garantindo novas e melhores respostas para promover a integração e plena cidadania
de indivíduos e famílias em situação de maior vulnerabilidade social.

576.171,00

FSE

Rede local de intervenção social (RLIS)

Com a candidatura a esta tipologia pretende-se constituir um Gabinete que preste
serviços de acompanhamento e de intervenção social a pessoas e famílias em situação
de vulnerabilidade, exclusão social e emergência social, de forma a:Informar,
aconselhar e encaminhar para respostas, serviços ou prestações sociais adequados a
cada situação; Apoiar em situações de vulnerabilidade social; Prevenir situações de
pobreza e exclusão social;

299.751,59

Rede local de intervenção social (RLIS)

A operação que nos propomos desenvolver tem como principais características
promover um serviço de atendimento e acompanhamento social de proximidade,
descentralizado, transversal e inovador. Pretende-se ainda concertar e potenciar os
recursos existentes no território de forma a assegurar uma resposta célere, eficaz e
discreta às situações/problema apresentadas, fomentando uma maior cultura de
partilha e complementaridade social.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/27

2019/01/26

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/14

2019/01/13

Portugal

489.745,35

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/19

2019/09/18

Portugal

FSE

254.788,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/10

2019/10/09

Portugal

286.032,76

FSE

243.127,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/10/15

2018/10/14

Portugal

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DA
Rede local de intervenção social (RLIS)
SERTÃ

A Santa Casa da Misericórdia da Sertã é uma IPSS com enorme relevância social no
concelho, apoiando diretamente 408 utentes de diferentes faixas etárias (da infância à
terceira idade), distribuídos pelas valências de creche, jardim-de-infância, CATL, ERPI e
SAD. É uma das principais entidades empregadoras do concelho, num total de 119
trabalhadores. Pretende-se que seja uma operação transversal a toda a população
numa intervenção de proximidade.

301.152,00

FSE

255.979,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/02/10

2019/02/08

Portugal

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE
Rede local de intervenção social (RLIS)
MONTALEGRE

O SAAS assenta numa lógica de agir em solidariedade, através do carácter inovador,
atuando com base nos princípios da intervenção, territorialização e humanização. Visa a
participação ativa dos indivíduos; família vulneráveis no seu trajeto de vida, tendo como
objetivo o reforço da coesão social. O projeto é operacionalizado pela descentralização
do serviço prestado por freguesias do concelho, aumentando a equidade no acesso aos
serviços prestad

181.080,24

FSE

153.918,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/05/10

2019/04/09

Portugal

A BENEFICENTE-POVOA DE VARZIM

Rede local de intervenção social (RLIS)

Operação integrada de entidades com responsabilidades no desenvolvimento da ação
social que visa potenciar 1 atuação dos diversos organismos/entidades para promover
a implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes estratégias de ação em
resposta às necessidades sociais. Atendimento de pessoas/famílias em situação de
vulnerabilidade/exclusão social/emergência social, assegurando 1 apoio técnico no
sentido de prevenir problemas sociais

349.369,31

FSE

296.963,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/03

2019/09/30

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Criação de um SAAS com serviço descentralizado nas freguesias, será criada uma linha
telefónica gratuita para as pessoas em situação de vulnerabilidade possam contactar os
SAAS, sem custos acrescidos, será criada uma conta de correio eletrónico para envio de
documentação necessária e esclarecimento de dúvidas e realizados atendimentos ao
domicílio. Ressalve-se que a operacionalização deste Projeto assenta na proximidade às
populações.

237.984,41

FSE

202.286,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/03

2019/10/02

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A RLIS visa prestar um serviço de atendimento e acompanhamento social da população
do concelho de Oliveira de Azeméis. Assenta na criação de respostas adequadas aos
problemas sociais, rentabilizando os recursos existentes, eliminando sobreposições de
atuação. Promove o trabalho em rede conjugando sinergias e aposta em metodologias
inovadoras, na contratualização para a inserção, na consciência de cidadania ativa e
numa intervenção de proximidade

329.059,27

FSE

279.700,38

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/27

2019/09/27

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A operação visa potenciar a concertação da actuação dos organismos com serviços de
atendimento/acompanhamento social do concelho de S. Pedro do sul, visa fomentar
parcerias na comunidade junto das entidades existentes e complementares. Como
objectivo primordial, quer assegurar os recursos necessários para fazer face às
situações de crise/emergência social do concelho e intervir preventiva e inclusiva no
tecido socioeconómico mais carenciado.

274.139,50

FSE

233.018,58

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/19

2019/07/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Pretende-se com a presente operação efetuar o acompanhamento e atendimento a
famílias/indivíduos em risco de exclusão/vulnerabilidade social, em que se destaca a
intervenção junto de famílias de etnia cigana em ambos os concelhos. Esta intervenção
irá ser realizada por uma equipa multidisciplinar especializada destacando-se técnicos
de serviço social e psicólogos.

186.005,03

FSE

158.104,28

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/02/03

2019/02/02

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A ADIB propõe-se desenvolver um serviço de atendimento/acompanhamento que
contribua para reforçar a coesão social, através do trabalho coordenado/em rede com
diferentes parceiros e da prestação de um serviço descentralizado/próximo da
população, em Juntas de freguesia/paróquias/associações e escolas de Felgueiras,
disponibilizando ainda outros meios de comunicação (linha telefónica/emergência
social, portal de comunicação online; caixas postais)

487.692,00

FSE

414.538,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/11/10

2019/11/09

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Projecto a realizar no âmbito da RLIS relativo a medidas de combate à pobreza dos
públicos socialmente vulneráveis do território de Baião, através da execução das
actividades de Atendimento e Acompanhamento Social, com vista ao acompanhamento
social das situações de vulnerabilidade. O projecto é desenvolvido em parceria com o
ISS e com entidades locais de desenvolvimento social.

229.548,00

FSE

195.115,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A Unidade Móvel da RLIS consistirá na dinamização de uma carrinha adaptada, que irá
prestar apoio às populações mais isoladas e vulneráveis. Prevê-se o funcionamento de
segunda-feira a sábado no horário das 9h às 20h sob o pressuposto de abranger o maior
número de pessoas e mobilizar a retaguarda familiar. A Unidade Móvel percorrerá todo
o concelho, estando definidos pontos de paragem em todas as freguesias em
articulação com as entidades locais

292.381,52

FSE

248.524,29

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/11/16

2019/11/15

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A Fios e Desafios pretende implementar metodologias participativas,sistémicas e
ecológicas que fomentem,para além da integração social,o alcance de objetivos de
coesão social através do envolvimento,cidadania e participação ativas dos
indivíduos,disponibilizando uma resposta de proximidade que possibilite o apoio ao
desenho de projetos de vida tendentes à melhoria da sua condição geral de vida, bem
estar, autonomia e integração.

554.220,00

FSE

471.087,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/11/08

2019/11/07

Portugal

243.087,62

FSE

206.624,48

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/03/02

2019/03/01

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LOUSADA

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL RECREATIVA
NESPEREIRA - CINFÃES

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO PORTO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOÃO DE AREIAS

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONTEMOR O
VELHO

FUNDAÇÃO MANUEL BRANDÃO

CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE VALADARES

ASSOCIAÇÃO CASA JUVENIL NOSSA SENHORA DA
ASSUNÇÃO

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL DE BARROSAS

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BAIÃO

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
FIGUEIRA

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4538-FSE-000105

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE IDANHA-A-NOVA Rede local de intervenção social (RLIS)

A operação tem por base o atendimento aos beneficiários abrangidos pela acção social
quer em balcão ou em out desk. Abrange as deslocações às freguesias na área de
intervenção do programa para atendimento a beneficiários e migrantes; Sinalização aos
diversos organismos e entidades envolvidas e situações carecidas de intervenção;
Coordenar os meios, os recursos e os agentes envolvidos.

POISE-03-4538-FSE-000106

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LAMEGO

Rede local de intervenção social (RLIS)

Promover a qualificação social de pessoas e agregados familiares em situação de
pobreza e exclusão social.

146.891,92

FSE

124.858,13

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/08/16

2019/08/15

Portugal

359.653,00

FSE

305.705,05

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/11/21

2019/11/19

Portugal

POISE-03-4538-FSE-000102

0,85

FIOS E DESAFIOS - ASSOCIAÇÃO DE APOIO
INTEGRADO À FAMÍLIA

POISE-03-4538-FSE-000107

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

FUNDAÇÃO DR.AGOSTINHO ALBANO DE ALMEIDA

Rede local de intervenção social (RLIS)

No âmbito das linhas definidas no Programa de Emergência Social, a Fundação,
assumiu a vontade de concretizar, desenvolver e executar este programa da RLIS
seguindo a lógica prevista da intervenção articulada e integrada, descentralizada e de
contratualização.Tem como principal objetivo a Implementação do Serviço de
Atendimento e Acompanhamento Social no município de Ourém, assegurando os
objetivos fundamentais da ação social neste territóri

POISE-03-4538-FSE-000108

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBEIRA DE
PENA

Rede local de intervenção social (RLIS)

Assegurar o atendimento e acompanhamento social de situações de vulnerabilidade
garantindo maior proximidade, rapidez e descentralização a toda a população.

284.698,88

FSE

241.994,05

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/16

2019/09/15

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A FLS, IPSS com experiência comprovada na área social através das suas respostas
sociais (LAR/CAT/CI/ATL/Creche) e execução de projetos de intervenção social
(Progride/CLDS), congrega um vasto conhecimento e proximidade da população e
problemáticas. Numa perspetiva de rentabilização de recursos/equipamentos,
financiados pelos projetos desenvolvidos, e da abrangência de serviços e parcerias surge
o SAAS como resposta eficaz às necessidades sociai

269.083,46

FSE

228.720,94

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/11/02

2018/10/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A Santa Casa da Misericórdia de Vimioso, apresenta uma enorme importância do
desenvolvimento da ação social em Vimioso. O projeto RLIS “Vimioso Mais Solidário”
desenvolve-se com uma especial incidência em duas atividades focalizadas em ações de
atendimento e acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade
e exclusão social, bem como de emergência social.

166.838,70

FSE

141.812,90

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/18

2019/01/17

Portugal

POISE-03-4538-FSE-000114

POISE-03-4538-FSE-000120

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

FUNDAÇÃO DONA LAURA DOS SANTOS DE
MOIMENTA DA SERRA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIOSO

807

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4538-FSE-000121

POISE-03-4538-FSE-000128

POISE-03-4538-FSE-000129

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PINHEL

AMITEI - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
DE MARRAZES

ERMESINDE CIDADE ABERTA - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Rede local de intervenção social (RLIS)

O concelho de Pinhel pelas suas características e localização é um território de exclusão,
desvitalizado e marginalizado. Com a RLIS pretende-se reverter este cenário levando a
informação/apoio junto da população que vive isolada e em situação de exclusão social,
através de serviços de proximidade nas freguesias mais longínquas e consistirá no
atendimento da população na sede das juntas de freguesia ou IPSS’s.

289.984,36

FSE

246.486,71

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Rede local de intervenção social (RLIS)

Pretende-se com este projeto constituir uma estrutura local com responsabilidades no
desenvolvimento de serviços de ação social, que assegure o atendimento e o
acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão
social, bem como de emergência social, em estreita cooperação e articulação com
outras entidades e serviços da comunidade, designadamente nas áreas da educação,
saúde, justiça, segurança social e IEFP.

249.645,95

FSE

212.199,06

Rede local de intervenção social (RLIS)

Projeto a realizar no âmbito da RLIS relativo a medidas de combate à pobreza dos
públicos socialmente vulneráveis do território de Valongo, através da execução das
atividades do SAAS, com vista ao atendimento e acompanhamento social das situações
de vulnerabilidade. O projeto é desenvolvido em parceria com o ISS e com a CPCJ de
Valongo.

434.464,82

FSE

Rede local de intervenção social (RLIS)

Criar um serviço de atendimento e acompanhamento psicossocial destinado à
população em situação de maior vulnerabilidade, respondendo, de forma itinerante
(deslocando a equipa técnica pelo concelho), aos problemas colocados e
diagnosticados, através do desenho de percursos de inserção socioeconómica.promover
proactivamente, atividades sociocomunitárias que venham a responder as necessidades
de grupos populacionais em situação de exclusão socia

301.427,52

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/10/15

2018/10/14

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

369.295,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

FSE

256.213,39

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

489.621,66

FSE

416.178,41

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/26

2019/09/25

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4538-FSE-000132

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CENTRO SOCIAL DE SÃO MARTINHO DE ALDOAR

Rede local de intervenção social (RLIS)

Possibilitar à população que se encontre em situações de vulnerabilidade e exclusão
social a promoção de autonomia através do atendimento social e consequente
acompanhamento do agregado familiar. Articulação e participação de diferentes
parceiros sociais.

POISE-03-4538-FSE-000135

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CRIPS-CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL DE
PONTE DE SOR

Rede local de intervenção social (RLIS)

A operação pressupõe a criação de um modelo de intervenção articulada e integrada,
entre as diversas entidades do sector público e privado com responsabilidades no
desenvolvimento da ação social, que promova a inclusão e reforce a coesão social.

299.739,00

FSE

254.778,15

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/02/01

2019/01/31

Portugal

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Rede local de intervenção social (RLIS)

Com este projeto pretende-se uma intervenção integrada e articulada entre entidades
públicas e privadas com responsabilidade no desenvolvimento da ação
social.Pretendemos adequar a intervenção e os recursos às caraterísticas do nosso
teritório, de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

286.956,02

FSE

243.912,62

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/02/15

2019/02/14

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A Presente candidatura operacionaliza-se num serviço de atendimento e
acompanhamento social realizado por uma equipa multidisciplinar na área das ciências
sociais e numa lógica de parceria de proximidade envolvendo as entidades locais de
cariz públicas e privadas no combate à pobreza e na resolução dos problemas dos
cidadãos em situação de exclusão. A intervenção assenta num modelo de
contratualização que pretende responsabilizar as pessoas.

366.431,16

FSE

311.466,49

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/12/01

2018/09/30

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Rede Local de Intervenção Social A RLIS assenta numa lógica de intervenção articulada e
integrada de entidades com responsabilidade no desenvolvimento da ação social que
visa potenciar uma atuação concertada dos diversos organismos e entidades envolvidas
na prossecução do interesse público e promover a implementação de novos
mecanismos de atuação e diferentes estratégias de ação em resposta às necessidades
sociais.

297.464,50

FSE

252.844,83

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/13

2019/10/12

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Constatou-se que a grande problemática no Concelho é dificuldade dos grupos
vulneráveis em acederem aos serviços que se encontram exclusivamente na sede do
Concelho. Nesse sentido, irá fazer-se atendimento/acompanhamento descentralizado,
quinzenalmente em cada freguesia. Para além disso haverá
atendimento/acompanhamento diário com horário alargado na sede da RLIS. As
atividades foram programadas tendo como base o diagnóstico social do Concelho.

299.914,11

FSE

254.926,99

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Pretende-se a criação de uma Rede Local de Intervenção Social no concelho de
Caminha, que constitua um suporte de ação, permitindo criar sinergias entre os
recursos e as competências existentes na comunidade, integrando perspetivas
inovadoras de descentralização da intervenção social. Será um instrumento privilegiado
na articulação entre as várias entidades multisetoriais representadas nas estruturas
locais com responsabilidades na ação social.

301.428,10

FSE

256.213,89

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Pretende-se constituir um serviço que seja um suporte de acção e que permita criar
sinergias entre os recursos e as competências existentes na comunidade integrando
perspectivas inovadoras relativamente à descentralização da intervenção social,
baseada na democracia participativa e na introdução de metodologias de planeamento
da intervenção social no local.

554.220,00

FSE

471.087,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

O projeto RLIS Viseu pretende dinamizar e reforçar a cooperação com as Instituições
locais, de forma a potenciar a coordenação eficiente de todos os meios e recursos, com
o intuito de garantir o atendimento/acompanhamento social das situações de maior
vulnerabilidade.Este projecto tem ainda como principal enfoque desenvolver novos
mecanismos de actuação, nomeadamente o trabalho em rede e de proximidade junto
das populações mais isoladas .

487.302,09

FSE

414.206,78

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/08/29

2019/08/28

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

O projeto a candidatura visa o cofinanciamento de ações de atendimento e
acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão
social, bem como de emergência social, pela Associação de Fomento Amarense,
(adiante designada AFA) localizada no território RLIS do concelho de Amares,
classificado com a tipologia C. O projeto terá a duração de 36 meses .

243.002,71

FSE

206.552,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Operação a ser desenvolvida pelo CCE no Concelho de Ovar em articulação com as
respostas já existentes, consubstanciada em ações de Atendimento e Acompanhamento
de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, exclusão ou emergência social,
com vista à formulação de respostas globais e integradas e simultaneamente
inovadoras aos problemas/situações diagnosticados/as, mobilizando para isso todos os
recursos disponíveis. (Ver Mem. Desc.)

468.777,95

FSE

398.461,26

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/11/22

2019/11/21

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A SCMMirandela visa desenvolver uma nova intervenção que garanta melhores
respostas de proximidade à população alvo. A SCMM tem um conhecimento
aprofundado das reais necessidades e através de atividades de Atendimento e
Acompanhamento prestará respostas imediatas e adequadas às situações de maior
vulnerabilidade, com elevado grau de cobertura pois possui serviços que chegam a
todas as localidades no concelho.

301.067,12

FSE

255.907,05

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/02/04

2019/01/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

CASCI, organização socialmente responsável c/ enfoque nas áreas do apoio à família-3ª
idade – criança/pessoa c/ deficiência promove a RLIS numa lógica de intervenção
articulada-integrada no desenvolvimento da ação social. A intervenção incide nas
freguesias do Concelho Ílhavo c/ objetivo de responder a situações de
vulnerabilidade/exclusão social, facilitando o acesso a direitos constitucionais p/ o
exercício duma cidadania mais ativa-consciente

407.969,28

FSE

346.773,89

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/02/20

2020/02/19

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Visando constituir-se como um serviço de proximidade às populações locais, reduzindo
as assimetrias vigentes no concelho, a presente operação prevê desenvolver ações
concertadas no âmbito do apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão
social. Privilegiando a articulação entre várias entidades, a RLIS para o concelho de
Alenquer responde a todos os cidadãos através do atendimento e do acompanhamento
social.

433.761,60

FSE

368.697,36

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/06

2019/10/05

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A candidatura assenta na missão da SCMMC, contribuindo para a descentralização e
contratualização de serviços através da articulação com entidades concelhias e
integração de perspetivas inovadoras de ação social. As atividades justificam-se pelas
necessidades do concelho (Diagnóstico Social) e pela SCMMC nos serviços sociais que
presta, como o Programa de Emergência Alimentar, ERPI, UCCI, Serviço Móvel de Saúde
e de Educação para a Saúde.

337.332,11

FSE

286.732,29

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

VÁRIOS - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
Rede local de intervenção social (RLIS)
CRL

Este projecto visa o alargamento da intervenção social com uma maior articulação e
complementaridade entre serviços intervenientes na acção social local. Pretende-se que
esta articulação seja optimizada por forma a dar resposta eficaz e eficiente nas
diferentes situações colocadas à equipa de SAAS bem como ser um serviço de maior
proximidade tanto ao nível da população como de serviços/entidades.

329.441,08

FSE

280.024,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/22

2019/09/21

Portugal

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VALENÇA

Rede local de intervenção social (RLIS)

A RLIS prevê garantir o acolhimento imediato e permanente em situações de
crise/emergência social; assegurar o atendimento/acompanhamento social das
situações de vulnerabilidade; disponibilizar apoios financeiros de caráter eventual a
agregados familiares em situação de carência económica; assegurar a coordenação
eficiente de todos os meios e recursos que integram a rede; reforçar a cooperação entre
instituições locais no âmbito da ação social.

251.028,00

FSE

213.373,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/04

2019/01/03

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

O RLIS traduz-se numa intervenção articulada de entidades públicas e IPSS do concelho
de Paredes com responsabilidade no desenvolvimento local com o objetivo de
harmonizar procedimentos e promover a melhoria da qualidade de intervenção social a
nível concelhio. Este modelo de intervenção visa privilegiar uma atuação em rede com
entidades multissectoriais e promover novas iniciativas e abordagens de resposta aos
problemas emergentes identificados

471.962,87

FSE

401.168,44

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/21

2019/09/20

Portugal

POISE-03-4538-FSE-000130
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Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MORTAGUA

CENTRO PAROQUIAL DE CUNHA BAIXA

CENTRO DE FORMAÇÃO ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE
CERVEIRA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOIMENTA DA
BEIRA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CAMINHA

CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE S.SALVADOR DE
GRIJO

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CAMARA
MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
VISEU

ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO AMARENSE

CENTRO COMUNITÁRIO DE ESMORIZ

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA

CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE
ILHAVO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALDEIAGALEGA
DE MERCEANA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO MARCO DE
CANAVESES

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL DE LORDELO (ADIL)

808

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4538-FSE-000198

POISE-03-4538-FSE-000199

POISE-03-4538-FSE-000201

POISE-03-4538-FSE-000204

POISE-03-4538-FSE-000205

POISE-03-4538-FSE-000206

POISE-03-4538-FSE-000207

POISE-03-4538-FSE-000209

POISE-03-4538-FSE-000210

POISE-03-4538-FSE-000211

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/08/16

2019/08/15

Portugal

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PADRE FILINTO ELÍSIO
Rede local de intervenção social (RLIS)
SOUSA RAMALHO, DE FATAÚNÇOS

A RLIS de Vouzela pretende um atendimento e/ou abordagem mais presencial,
humanista, mais próximo dos/as cidadãos/ãs (princípio da subsidiariedade), tendo em
conta as suas reais necessidades, de modo a trazer maior eficácia na prevenção e/ou
resolução de problemas sociais das pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e
exclusão social, bem como de emergência social, tendo como base uma intervenção
articulada e integrada com os serviços.

288.866,62

FSE

245.536,63

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/10

2019/10/09

Portugal

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
Rede local de intervenção social (RLIS)
SAÚDE

Este serviço destina-se à população em geral, mas privilegiará a intervenção com
populações em situação de exclusão social extrema, particularmente as pessoas em
situação de sem-abrigo. Com esta intervenção pretende-se contribuir para o
desenvolvimento de estratégias de intervenção social que possam ser facilitadoras dos
mecanismos de intervenção tradicionais e que contribuem para a estigmatização desta
população.Programa de apoio a menores

475.014,09

FSE

403.761,98

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/07

2019/09/06

Portugal

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VELHA DE
RODÃO

Rede local de intervenção social (RLIS)

Resposta de atendimento especializado, acompanhamento e encaminhamento de
indivíduos e famílias com problemas sociais.Participa em diagnósticos e desenvolve
intervenções na área social com o intuito de resolver problemas sociais, contribuindo
para a integração social dos indivíduos mais fragilizados da comunidade, estimulandoos para uma participação mais ativa.Privilegia o trabalho em rede com os parceiros
locais.

215.486,63

FSE

183.163,64

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/18

2019/01/17

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Rede Local de Intervenção Social A RLIS assenta numa lógica de intervenção articulada e
integrada de entidades com responsabilidade no desenvolvimento da ação social que
visa potenciar uma atuação concertada dos diversos organismos e entidades envolvidas
na prossecução do interesse público e promover a implementação de novos
mecanismos de atuação e diferentes estratégias de ação em resposta às necessidades
sociais.

287.023,06

FSE

243.969,60

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/12/11

2018/12/10

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A visão do CSPVC para a RLIS, é de que esta se constitua como instrumento privilegiado
de intervenção,a fim de potenciar a melhoria das condições de vida da população e a
diminuição da pobreza severa e recorrente;uma vez que se encontra alavancada numa
metodologia participativa,concertada e sustentável,vem permitir a regularização e
agregação no território não só das respostas e recursos existentes,mas também duma
governação de maior proximidade

421.142,29

FSE

357.970,95

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/03/02

2020/02/28

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Este projeto nasce da vontade de construir em conjunto uma resposta inovadora e
profissional assente na promoção da cidadania através de uma cultura de proximidade
como forma de combater e prevenir a pobreza e exclusão social num concelho
socialmente desfavorecido, porque juntos construímos o caminho para a solução.

260.069,96

FSE

221.059,47

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/11/14

2019/11/13

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Pretendemos apostar na diferenciação e inovação social, promovendo uma ação
concertada entre a RLIS e outras entidades parceiras no âmbito de um atendimento e
encaminhamento rápido e eficaz.Promovemos assim um projeto que se inicia com um
processo de atendimento de uma família em risco de exclusão e que termina numa
família integrada e estruturada, com uma nova visão do seu núcleo familiar e das suas
potencialidades enquanto elementos isolados.

232.428,00

FSE

197.563,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/02/01

2020/01/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Tendo por base os objetivos da RLIS, ter-se-à em particular atenção os públicos que, no
território,revelam mais fragilidades sociais:crianças e jovens em risco, pessoas em
situação de desemprego e fragilidade económica, idosas, portadoras de deficiência,
com doença de foro mental e/ou com comportamentos aditivos e vitimas de violência
doméstica.Estas situações estão devidamente identificadas no Diagnóstico Social de
Vila Verde.

365.505,70

FSE

310.679,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/03

2019/09/30

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

SCMSC propõe-se desenvolver um serviço de atendimento/acompanhamento que
contribua para reforçar a coesão social, através do trabalho coordenado/em rede com
parceiros e da prestação de um serviço descentralizado/próximo da população,
deslocando-o para entidades de todo o concelho. Disponibiliza outros meios de
comunicação (portal de comunicação online; caixas postais).

301.428,00

FSE

256.213,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/12/12

2019/12/11

Portugal

301.428,00

FSE

256.213,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/02/03

2019/02/02

Portugal

221.682,02

FSE

188.429,72

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/24

2019/10/23

Portugal

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE
Rede local de intervenção social (RLIS)
PENACOVA

Com esta operação, ambiciona-se alcançar todos os objetivos propostos,
nomeadamente proporcionar o bem-estar e a melhoria das condições pessoais e
familiares de agregados vulneráveis e, consequentemente, melhorar as condições dos
cidadãos e das famílias do concelho de Penacova através de um projeto inovador. Este
desígnio beneficiará toda a comunidade, tornando este um Concelho com a qualidade
de vida desejável para todo e qualquer Ser Humano.

190.013,34

FSE

161.511,34

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/12

2019/01/11

Portugal

CENTRO DE ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL

Rede local de intervenção social (RLIS)

Este projeto pretende criar a Rede Local de Intervenção Social – RLIS, de Almeida e
através de um espaço físico para atendimento de situações vulnerabilidade, exclusão e
emergência social e através da proximidade efetuar e articular o Acompanhamento em
rede com os parceiros locais.

284.000,00

FSE

241.400,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/12/28

2018/10/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A RLIS/SAAS constitui-se como uma plataforma colaborativa local de intervenção social
junto de pessoas, famílias, comunidades e territórios, que assenta numa intervenção
articulada, integrada e de proximidade, implementando inovadores mecanismos de
atuação e diferentes estratégias de ação, enquanto via de combate às desigualdades e à
pobreza e promoção da inclusão social e reforço da coesão social.

340.049,52

FSE

289.042,09

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/12/01

2018/11/30

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

O presente projeto, RLIS, para o território sul de Barcelos, será um instrumento
privilegiado de articulação entre as várias entidades multissetoriais, representadas nas
estruturas locais com responsabilidade no desenvolvimento de serviços de ação social,
garantindo, desta forma, uma intervenção social mais próxima e eficiente, centrada no
bem-estar das pessoas e potenciadora da coesão social do território.

396.142,64

FSE

336.721,24

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/09

2019/09/08

Portugal

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA Rede local de intervenção social (RLIS)

A Rede Local de Intervenção Social (RLIS) é um modelo de organização que assenta
numa lógica de intervenção articulada e integrada de entidades públicas e instituições
particulares de solidariedade social ou equiparadas, do setor de economia social, com
responsabilidade no desenvolvimento da ação social e na promoção de uma cultura de
inovação social, colocadas ao serviço das necessidades dos cidadãos.

300.609,62

FSE

255.518,18

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/12/02

2018/09/30

Portugal

CENTRO DE APOIO SOCIAL DA CARREGUEIRA

Rede local de intervenção social (RLIS)

O CASC pretende operacionalizar um projeto RLIS no seu território (Golegã e Chamusca)
em consonância com os objetos e princípios preconizados para esta resposta social – ou
seja, numa lógica de intervenção articulada, integrada e de proximidade/itinerância que
visa potenciar uma atuação concertada das diversas entidades envolvidas na
prossecução do interesse público recorrendo também a metodologias inovadoras.

236.304,99

FSE

200.859,24

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/12/07

2019/12/06

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

As atividades incluídas no presente projeto serão desenvolvidas pela Santa Casa da
Misericórdia nos termos da regulamentação aplicável RLIS/SAAS, bem como ao Manual
de Funcionamento dos SAAS’s e demais indicações emanadas pela tutela. Incluem-se no
projeto ações de atendimento e acompanhamento de pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade e exclusão social, nos termos do diagnóstico social do concelho, bem
como de emergência social.

554.220,00

FSE

471.087,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/12

2019/09/30

Portugal

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA DO CONDE Rede local de intervenção social (RLIS)

Constituição de uma equipa multidisciplinar; descentralização do atendimento;
existência de uma rede institucional pública e privada; forte divulgação e comunicação
da operação, para sensibilizar a população; adequação das atividades/ações em função
do diagnóstico efetuado no atendimento; rapidez no atendimento; capacidade SCMVC
disponibilizar, para projeto, recursos humanos com formação específica; capacidade
económica/ logística da Instituição

487.692,00

FSE

414.538,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/19

2019/08/31

Portugal

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ERVEDOSA

Rede local de intervenção social (RLIS)

A operação tem como objetivo procurar potenciar, aprofundar e desenvolver as
dinâmicas locais já existentes ou a implementar no sentido de mobilizar e
corresponsabilizar os diferentes intervenientes locais, personalizar e flexibilizar os
apoios sociais, promover a intervenção prioritária das entidades mais próxima dos
cidadão e valorizar as parcerias para uma atuação integrada.

170.178,22

FSE

144.651,49

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A CERE pretende operacionalizar um projeto RLIS no seu território (Entroncamento,
Constância e Vila Nova da Barquinha) em consonância com os objetos e princípios
preconizados para esta resposta social – ou seja, numa lógica de intervenção articulada,
integrada e de proximidade/itinerância que visa potenciar uma atuação concertada das
diversas entidades envolvidas na prossecução do interesse público recorrendo também
a metodologias inovadoras.

243.393,67

FSE

206.884,62

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/12/13

2019/12/12

Portugal

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PAREDES DE
COURA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA VERA CRUZ

IRMANDADE DA MISERICORDIA DE PENICHE

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANTANHEDE

CASA DO POVO DE RIBEIRA DO NEIVA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTIAGO DO
CACEM

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CASA DO POVO DE SATÃO

POISE-03-4538-FSE-000230

POISE-03-4538-FSE-000233

POISE-03-4538-FSE-000240

POISE-03-4538-FSE-000241

POISE-03-4538-FSE-000244

POISE-03-4538-FSE-000253

POISE-03-4538-FSE-000255

POISE-03-4538-FSE-000258

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

País |
Country

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

POISE-03-4538-FSE-000217

POISE-03-4538-FSE-000229

Data Fim |
Finish Date

294.615,01

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
Rede local de intervenção social (RLIS)
CULTURAL DO VALE DO COBRAL

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Data Início |
Start Date

FSE

0,85

0,85

Prioridade de Investimento | Investment Priority

346.605,89

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Objetivo Temático | Thematic
Objective

CERCIFAF-COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE FAFE Rede local de intervenção social (RLIS)
CRL

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

A criação de um Serviço destinado a apoiar a RLIS em Fafe, tem como perspetiva
fundamental conhecer, encaminhar e agir, sobre as necessidades emergentes dos
diferentes grupos sociais mais vulneráveis, potenciando um modelo de intervenção
social abrangente, que articula parceiros e mobiliza recursos da comunidade, para
solucionar o que é emergente e promover condições de suporte para a autonomia das
pessoas e famílias socialmente mais frágeis.

POISE-03-4538-FSE-000214

POISE-03-4538-FSE-000226

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS DA
RAINHA

GRUPO DE ACÇÃO SOCIAL CRISTÃ

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIANA DO
CASTELO

CERE-CENTRO DE ENSINO E RECUPERAÇÃO DO
ENTRONCAMENTO

Rede local de intervenção social (RLIS)

Inovação social; a relevância estratégica, no sentido de dar continuidade ao trabalho
desenvolvido pelo CLDS de Oliveira do Hospital, nomeadamente na sua ação n.º 4 Plataforma de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado, no âmbito do Eixo 2 Intervenção Familiar e Parental, uma vez que fomos a entidade coordenadora local da
parceria que executou o referido CLDS, visando coordenar a multidisciplinariedade a
nível da ação social local.
A presente operação visa estruturar, dinamizar e articular de forma integradora o
serviço de atendimento e acompanhamento social de proximidade no Concelho de
Sátão.

809

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

POISE-03-4538-FSE-000263

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL PADRE TOBIAS
(FUNDAÇÃO)

Rede local de intervenção social (RLIS)

A Fundação Padre Tobias visa com esta actividade promover o atendimento e
acompanhamento à população do município, alargando o serviço anteriormente
prestado pelo ISS, propondo-se fazer um acompanhamento de grande proximidade e
realizando a articulação e a integração com entidades de referência da comunidade
para oferecer uma resposta global para as necessidade de hoje, as quais carecem e
exigem respostas mais prontas e especificas.

POISE-03-4538-FSE-000271

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

LAR RESIDENCIAL DONA BARBARA TAVARES DA
SILVA

Rede local de intervenção social (RLIS)

Resposta de Inclusão social, apoio aos mais carenciados e igualdade do género com
atendimento especializado, visando a integração social dos individuos mais fragilízados.

223.156,97

FSE

189.683,42

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/10/02

2018/10/01

Portugal

269.000,65

FSE

228.650,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/02/12

2019/01/31

Portugal

247.740,44

FSE

210.579,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/04/18

2019/04/17

Portugal

POISE-03-4538-FSE-000282

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORIA DE
PENALVA DO CASTELO

Rede local de intervenção social (RLIS)

Este projeto pretende responder às necessidades dos cidadãos em situação de
vulnerabilidade social, promovendo a inclusão social, o combate à pobreza e à
discriminação. Pretende-se também promover a igualdade de oportunidades e a
participação ativa, apostando no aumento da empregabilidade no concelho,
desenvolvendo ações de informação/sensibilização, bem como ações complementares
de divulgação e implementação de projetos, para uma cidadania ativ

POISE-03-4538-FSE-000283

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO CADAVAL

Rede local de intervenção social (RLIS)

Somos europeus, a cidadania europeia confere-nos direitos essenciais para agirmos,
reagirmos e nos movermos numa nova comunidade que se foi formando com a
aproximação dos povos, que é a União Europeia. Ser português, hoje no mundo.

264.406,83

FSE

224.745,81

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/18

2019/10/17

Portugal

460.337,37

FSE

391.286,76

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/14

2018/12/31

Portugal

POISE-03-4538-FSE-000284

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CARITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Rede local de intervenção social (RLIS)

O projeto visa a criação de um SAAS constituído por uma Equipa Multidisciplinar que
proporcione novas formas de respostas integradas e de proximidade, através de
diferentes atividades: serviço de ATENDIMENTO SOCIAL, serviço de
ACOMPANHAMENTO SOCIAL; serviço de INTERVENÇÃO FAMILIAR;
EMPREENDEDORISMO PESSOAL, PROMOÇÃO DA CIDADANIA ATIVA; PROMOÇÃO DA
QUALIDADE DE VIDA; CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO (COLABORAÇÃO COM CPCJ).

POISE-03-4538-FSE-000286

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E ACÇÃO SOCIAL
DA FREGUESIA DE MATACÃES

Rede local de intervenção social (RLIS)

Na qualidade de Instituição interventora na comunidade, cabe-nos agir/intervir para
assegurar o bem estar e qualidade de vida dos cidadãos, tendo por objetivo o acesso à
cidadania e consequente concretização dos direitos de cada cidadão.

351.755,56

FSE

298.992,23

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/12/14

2019/12/13

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Esta operação estrutura-se num lógica de intervenção integrada e articulada entre as
várias entidades concelhias, assegurando um acompanhamento de proximidade,
sistemático e de igualdade de género. Desta forma, pretende-se potenciar o
desenvolvimento sustentável, pautando a sua intervenção por práticas inovadoras
inclusivas, promovendo a melhoria continua dos serviços prestados bem como do
empowermemt das pessoas/famílias.

414.734,70

FSE

352.524,49

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Com o objetivo de proximidade entre serviços e comunidade, consideramos relevantes:
intervenção em parceria; atendimentos descentralizados; intervenção e prática que
promove a inclusão social de grupos desfavorecidos (género, cultura, etnia, religião,
nacionalidade e em vulnerabilidade social) ; nº de planos contratualizados e concluídos;
nº de atendimentos e acompanhamentos; nº encaminhamentos e integrações nos
diversos serviços e entidades.

190.444,41

FSE

161.877,75

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Implementação de um gabinete que dará uma resposta social integrada, sistemática e
pluridireccionada. promovendo a mudança de atitudes e comportamentos que
permitam o desenvolvimento de competências e praticas valorizadas que garantam a
integração social através das diferentes áreas (organização domestica, gestão
financeira, saúde, emprego/ocupação e educação) de grupos em risco de exclusão
social tais como beneficiários RSI, DLD.

301.428,00

FSE

256.213,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

242.498,16

FSE

206.123,44

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/04

2019/01/03

Portugal

301.428,00

FSE

256.213,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/18

2019/10/17

Portugal

Implementação de uma estrutura multidisciplinar especializada e qualificada para dar
resposta aos problemas sociais na área geográfica de Almoster,Póvoa da Isenta,União
de Freguesias de Santarém. A RLIS efetua atendimento e acompanhamento de
proximidade a cidadãos e famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade ou
emergência social, potenciando os agentes, meios e recursos já existentes, fomentando
a inclusão e coesão social.

417.188,11

FSE

354.609,89

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/10

2018/12/31

Portugal

257.989,77

FSE

219.291,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/10

2019/10/09

Portugal

POISE-03-4538-FSE-000290

POISE-03-4538-FSE-000292

POISE-03-4538-FSE-000294

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

CENTRO SOCIAL DE PARAMOS

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE FOROS DE
SALVATERRA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNDÃO

POISE-03-4538-FSE-000295

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MELGAÇO

POISE-03-4538-FSE-000298

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

IRMANDADE DE SANTA CASA DA MISERICORDIA DE
Rede local de intervenção social (RLIS)
AGUIAR DA BEIRA

Rede local de intervenção social (RLIS)

Melgaço é um concelho envelhecido, com baixa densidade populacional e significativa
dispersão territorial,pelo que urge um projeto que aposte numa cultura de
proximidade,promovendo o atendimento/acompanhamento de pessoas e agregados
em situação de vulnerabilidade,exclusão ou emergência social, envolvendo-os
ativamente no processo de intervenção e criando sinergias com as entidades que
intervêm neste âmbito de atuação.
A Rede Local de Intervenção Social de Aguiar da Beira apresenta processos inovadores
que permitem envolver as entidades necessárias para a promoção de respostas
adequadas às necessidades sociais existentes.

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4538-FSE-000300

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALTER DO CHÃO Rede local de intervenção social (RLIS)

Dinamizar um modelo de organização e funcionamento da intervenção social de base
local, em que se pretende apoiar os processos de atendimento e acompanhamento
social de pessoas e das pessoas em situações de risco e vulnerabilidade
socioeconómica.

POISE-03-4538-FSE-000307

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA
Rede local de intervenção social (RLIS)
TROFA

A presente operação tem em vista a criação da RLIS do concelho da Trofa para o
Atendimento e Acompanhamento de grupos social e economicamente vulneráveis.

260.539,75

FSE

221.458,79

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/12

2019/09/11

Portugal

PESQUEIRAMIGA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
Rede local de intervenção social (RLIS)
SOCIAL

O projeto designa-se RLIS – 4P (Rede Local de Intervenção Social – Projeto de
Proximidade à População da Pesqueira), e assume-se como um serviço de proximidade
que procura reduzir as assimetrias regionais no provimento do acesso a serviços sociais,
diversificando, assim, a oferta deste tipo de serviços, e permitindo delinear
metodologias de ação mais ativas, mais descentralizadas e próximas dos cidadãos e das
famílias.

174.653,38

FSE

148.455,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/25

2019/01/24

Portugal

FUNDAÇÃO BENJAMIM DIAS COSTA

Rede local de intervenção social (RLIS)

A unidade de RLIS Desafio à inclusão social assenta numa lógica de intervenção
articulada e integrada ao nível do desenvolvimento social concelhio. Pretende assegurar
uma coordenação eficiente de todos os recursos existentes, de forma abrangente e
descentralizada, tendo por base o princípio da rentabilização dos mesmos. Pretende-se
a igualdade como um desafio para a população alvo.

337.546,44

FSE

286.914,47

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/11/09

2018/12/28

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

SCMS propõe-se desenvolver um serviço de atendimento/acompanhamento que
contribua para reforçar a coesão social, através do trabalho coordenado/em rede com
parceiros e da prestação de um serviço descentralizado/próximo da população,
deslocando-o para 2 juntas de freguesia do concelho. Disponibiliza como outros meios
de comunicação 1 portal de comunicação online (facebooK) e caixas postais localizadas
nos espaços de atendimento descentralizados.

301.428,00

FSE

256.213,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/02/23

2019/02/22

Portugal

PESQUEIRAMIGA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
Rede local de intervenção social (RLIS)
SOCIAL

O projeto designa-se Rede Local de Intervenção Social – Projeto de Proximidade à
População de Penedono e assume-se como um serviço de proximidade que procura
reduzir as assimetrias regionais no provimento do acesso a serviços sociais,
diversificando, assim, a oferta deste tipo de serviços, e permitindo delinear
metodologias de ação mais ativas, mais descentralizadas e próximas dos cidadãos e das
famílias.

139.916,31

FSE

118.928,86

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/25

2019/01/24

Portugal

A MUTUALIDADE DE SANTA MARIA-ASSOCIAÇÃO
MUTUALISTA

Rede local de intervenção social (RLIS)

O projeto inserido nas medidas de combate à pobreza de públicos socialmente
fragilizados, visa apoiar pessoas e famílias em situações de vulnerabilidade e exclusão
social, e bem assim de emergência social, disponibilizando informação e mobilizando os
recursos adequados a cada situação, através de ações de atendimento e
acompanhamento social, promotores da proteção e inclusão social e da melhoria das
condições de vida e bem-estar desta população

301.428,00

FSE

256.213,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/03/09

2020/03/08

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Desenvolver uma intervenção social multinível, assente em parcerias, concertada com
outras respostas/entidades no território, indutora da inclusão e coesão Social, com vista
à melhoria das condições de vida e ao bem-estar das populações, através da
capacitação das pessoas para, de forma autónoma e sustentável a nível pessoal,
profissional e social, cuidarem, produzirem e participarem na comunidade, conscientes
dos direitos e deveres de cidadania

482.954,79

FSE

410.511,57

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/24

2019/10/23

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Atendimento personalizado e individualizado, assente em relacionamento de
proximidade e confiança mútua, criando clima interacional e de diálogo enquanto
instrumentos de mudança. Intervenção positiva, com ação centrada nas competências
e nas forças já observadas no beneficiário e nas famílias, contribuindo-se assim para os
apoiar na ativação das suas competências e capacidades e, assim, melhor responderem
aos desafios que se propõem enfrentar.

257.274,19

FSE

218.683,06

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Projeto destinado ao atendimento e acompanhamento social de pessoas e agregados
familiares do concelho de Portalegre, com intervenção realizada na sede de concelho e
em todas as freguesias rurais do mesmo, através de uma equipa multidisciplinar.
Disponibiliza um serviço de Mediação Familiar e a manutenção de uma intranet nas
entidades do concelho para maior sinergia dos recursos existentes. Intervém, ainda, em
situações de emergência social.

300.504,48

FSE

255.428,81

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/03

2019/10/02

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A RLIS visa o reforço da coesão social, com apoio efetivo às famílias em situação de
vulnerabilidade, exclusão e emergência social. O objetivo é criar um modelo de
organização, de intervenção articulada/integrada, entre entidades do sector
público/privado com responsabilidades no âmbito da ação social. Pretende-se promover
a inserção social/comunitária, contratualizar para a inserção, usando os apoios sociais
adequados. A RLIS contempla SAAS.

267.988,48

FSE

227.790,21

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/03

2019/10/02

Portugal

POISE-03-4538-FSE-000299

POISE-03-4538-FSE-000315

POISE-03-4538-FSE-000319

POISE-03-4538-FSE-000322

POISE-03-4538-FSE-000323

POISE-03-4538-FSE-000334

POISE-03-4538-FSE-000336

POISE-03-4538-FSE-000339

POISE-03-4538-FSE-000342

POISE-03-4538-FSE-000343

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SINES

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÁGUEDA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

LAR DE SÃO SALVADOR DE ARAMENHA

Rede local de intervenção social (RLIS)

810

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4538-FSE-000347

POISE-03-4538-FSE-000348

POISE-03-4538-FSE-000349

POISE-03-4538-FSE-000353

POISE-03-4538-FSE-000357

POISE-03-4538-FSE-000358

POISE-03-4538-FSE-000363

POISE-03-4538-FSE-000364

POISE-03-4538-FSE-000365

POISE-03-4538-FSE-000368

POISE-03-4538-FSE-000369

POISE-03-4538-FSE-000370

POISE-03-4538-FSE-000372

POISE-03-4538-FSE-000377

POISE-03-4538-FSE-000381

POISE-03-4538-FSE-000383

POISE-03-4538-FSE-000384

POISE-03-4538-FSE-000385

POISE-03-4538-FSE-000387

POISE-03-4538-FSE-000389

POISE-03-4538-FSE-000390

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Rede local de intervenção social (RLIS)

O modelo de contratualização, a cultura de direitos e obrigações, a transversalidade, a
intervenção de proximidade e a inovação social estarão na base da intervenção.
Pretende-se assegurar o atendimento, encaminhamento e acompanhamento social em
situações de risco e/ou emergência social; promover a inclusão social; reforçar a
cooperação com instituições locais que desenvolvem respostas sociais, rentabilizando
recursos que integrem a rede local.

299.062,81

FSE

254.203,39

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Rede local de intervenção social (RLIS)

O projeto visa implementar a RLIS no concelho, através do Serviço de Atendimento e
Acompanhamento Social aos cidadãos em situação de vulnerabilidade e exclusão social.
A Instituição define como resultados médios mensais a atingir, 25 Atendimentos Sociais
e 90 Acompanhamentos Social. Com vista ao alcance dos objetivo e resultados a
Instituição desenvolverá o projeto numa lógica descentralizadora, numa estreita
parceria com os atores locais.

173.943,57

FSE

147.852,04

Rede local de intervenção social (RLIS)

O SAAS da SCM de Bragança tem vindo a assumir-se como uma resposta essencial à
comunidade onde se insere e atua, abrangendo as freguesias do concelho de Bragança.
Tem como objetivo promover uma resposta integrada capaz de responder às
necessidades da população com quem trabalha, visando a sua autonomização na
construção de percursos de vida capazes de cumprir o potencial de cada pessoa e
família.

276.094,17

FSE

Rede local de intervenção social (RLIS)

A RLIS da ADCL constitui uma estratégia inovadora de reforço da coesão social no
território de Guimarães, garantindo a articulação entre as várias entidades e agentes,
com o propósito de melhor servir os cidadãos e aumentar a sua proteção social.
Contempla atividades de atendimento e acompanhamento social, fóruns e oficinas com
os/as cidadãos/ãs, visitas domiciliárias, grupos de suporte, baseadas na proximidade e
participação ativa dos cidadãos.

486.055,60

CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA
Rede local de intervenção social (RLIS)
MULTISSECTORIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL

Qualificar o atendimento e acompanhamento social, bem como o trabalho em parceria,
visando atingir uma maior eficácia e eficiência nas respostas às pessoas em situação de
vulnerabilidade e exclusão social. Assente em princípios como o trabalho em parceria, a
territorialização, e a participação de todos os intervenientes, centrando-se no individuo,
na família e na comunidade, optimizando a intervenção social e a rentabilização dos
recursos.

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FREIXO DE
ESPADA A CINTA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BRAGANÇA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS
COMUNIDADES LOCAIS

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOTICAS

CARITAS DIOCESANA DE BEJA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ARCOS DE
VALDEVEZ

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/03/01

2019/02/28

Portugal

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

234.680,04

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/21

2019/08/31

Portugal

FSE

413.147,26

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/08/04

2019/07/31

Portugal

478.942,41

FSE

407.101,05

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/04

2018/12/28

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A Delegação da Figueira da Foz da Cruz Vermelha Portuguesa pretende implementar
novas metodologias no atendimento aos indivíduos e famílias nomeadamente: A
descentralização do atendimento nas freguesias ou localidades que estão distantes da
nossa sede, efetuado por equipa multidisciplinar, com técnicos das diferentes áreas
(TSSS, psicólogo, animador sócio cultural e jurista) de modo a permitir uma visão mais
alargada das diferentes problemátic

311.807,86

FSE

265.036,68

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/08/26

2018/12/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

O SAAS assenta numa lógica de agir em solidariedade, através do caráter inovador,
atuando com base nos princípios da intervenção, territorialização e humanização. Visa a
participação ativa dos indivíduos/família vulneráveis no seu trajeto de vida, tendo como
objetivo o reforço da coesão social. O projeto é operacionalizado pela descentralização
do serviço prestado por freguesias do concelho, aumentando a equidade no acesso aos
serviços prestados

300.256,90

FSE

255.218,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/27

2019/01/26

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A candidatura a esta medida resulta do conhecimento aprofundado que a Cáritas
Diocesana de Beja dispõe sobre as reais necessidades dos cidadãos, virtude da sua
maior proximidade com as populações do território de Beja, e da sua experiência no
últimos 25 anos de trabalho de atendimento. A Cáritas D. de Beja propõe- se a realizar
atendimento e acompanhamento social no Concelho de Beja, promovendo novas
metodologias experimentais de atendimento.

404.553,27

FSE

343.870,28

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A presente candidatura, visa a implementação de um Serviço de Atendimento e
Acompanhamento Social, que se operacionaliza num atendimento de 1ªlinha que
responda eficazmente às situações de crise e ou de emergência social, bem como num
acompanhamento destinado a assegurar apoio técnico, tendo em vista a prevenção e
resolução de problemas sociais, no território de Arcos de Valdevez.

296.856,38

FSE

252.327,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

173.756,73

FSE

147.693,22

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/08/23

2019/08/22

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

0,85

MISERICORDIA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES
Rede local de intervenção social (RLIS)
DE OLIVEIRA DE FRADES

RLIS - Mais por si!: Esta operação tem como objetivo fulcral a proximidade e um
atendimento de melhor qualidade dos serviços à população mais vulnerável,
nomeadamente famílias e/ou indivíduos com baixos recursos económicos, sociais e
pessoais através de ações de combate à pobreza e à exclusão social existentes no
território, resultando em boas práticas.

0,85

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA
DA GRAÇA

Rede local de intervenção social (RLIS)

O projeto em referencia no âmbito da RLIS visa promover medidas de combate à
pobreza de públicos socialmente vulneráveis no território de Mora, através da execução
das atividades do SAAS, com vista ao acompanhamento social das situações de
vulnerabilidade em estreita articulação com as entidades publicas e privadas locais.

271.300,46

FSE

230.605,39

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/10/01

2018/09/28

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

RLIS Cartaxo - A SCMC pretende criar um espaço no concelho do Cartaxo e formar uma
equipa para proceder ao atendimento e acompanhamento de pessoas e/ou famílias em
situação de vulnerabilidade e exclusão social ou emergência social, privilegiando uma
intervenção articulada e integrada das entidades com responsabilidade no
desenvolvimento da Ação Social no concelho. A RLIS assentará numa intervenção de
proximidade, individualizada e personalizada

286.210,48

FSE

243.278,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

O SAAS Arganil assenta num modelo de intervenção inovador, com tónica sobre os
princípios da territorialização, parceria, humanização e participação, potenciando a
inclusão social dos cidadãos em situação de vulnerabilidade e o reforço da coesão
social.O Projeto é operacionalizado mediante a disponibilização de gabinetes de
descentralizados, cujo funcionamento assume um carácter ininterrupto, garantindo
uma maior proximidade junto da comunidad

244.583,17

FSE

207.895,69

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/10/08

2018/10/07

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

O Projeto organiza o SAAS a partir de uma matriz territorial descentralizada à escala de
freguesia , em que vai ao encontro das populações e com um serviço permanente de
emergência social na Mealhada.Inclui metodologias de intervenção inovadoras (
benchmarking, envolvimento de stakeholders) aplicadas no território com uma forte
aposta na valorização do conhecimento , transdisciplinaridade e sustentabilidade.

192.065,81

FSE

163.255,94

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/03/15

2020/03/14

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Trata-se de uma estratégia de coesão social que impõe a criação de uma rede local de
intervenção social, que ao nível do atendimento e acompanhamento de problemáticas
sociais incentiva e desenvolve uma articulação entre entidades e/ou agentes de
natureza publica e/ou privada que potenciando os diversos nível de participação e a
implementação de politicas e recursos determinantes na prevenção e inversão de
situações de pobreza e exclusão social.

314.578,02

FSE

267.391,32

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/11/22

2019/11/21

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

A RLIS em Pernes, pretende revelar-se uma estratégia articulada e integrada de
intervenção social, envolvendo15 freguesias e promovendo parcerias com entidades
públicas (JF, UFSA,AE) e privadas (IPSS), em corresponsabilização no desenvolvimento
de melhores metodologias, num reforço da coesão social com atores que lidam, num
nível imediato de proximidade para obter maiores ganhos na prevenção e resolução de
situações de pobreza e exclusão social

408.411,04

FSE

347.149,38

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/11

2019/10/10

Portugal

Rede local de intervenção social (RLIS)

Este projeto de atendimento e acompanhamento a situações de vulnerabilidade
imediata ou permanente, à população de Coruche, tem como objectivo a prevenção/
combate à pobreza e exclusão social.A intervenção será executada por uma equipa
técnica especializada/ diferenciada em articulação com as entidades/organismos de
diferentes áreas, tendo como meta a inclusão social dos mais desprotegidos,
promovendo a Igualdade Género e a não discriminação

293.055,00

FSE

249.096,76

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/11/02

2018/09/19

Portugal

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE
Rede local de intervenção social (RLIS)
TAROUCA

Este projecto visa essencialmente a inclusão social da população alvo através do
desenvolvimento das acções que potenciem a sua qualidade de vida no seu todo.
Permite também contribuir para a desenvolvimento local e coesão territorial, na
medida em que promove e facilita as relações de parceria Inter-institucional,
permitindo por sua vez rentabilizar os recursos já existentes no Concelho de Tarouca.

225.523,78

FSE

191.695,21

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/11

2019/01/10

Portugal

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AVIS

O empoderamento dos destinatários na definição de estratégias e mecanismos da sua
própria inserção social e comunitária. A preocupação na integração plena da dimensão
da igualdade de género. A preocupação na integração social e comunitária de minoria
étnicas fomentando a coesão social.

221.771,68

FSE

188.505,93

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/10/04

2019/09/30

Portugal

CRIA-CENTRO DE RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE
Rede local de intervenção social (RLIS)
ABRANTES

Atendimento e acompanhamento social a famílias procurando desenvolver, potenciar
eaprofundar as dinâmicas locais já implementadas ou que venham a serdesenvolvidas,
nomeadamente no sentido de mobilizar a cor responsabilização dos
diferentesintervenientes locais, personalizar e flexibilizar os apoios sociais e promover a
intervenção prioritáriadas entidades mais próximas dos cidadãos.

281.513,97

FSE

239.286,87

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/12/22

2018/12/21

Portugal

GONDOMAR SOCIAL - ASSOCIAÇÃO DE
INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA

Através da operação proposta implementar-se-á um modelo especializado de
atendimento e acompanhamento de famílias na área da ação social,através de
metodologias de intervenção específica em função do problema central de cada
agregado familiar.Far-se-á uma intervenção de capacitação holística junto das famílias.
Assim,potenciar-se-á os fatores protetores de cada família através de implementação
de programas específicos e centrados no agregado.

336.645,02

FSE

286.148,27

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/26

2019/09/25

Portugal

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO CARTAXO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ARGANIL

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA MEALHADA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TORRES NOVAS

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PERNES

ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS DA
SOCIEDADE S. VICENTE DE PAULO

Rede local de intervenção social (RLIS)

Rede local de intervenção social (RLIS)

811

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

550.160,65

FSE

467.636,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/09/05

2019/09/04

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

POISE-03-4538-FSE-000392

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

OLIVAL SOCIAL - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE OLIVAL

Rede local de intervenção social (RLIS)

Este projeto visa desenvolver uma intervenção de proximidade, articulada e integrada
com os agentes, recursos e meios da comunidade, desafiando novos mecanismos de
atuação e diferentes estratégias de ação em resposta às necessidades sociais, situações
de vulnerabilidade, exclusão e emergência social. Assumindo um caráter remediativo e
preventivo, o objetivo principal do projeto é o atendimento e acompanhamento
holístico dos indivíduos e famílias

POISE-03-4538-FSE-000396

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE
TABUAÇO

Rede local de intervenção social (RLIS)

apoio a famílias em situação de carência económica e problemáticas familiares

150.051,50

FSE

127.543,78

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2016/01/11

2019/01/10

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

A presente operação integra um conjunto de cursos de formação que visam contribuir
para a eficiência da instituição, essencialmente ao nível do desenvolvimento das
competências técnicas e relacionais dos recursos humanos, e ao nível organizacional, no
que diz respeito à implementação de metodologias específicas que permitirão
identificar oportunidades de melhoria e agregação de valor aos fluxos de materiais,
informações, processos e pessoas.

71.382,67

FSE

60.675,27

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/10/16

2018/09/28

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Neste Operação consideramos relevante: A Missão do CHMA nomeadamente a o
Programa de Acreditação da Qualidade Organizacional do Centro Hospitalar do Médio
Ave pelo CHKS; As prioridades formativas 2016/2018 aprovadas pelo Senhor Secretário
de Estado Adjunto e da Saúde a 6 de setembro de 2016 ; A Formação contínua dos
profissionais assumida como vetor para o Desenvolvimento Organizacional do CHMA;

11.572,45

FSE

9.836,58

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/10/19

2018/07/19

Portugal

Centro Nacional de Apoio ao Imigrante

Com esta candidatura pretende dar-se continuidade ao funcionamento do CNAIM do
Norte, localizado no Porto, que existe desde 2004.Os objetivos da atividade deste
CANIM são: apoiar, esclarecer e encaminhar as pessoas migrantes para os serviços
competentes;Prestar um serviço de atendimento e aconselhamento em diversas áreas para mais detalhes, ver memória descritiva em anexo

1.433.542,18

FSE

1.218.510,85

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

O financiamento de projectos formativos vai impulsionar a formação na ULSNE neste
quadro comunitário, tendo por objectivo conferir competências técnicas e cientificas
aos profissionais dos diferentes grupos/categorias profissionais, nas diversas áreas de
actuação ao nível da Saúde. O desenvolvimento profissional e a valorização pessoal dos
colaboradores são a chave para o sucesso de qualquer organização.Nesse sentido o
Gabinete de Desenvolvi

50.910,08

FSE

43.273,57

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/09/18

2018/06/12

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

ARSN com 9520 profissionais nos seus quadros, médicos, enfermeiros, técnicos
superiores de saúde, técnicos superiores, TDT, assistentes técnicos e operacionais e
Dirigentes, em funções nos 21 ACES e Serviços Centrais, considerado uma diversidade
de ações de formação que visam contribuir para desenvolver competências, melhorar a
eficácia dos RH no desempenho das suas funções visando a melhoria continua na
prestação de cuidados de saúde ao utente

240.115,87

FSE

204.098,49

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/03/02

2018/09/28

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

A Formação desempenha um papel importante no processo de mudança organizacional,
na gestão dos recursos humanos, e na formação dos profissionais, num contexto de
crescente competitividade.O Plano de Formação do CHPV/VC para 2017 / 2018,
perspectiva linhas de orientação e estabelece objectivos a alcançar no decurso destes 2
anos.

60.852,94

FSE

51.725,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/10/16

2018/09/21

Portugal

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO
Formação de Profissionais do Setor da Saúde
FRANCISCO GENTIL - E.P.E.

Toda a oferta formativa é divulgada no PORTAL da instituição, através de uma aplicação
própria designada “myEpop”. Esta aplicação, desenvolvida e implementada pela Escola
Portuguesa de Oncologia do Porto (EPOP), departamento no qual está integrado o
Centro de Formação, possibilita o acesso individual e autónomo a todo o processo
formativo.

147.998,94

FSE

125.799,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/05/02

2018/09/29

Portugal

CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E.P.E.

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Tendo sempre presentes a missão, a visão e os valores que norteiam a sua atividade, o
CHP considera a formação dos seus profissionais como imprescindível para os conseguir
concretizar no dia-a-dia.As atividades são anualmente planeadas tendo por base um
diagnóstico de avaliação de necessidades de formação que é feito recorrendo a diversas
fontes e instrumentos e complementado pelas orientações institucionais da tutela. (Ver
plano de formação

143.652,94

FSE

122.105,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/02/07

2018/09/14

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

O contexto atual exige melhores qualificações e desempenho das pessoas, tornando-se
cada vez mais premente a aquisição e desenvolvimento de competências. O desafio da
instituição é, não só qualificar, mas promover a aquisição e desenvolvimento de
competências (técnicas e comportamentais) que permitam e motivem a desempenhos
superiores. As prioridades formativas definidas pelo Ministério da Saúde são a grande
referência deste projeto.

73.112,12

FSE

62.145,30

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/09/15

2018/09/18

Portugal

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Em 4 de Setembro de 2008 e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 183/2008 foi criada a ULS do
Alto Minho, EPE adiante designada por ULSAM, com a natureza de entidade pública
empresarial.A Unidade de Formação integra o Serviço de Gestão de Recursos Humanos
e incorpora a sua missão em promover o apoio e a informação aos colaboradores da
ULSAM, de forma humanizada, bem como em garantir a valorização e desenvolvimento
do Capital Humano (ver plano em anexo)

241.365,88

FSE

205.161,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/02/16

2018/09/28

Portugal

CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E.P.E.

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

O Centro Hospital de Leiria, E.P.E. (CHL) apresenta o projeto designado “+ Formação –
2017|2018 ”, que contempla ações de formação que visam contribuir para otimizar a
estratégia da ação definida pela instituição, de modo a cumprir com os princípios
associados às reformas do sector da saúde e de desenvolver competências dos
profissionais melhorando assim a qualidade da prestação de cuidados de saúde.

58.145,74

FSE

49.423,88

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/11/17

2018/09/30

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

O plano de formação apresentado pela ULSLA,E.P.E., visa desenvolver continuamente as
competências e capacidades dos seus profissionais, formação teórica conjugada com
grande componente pratica, visando a otimização de competências. As características
mais relevantes do projeto: Levantamento das necessidades e concomitantemente o
plano de formação para 2017/18, sendo constituído por 32 cursos, dirigidos para grupos
mono e multiprofissionais.

56.838,24

FSE

48.312,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/10/10

2018/09/28

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

O CHUC tem como missão a prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade e
diferenciação, num contexto de formação e de ensino. A formação é tida como um
instrumento valioso de gestão e desenvolvimento dos RH (7664). O projecto dá
continuidade a investimentos formativos prévios, em áreas de formação específica da
saúde, tendo em conta as necessidades institucionais, as prioridades formativas
publicitadas e os objectivos no âmbito da tipologi

207.842,07

FSE

176.665,76

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/05/04

2018/09/26

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

O CHEDV é uma identidade pública idónea pertencente ao SNS, que cumpre e faz
cumprir todas as suas regras.Tendo como objetivo primordial o atendimento atempado,
privilegiado e com equidade dos utentes da zona Aveiro Norte, englobando os
concelhos de Santa Maria da Feira, Arouca, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis,
Vale de Cambra e parte dos conce-lhos de Ovar e Castelo de Paiva, a sua MISSÃO,
VISÃO e VALORE(Vide plano de formação em anex

132.926,92

FSE

112.987,88

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/02/06

2018/09/28

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

O presente projeto provém do conhecimento das necessidades de formação, baseado
no diagnóstico de necessidades de formação aplicado a toda a instituição, conciliadas
com os objetivos estratégicos do hospital, o plano nacional de saúde e, ainda em
concordância com as prioridades formativas para a saúde neste programa operacional.

22.277,94

FSE

18.936,25

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/09/18

2018/09/28

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Através do presente projeto formativo, o CHVNG/E concretiza a sua estratégia ativa de
qualificação e atualização dos seus recursos humanos, promovendo a melhoria das
competências profissionais e a atualização dos conhecimentos com vista a uma
prestação de cuidados de saúde com elevados padrões de qualidade, alinhadas com as
orientações estratégicas para o sector da saúde.

156.127,51

FSE

132.708,38

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/11/27

2018/06/11

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E., vem propor as Ações de Formação que
face ao diagnóstico realizado entende ser de grande importância para os seus
funcionários e utentes, visando a eficiência e eficácia da instituição por forma a obter
ganhos na qualidade e actividade assistencial. Assume particular importância é a
evolução tecnológica e a consequente necessidade de Rec. Humanos devidamente
formados.

31.928,00

FSE

27.138,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/09/12

2018/09/22

Portugal

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Considerando que a aprendizagem é uma responsabilidade partilhada pelas equipas de
trabalho e pela organização, cabe à ULSM promover um ambiente favorável à
aprendizagem, focada na aquisição/reciclagem de novas competências, na promoção
da mudança e no aumento da competitividade e diferenciação, que se reflitam na
qualidade e excelência na prestação de Serviços de Saúde proporcionados aos nossos
utentes.

60.353,11

FSE

51.300,14

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/02/21

2018/09/27

Portugal

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E.
(CHBV, E.P.E.)

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

O projeto formativo pretende atenuar as carências formativas detetadas nos/pelos
nossos profissionais, através de questionários remetidos aos serviços. Por outro lado,
encontra-se enquadrado no desenvolvimento de processos, tendo em conta os
objetivos delineados pelo Conselho de Administração e as prioridades formativas
2016/2018 definidas pela ACSS e aprovadas pelo M. Saúde – Tipologia de Operação –
Formação de Profissionais do Setor Saúde.

68.549,80

FSE

58.267,33

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/02/08

2018/06/09

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

No programa para a saúde, o XXI Governo Constitucional, estabelece como prioridade o
promover da saúde, sublinhando que para obter ganhos em saúde tem de se intervir
nos vários determinantes de forma sistémica, sistemática e integrada. Com a criação
dos programas de saúde prioritários a prosseguir pela Direção -Geral da Saúde, reforça
a dinâmica de resposta aos principais problemas de saúde da população
portuguesa...vide anexo

73.587,06

FSE

62.549,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/10/23

2018/09/25

Portugal

POISE-03-4538-FSE-000399

POISE-03-4538-FSE-000400

POISE-03-4538-FSE-000401

POISE-03-4538-FSE-000402

POISE-03-4538-FSE-000403

POISE-03-4538-FSE-000404

POISE-03-4538-FSE-000405

POISE-03-4538-FSE-000406

POISE-03-4538-FSE-000407

POISE-03-4538-FSE-000408

POISE-03-4538-FSE-000409

POISE-03-4538-FSE-000410

POISE-03-4538-FSE-000411

POISE-03-4538-FSE-000413

POISE-03-4538-FSE-000414

POISE-03-4538-FSE-000415

POISE-03-4538-FSE-000417

POISE-03-4538-FSE-000418

POISE-03-4538-FSE-000419

POISE-03-4538-FSE-000420

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES,
E. P. E.

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E.P.E.

ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E.P.E.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE,
I.P.

CENTRO HOSPITALAR PÓVOA DE VARZIM/VILA DO
CONDE, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE (CHTV,
E.P.E.)

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL
ALENTEJANO, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE
COIMBRA, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E
VOUGA, E.P.E.

HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE
GAIA/ESPINHO E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

812

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4538-FSE-000421

POISE-03-4538-FSE-000422

POISE-03-4538-FSE-000423

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

2017/06/06

2018/09/25

Portugal

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO,
Formação de Profissionais do Setor da Saúde
I.P.

A prestação de cuidados de saúde de qualidade e a satisfação dos utentes dos serviços
da ARS Centro estão ligados às características e competências dos seus recursos
humanos. Assim, previu-se a realização de um projeto formativo em diferentes áreas de
atuação, num total de 117 ações, para cerca de 1604 funcionários, uma vez que a
sociedade está em constante mudança e é necessário que os profissionais estejam
aptos a responder a novos desafios.

143.485,66

FSE

121.962,81

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/11/15

2018/09/29

Portugal

ULS DE CASTELO BRANCO, E.P.E

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

O modelo organizl da ULSCB assenta numa política d gestão integrada e orientada para
o doente, numa lógica d melhoria contínua d qualidade q garanta a prestação d
cuidados d saúde c/elevados padrões d excelência. Esta política desenvolve-s tb através
da adequação d oferta formativa às reais necessidades d profiss, disponibilizando um
plano de formação p 2017/18 abrangente, atual, c recurso a metodologias ativas e um
acompanh. proximo d formandos

60.260,07

FSE

51.221,06

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/09/14

2018/09/26

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

O IPO de Coimbra é um Hospital que ocupa a Plataforma A na Rede de Referenciação
Hospitalar de Oncologia, o que lhe atribui responsabilidades de topo no diagnóstico e
tratamento das doenças oncológicas, independentemente da sua incidência, em
particular das que exigem técnicas e tecnologia mais complexas e/ou menos
vulgarizadas, em toda a Região Centro. Tal facto exige aos seus profissionais uma
constante actualização de conhecimentos.

31.397,49

FSE

26.687,87

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/09/19

2018/09/25

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Trata-se de favorecer, através da formação conjunta, a integração funcional dos
processos e procedimentos nas unidades de saúde - Hospital e Centros de Saúde da
ULSBA, E.P.E. - estimulando os profissionais à partilha e à contraposição de pontos de
vista para a prática concertada e integrada nas diferentes áreas de atuação na
prestação dos cuidados de saúde.

82.898,71

FSE

70.463,90

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/03/23

2018/06/27

Portugal

49.929,00

FSE

42.439,65

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/02/09

2018/02/13

Portugal

229.946,62

FSE

195.454,63

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/03/01

2018/09/28

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Recorrendo a uma metodologia participativa, o INEM solicitou a cada uma das
Delegações Regionais que, após auscultação dos parceiros locais integrados no Sistema
Integrado de Emergência Médica, identificassem, no âmbito de cada uma das áreas de
intervenção prioritária, as necessidades de formação sentidas em cada uma das regiões.

6.328,94

FSE

5.379,60

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/07/21

2018/03/10

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Recorrendo a uma metodologia participativa, o INEM solicitou a cada uma das
Delegações Regionais que, após auscultação dos parceiros locais integrados no Sistema
Integrado de Emergência Médica, identificassem, no âmbito de cada uma das áreas de
intervenção prioritária, as necessidades de formação sentidas em cada uma das regiões.

135.946,00

FSE

115.554,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/05/02

2018/09/25

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Recorrendo a uma metodologia participativa, o INEM solicitou a cada uma das
Delegações Regionais que, após auscultação dos parceiros locais integrados no Sistema
Integrado de Emergência Médica, identificassem, no âmbito de cada uma das áreas de
intervenção prioritária, as necessidades de formação sentidas em cada uma das regiões.

94.132,00

FSE

80.012,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/03/27

2018/09/22

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Foi considerado como objetivo estratégico do Hospital a promoção de um plano de
formação abrangente para dar resposta às necessidades formativas identificadas para
os seus profissionais, desenvolvimento de competências e valorização profissional,
imprescindíveis para a melhoria contínua na prestação de cuidados de saúde e garantia
da eficácia e eficiência dos mesmos.

17.041,20

FSE

14.485,02

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/04/07

2018/05/25

Portugal

15.457,41

FSE

13.138,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/09/26

2018/05/24

Portugal

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

0,85

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE
ALENTEJANO, E.P.E.

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

POISE-03-4538-FSE-000427

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E.

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4538-FSE-000429

POISE-03-4538-FSE-000430

POISE-03-4538-FSE-000431

0,85

0,85

0,85

País |
Country

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

POISE-03-4538-FSE-000426

0,85

Data Fim |
Finish Date

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4538-FSE-000428

Data Início |
Start Date

42.277,50

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

0,85

Prioridade de Investimento | Investment Priority

FSE

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4538-FSE-000425

Objetivo Temático | Thematic
Objective

49.738,24

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Ponto 1. da Memória Descritiva em anexo

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO
ALENTEJO, I.P.

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

POISE-03-4538-FSE-000424

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE
COIMBRA FRANCISCO GENTIL E.P.E.

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO
E.P.E.

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ E.P.E.

Com o presente projeto, transversal nos conteúdos e nos aspetos essenciais, pretendese que os profissionais das várias áreas (cuidados de saúde primários, hospitalares…)
acedam a uma permanente atualização de competências específicas, de modo a atingir
mais e melhores níveis de conhecimento, cujo objetivo último é a satisfação das
necessidades dos utentes.
Com este projeto de formação pretende-se contribuir para os elevados níveis de
competência, excelência e rigor do CHSJ, obter a satisfação dos colaboradores e
promover a eficiência e eficácia dos cuidados prestados.

POISE-03-4538-FSE-000432

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E
Formação de Profissionais do Setor da Saúde
VALE DO TEJO, I.P.

O Projeto Eat Mediterranean (EM)-EEAGrants, da ARSLVT evidenciou necessidade de
capacitar profissionais de saúde(PS) na prevenção/intervenção em obesidade infantojuvenil. A formação proposta visa: replicar a formação inicial do EM-fase 1, p/
alargamento no ACES Lezíria e Estuário do Tejo; acompanhar PS capacitados na fase 1,
na implementação da prescrição nutricional e atividade física para seguimento dos
alunos intervencionados e novos alunos.

POISE-03-4538-FSE-000433

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, E.P.E..

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Candidatura de formação para profissionais de saúde do Centro Hospitalar Cova da
Beira, com vista à aquisição e/ou renovação de novas competências, que promovam a
excelência dos cuidados prestados nesta Instituição

97.162,00

FSE

82.587,70

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/05/10

2018/09/28

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Pretende-se construir um instrumento de desenvolvimento qualitativo e multidisciplinar
das competências profissionais, nos domínios social, técnico, científico, tecnológico, de
gestão e realização pessoal. As iniciativas de formação propostas introduzem e
consolidam conhecimentos, ao mesmo tempo que promovem a qualificação dos
profissionais menos habilitados, de forma a sustentar a sua estratégia em práticas
adequadas e métodos inovadores.

75.818,27

FSE

64.445,53

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/09/28

2018/09/28

Portugal

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

O Capital Humano, nas suas componentes de Educação e Formação Profissional, foi
considerado uma prioridade política, o SNS não ficou indiferente a este novo
paradigma, este está consciente que as necessidades da população têm vindo a evoluir;
tais necessidades carecem de respostas adequadas. O projecto formativo desenvolverse-á no Concelho de Ovar, pertencente ao Distrito de Aveiro, região Centro e sub-região
do Baixo Vouga, Hospital de Ovar.

29.373,53

FSE

24.967,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/06/14

2018/05/22

Portugal

20.267,52

FSE

17.227,39

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/10/09

2018/09/14

Portugal

1.563,09

FSE

1.328,63

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/10/19

2018/06/19

Portugal

52.782,65

FSE

44.865,25

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/07/17

2018/09/28

Portugal

1.563,09

FSE

1.328,63

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

04-Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a
preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral;

2017/10/16

2018/06/06

Portugal

POISE-03-4538-FSE-000434

POISE-03-4538-FSE-000435

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E

HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO

POISE-03-4538-FSE-000436

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DA
REGIÃO CENTRO - ROVISCO PAIS

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

POISE-03-4538-FSE-000437

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA
TRANSPLANTAÇÃO, I.P.

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

O projeto Boas Práticas em Saúde - Formar para Qualificar pretende contribuir de forma
ativa para a melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a preços
comportáveis, pela melhoria de qualidade na prestação de cuidados, pela cidadania e
literacia em saúde, pela modernização dos serviços, pela utilização dos sistemas de
informação, pela parceria em inovação e sustentabilidade como partes da cadeia value
for money.
Com este projeto formativo, o IPST espera manter a sua capacidade de resposta em
situações de PCR no âmbito da sua atividade, e contribuir para melhorar a capacidade
de resposta a um problema que afeta toda a comunidade.

POISE-03-4538-FSE-000438

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM EPE

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

A formação profissional é uma ferramenta preciosa para a gestão das organizações e de
desenvolvimento dos seus recursos humanos. Sendo assim, o Hospital Distrital de
Santarém tem como objectivo primordial adequar os desempenhos e competências dos
seus profissionais às necessidades da instituição e consequentemente dos utentes,
tendo sempre como base a modernização e reestruturação dos serviços de saúde
prestados e objectivos estratégicos definid

POISE-03-4538-FSE-000439

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA
TRANSPLANTAÇÃO, I.P.

Formação de Profissionais do Setor da Saúde

Com este projecto formativo, o IPST espera manter a sua capacidade de resposta em
situações de PCR no âmbito da sua atividade e contribuir para melhorar a capacidade
de resposta a um problema que afecta toda a comunidade.

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Capacitação Institucional das organizações da economia social
membros do conselho nacional para a economia social

“Com os Mutualistas – Pelo Mutualismo” é um projeto de âmbito nacional que prevê a
concretização de ações e atividades, numa lógica de especialização, proximidade,
difusão e trabalho em rede/partilha de experiencias e dados, que promovam a
capacitação, modernização, expansão e afirmação do Mutualismo nacional e
internacional, através da UMP e do seu papel participativo no CNES e nas Mutualidades.

218.358,60

FSE

185.604,81

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2015/07/06

2017/07/05

Portugal

Capacitação Institucional das organizações da economia social
membros do conselho nacional para a economia social

O “ANIMAR - Capacitar para Agir em REDE” desenvolve atividades que contribuem para
uma melhoria de desempenho da ANIMAR nas suas diferentes áreas de atuação.
Proporcionará resultados de aumento da capacitação institucional, reforço do trabalho
em rede e da proximidade dos serviços centrais, intensificação de processos de gestão
adaptados à economia social e dos meios técnicos e tecnológicos e fortalecimento da
inovação e empreendedorismo social.

166.174,81

FSE

141.248,59

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Capacitação Institucional das organizações da economia social
membros do conselho nacional para a economia social

Capacitação da CPCCRD,Dirigentes e Técnicos que incremente a eficiência e
sustentabilidade da organização com objetivos de inclusão da população envelhecida,de
poucos recursos e desempregada.Inclui formação-ação de dirigentes e pessoal de
apoio,a criação de gabinetes,com corpo técnico próprio e um conjunto de meios
técnicos e funcionais (plataforma WEB) que facilitem a gestão,o trabalho em rede na
Economia Social e a produção de conhecimento.

145.181,27

FSE

123.404,08

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

Capacitação Institucional das organizações da economia social
membros do conselho nacional para a economia social

Pretende-se com as atividades projetadas na candidatura,desenvolver a capacitação
institucional do parceiro CNES,para desempenhar o seu papel catalisador na promoção
e apoio da inovação e empreendedorismo social.Contribuir para a sustentabilidade
económica e financeira das OES e para a sua capacidade de geração de emprego,e ao
mesmo tempo, contribuir para a projeção nacional/internacional dos parceiros CNES e
informando futuras políticas sociais

153.128,55

FSE

130.159,26

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2016/01/04

2017/12/29

Portugal

Capacitação Institucional das organizações da economia social
membros do conselho nacional para a economia social

A presente candidatura compreende um conjunto de actividades que visam o
incremento de competências e capacidades a nível de recursos humanos, materiais e
tecnológicos, que colocadas ao serviço da estrutura cooperativa associada da
CONFAGRI permitam, de forma reconhecida pelas mesmas, potenciar a sua actividade
ao nível da economia social reforçando a ligação entre agricultores, populações rurais,
cooperativas e a CONFAGRI.

277.137,12

FSE

235.566,55

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

POISE-03-4639-FSE-000001

POISE-03-4639-FSE-000002

POISE-03-4639-FSE-000003

POISE-03-4639-FSE-000004

POISE-03-4639-FSE-000005

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

UNIÃO DAS MUTUALIDADES PORTUGUESAS

ANIMAR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL

CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS
COLECTIVIDADES DE CULTURA E RECREIO

CENTRO PORTUGUÊS DE FUNDAÇÕES

CONFAGRI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS E DO CRÉDITO
AGRÍCOLA DE PORTUGAL CCRL

813

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4639-FSE-000006

POISE-03-4639-FSE-000007

POISE-03-4639-FSE-000008

POISE-03-4639-FSE-000009

POISE-03-4639-FSE-000010

POISE-03-4639-FSE-000011

POISE-03-4639-FSE-000013

POISE-03-4639-FSE-000014

POISE-03-4639-FSE-000017

POISE-03-4639-FSE-000021

POISE-03-4639-FSE-000022

POISE-03-4639-FSE-000023

POISE-03-4639-FSE-000026

POISE-03-4639-FSE-000027

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Capacitação Institucional das organizações da economia social
membros do conselho nacional para a economia social

Realização de ações concertadas q contribuam p a capacitação organizacional da Conf.
enqt entidade de representação de cúpula;Aposta na sustentabilidade organizacional e
no desenvolvimento de ações q respondam as necessidades diagnosticadas pelas
entidades associadas e ao contexto em q se inserem;Dotar os membros associados e
futuros de ferramentas de gestão q contribuam de de forma eficaz e eficiente p a
sustentabilidade organizacional. cons MD

121.460,65

FSE

103.241,55

Capacitação Institucional das organizações da economia social
membros do conselho nacional para a economia social

A candidatura visa a capacitação institucional da CNIS, potenciando uma intervenção
técnica e operacional mais qualificada junto das associadas e promovendo com as
mesmas uma cultura de proximidade. Tal favorecerá o trabalho em rede para partilha
de boas práticas, com vista a obter soluções de gestão inovadoras e sinergias
interinstitucionais. A sistematização dessa informação permitirá partilhar soluções
geradoras de maior sustentabilidade.

536.220,79

FSE

Capacitação Institucional das organizações da economia social
membros do conselho nacional para a economia social

Este projeto nivelará e disseminará a prática gestionária das Misericórdias,
consolidando os procedimentos para mapear, diagnosticar e desenvolver cada área de
intervenção local. A promoção das temáticas do terceiro setor reforçará a reflexão e o
debate contribuirá para o desenvolvimento institucional e para a capacidade de
intervenção, assim como para o reconhecimento do direito de participação, do sector
não-governamental e da sociedade civil.

526.240,28

Parcerias para o impacto

O C.A.S.O é uma resposta social pioneira que consiste na prestação de serviços de
saúde oral e de acompanhamento psicossocial a utentes em situação de vulnerabilidade
socioeconómica, tendo em vista contribuir para a sua reinserção social. A visão de
futuro é que todos os beneficiários sofram alterações positivas ao nível da sua
autoestima e do incentivo/predisposição para mudar a sua situação social/profissional.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

455.787,67

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2016/01/04

2017/12/01

Portugal

FSE

447.304,24

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

426.847,68

FSE

362.820,53

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/07/04

2019/02/28

Portugal

Parcerias para o impacto

Através de uma intervenção preventiva e atempada, a IIES procura dotar 24
crianças/jovens dos concelho de Murça e Armamar (12 em cada concelho) de
competências pessoais e profissionais que lhes permitam, a médio e longo prazo,
tornarem-se nos adultos responsáveis, trabalhadores e homens e mulheres de sucesso
de amanhã. Como beneficiários indiretos contam-se também os pais e irmãos das
crianças/jovens (aproximadamente mais 70 pessoas).

91.462,14

FSE

77.742,82

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/05/01

2019/07/31

Portugal

Parcerias para o impacto

GET FORWARD é uma iniciativa de inclusão social dirigida a jovens desempregados e em
situação de risco de exclusão social. O principal objetivo do projeto é promover o
desenvolvimento pessoal, a integração social e a empregabilidade dos jovens
participantes através de atividades supervisionadas como a formação de competências
pessoais, o acompanhamento social através de Mentores e a promoção da primeira
experiência no mercado de trabalho.

71.820,00

FSE

61.047,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/06/01

2019/12/31

Portugal

Parcerias para o impacto

Apoiar crianças e jovens vítimas de violência sexual para que consigam ultrapassar a
experiência traumática e crescer de forma saudável é a visão da CARE-rede de apoio
especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual. Vamos: apoiar mais
crianças/jovens vítimas de violência sexual, incluindo das regiões do interior; integrar
mais parceiros na rede; envolver a sociedade civil e comunidade escolar na prevenção
da violência sexual.

132.977,54

FSE

113.030,91

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2016/12/01

2019/10/31

Portugal

Parcerias para o impacto

Apoiar crianças e jovens vítimas de violência sexual para que consigam ultrapassar a
experiência traumática e crescer de forma saudável é a visão da CARE-rede de apoio
especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual. Vamos: apoiar mais
crianças/jovens vítimas de violência sexual, incluindo das regiões do interior; integrar
mais parceiros na rede; envolver a sociedade civil e comunidade escolar na prevenção
da violência sexual.

123.480,26

FSE

104.958,22

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2016/12/01

2019/10/31

Portugal

CENTRO EDUCATIVO E SOCIAL DE PEDRAS RUBRAS,
Parcerias para o impacto
CRL

Tendo por ação principal a criação de uma Universidade Sénior na Maia, na qual as
atividades educativas desenvolvem-se em regime não formal, esta operação pretende ir
um pouco mais longe no que respeita aos seus destinatários e oferta integrada,
apresentando inúmeros elementos inovadores e diferenciadores que, não
descaracterizam este conceito, mas acrescentam-lhe valor e potenciam resultados.

174.861,41

FSE

148.632,20

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/07/01

2020/03/31

Portugal

ESCOLIADAS - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL Parcerias para o impacto

ESCOLÍADAS é um concurso artístico interescolar, direcionado para o ensino secundário,
que abrange os distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu. As escolas participantes têm de
preparar provas na área do Teatro, Música e/ou Dança, Artes Plásticas e Claque. É um
projeto de Inovação Social que atende a necessidades sociais no âmbito da educação e
do desenvolvimento e promoção de comunidades. É um projeto vivo, construído para e
com os seus participante

131.821,49

FSE

112.048,27

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/03/02

2019/09/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS PRO-OUTEIRO

Parcerias para o impacto

O Centro de Estimulação para Pessoas com Demência é um equipamento que vai
funcionar em regime diurno com capacidade para 60 pessoas. Será constituído por seis
salas distintas, onde cada uma terá uma estimulação específica. Os clientes serão
divididos por seis grupos que ao longo do dia irão frequentar as diferentes salas, com
diferentes estimulações. Terá também componente formativa a profissionais e
comunidade.

92.589,00

FSE

78.700,65

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/06/30

2020/01/15

Portugal

Parcerias para o impacto

Ópera como modalidade de intervenção artística em meio prisional; Envolvimento de
dimensão intra muros (técnicos, guardas) e extra muros da prisão (famílias, amigos,
namorada e instituições de ensino artístico) para promover o sucesso da reintegração
dos jovens ex-reclusos; Instituições de ensino artístico envolvidas e que funcionam
como entidades de acolhimento; Criação de um Centro de Artes Performativas
permanente na prisão.

122.971,80

FSE

104.526,03

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/04/03

2019/12/31

Portugal

Parcerias para o impacto

A IIES Entrepreneurial and impactful projects tem como objetivo desenvolver
competências de empregabilidade junto de jovens alunos entre os 15 e os 21 anos
através da interação entre escolas, entidades da economia social e empresas da região,
com base na metodologia JAP que é aplicada a cerca de 30.000 alunos por ano.

72.408,00

FSE

61.546,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/03/06

2019/07/26

Portugal

Parcerias para o impacto

O projeto visa a criação de 3 “Aldeias Pedagógicas”, onde os idosos são designados
“Mestres” e são desenvolvidas um conjunto de ações que promovem o envelhecimento
ativo, a intergeracionalidade, a valorização do idoso, a participação cívica e familiar do
idoso e o bem-estar físico e mental do idoso.

79.231,60

FSE

67.346,86

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/06/01

2019/12/27

Portugal

Parcerias para o impacto

A ColorADD.Social tem por missão alertar a comunidade em geral para esta causa, com
particular enfoque na comunidade escolar, formando, apoiando e acompanhando
técnica e socialmente projetos educacionais e de inclusão, contribuindo para uma
Escola Inclusiva e promovendo a deteção precoce do daltonismo na infância,
assegurando às crianças com dificuldades de visão a acessibilidade à Cor nas bibliotecas
e salas de aula.

125.905,50

FSE

107.019,68

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/06/01

2019/12/31

Portugal

Parcerias para o impacto

O código ColorADD é um Sistema de Identificação das Cores premiado com a Medalha
de Ouro da Comemoração da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Uma
ferramenta que procura garantir a plena integração de um público daltónico sempre
que a Cor é fator determinante na comunicação e na aprendizagem.

53.571,00

FSE

45.535,35

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/06/01

2019/12/31

Portugal

52.574,02

FSE

44.687,92

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CONFECOOP-CONFEDERAÇÃO COOPERATIVA
PORTUGUESA CCRL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE
SOLIDARIEDADE

UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS

MUNDO A SORRIR - ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS
DENTISTAS SOLIDÁRIOS PORTUGUESES

ASSOCIAÇÃO BAGOS D'OURO

FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA

0,85

SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS POUSOS

0,85

APRENDER A EMPREENDER - ASSOCIAÇÃO DE
JOVENS EMPREENDEDORES DE PORTUGAL

0,85

AZIMUTE - ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS DE
AVENTURA, JUVENTUDE E AMBIENTE

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4639-FSE-000031

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

FAZER AVANÇAR - ASSOCIAÇÃO

Parcerias para o impacto

O SPEAK proporciona um intercâmbio de línguas e culturas, eventos sociais e a
capacitação de professores, com o objetivo de facilitar a integração de migrantes nas
suas novas comunidades. O programa gera impacto social através da quebra da barreira
linguística, da aproximação de pessoas de origens diferente e da promoção da
valorização da diferença e diversidade cultural.

POISE-03-4639-FSE-000032

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

ASSOCIAÇÃO JUST A CHANGE

Parcerias para o impacto

Informação disponível no documento do Plano de desenvolvimento IIES, secção E-5

78.750,00

FSE

66.937,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/03/01

2019/12/31

Portugal

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Parcerias para o impacto

A Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social de Apoio Domiciliário à Demência,
promovida pela Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, pretende consolidar uma
solução e desenvolver um conjunto de abordagens e atividades que impulsionem um
diagnóstico precoce da demência e o apoio domiciliário especializado ajustado às
necessidades de indivíduos em declínio cognitivo.

139.943,57

FSE

118.952,03

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Parcerias para o impacto

Há Festa na Aldeia é um projeto pioneiro de desenvolvimento local implementado em
Aldeias de Portugal, iniciado em 2013, que assenta no desenvolvimento de atividades
de capacitação da comunidade, preservação dos costumes e tradições e potenciação da
economia local. Tem como principal fator de inovação a metodologia de co-construção
com os habitantes da aldeia. Procura garantir a identidade e uma estratégia de
crescimento e disseminação.

686.109,21

FSE

583.192,83

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/09/12

2019/12/31

Portugal

Parcerias para o impacto

A Incubadora Regional de Inovação Social (IRIS) do Tâmega e Sousa é uma plataforma
de captação de ideias e projetos, criação, desenvolvimento e aceleração de IIES, numa
estrutura ágil e flexível, potenciadora de recursos, permeável ao conhecimento
produzido e experiências geradas no contexto da sua comunidade, contribuindo para
uma melhoria significativa da qualidade de vida, potenciando o seu desenvolvimento
social, económico e cultural.

489.803,84

FSE

416.333,26

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/07/01

2020/03/31

Portugal

Parcerias para o impacto

Dar voz às Crianças, pô-las a pensar, a construir e a intervir, envolvendo pais e
professores através de participação nas emissões e/ou construção de programas, entre
muitas outras atividades. É uma ação piloto a implementar em escolas da Região
Centro, onde se situa a sede e estúdio da Rádio Miúdos. Este público-alvo poderá estar
também em contacto com o resto do país, com os emigrantes e os PALOP e Brasil, tudo
sempre em português.

93.258,20

FSE

79.269,47

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/05/15

2019/12/31

Portugal

Parcerias para o impacto

O Giro ó Bairro é uma iniciativa que visa promover a inclusão social de criança, jovens e
famílias do Bairro Cova das Faias através de uma estratégia que combina a mediação
comunitária e a arte. Como factor de inovação, o Giro ó Bairro utiliza a música como
instrumento facilitador e promotor da inclusão social, através da aprendizagem de um
instrumento e a criação de uma orquestra, e com efeitos multiplicadores ao nível da
mudança social.

69.650,00

FSE

59.202,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/07/03

2019/12/31

Portugal

POISE-03-4639-FSE-000029

POISE-03-4639-FSE-000030

POISE-03-4639-FSE-000035

POISE-03-4639-FSE-000038

POISE-03-4639-FSE-000041

POISE-03-4639-FSE-000042

POISE-03-4639-FSE-000043

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

COLORADD SOCIAL - ASSOCIAÇÃO

COLORADD SOCIAL - ASSOCIAÇÃO

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO

ATA - ASSOCIAÇÃO DO TURISMO DE ALDEIA

APCTP -ASSOCIAÇÃO DO PARQUE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO PORTO

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA RÁDIO MIÚDOS

INPULSAR - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

814

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POISE-03-4639-FSE-000044

POISE-03-4639-FSE-000046

POISE-03-4639-FSE-000047

POISE-03-4639-FSE-000049

POISE-03-4639-FSE-000051

POISE-03-4639-FSE-000053

POISE-03-4639-FSE-000054

POISE-03-4639-FSE-000056

POISE-03-4639-FSE-000057

POISE-03-4639-FSE-000058

POISE-03-4639-FSE-000059

POISE-03-4639-FSE-000060

POISE-03-4639-FSE-000061

POISE-03-4639-FSE-000062

POISE-03-4639-FSE-000064

POISE-03-4639-FSE-000065

POISE-03-4639-FSE-000068

POISE-03-4639-FSE-000069

POISE-03-4639-FSE-000070

POISE-03-4639-FSE-000076

POISE-03-4639-FSE-000077

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Parcerias para o impacto

O projeto apresenta o trabalho artístico desenvolvido pelos alunos/utentes do Espaço t
(com deficiência físico ou mental), junto de crianças e jovens em diversas situações de
vulnerabilidade social dos concelhos do Porto, Trofa e Maia, através do envolvimento
em manifestações culturais e artísticos que reforcem a coesão social, o diálogo entre
diferentes e estimulem o desenvolvimento pessoal e interpessoal, promovendo assim a
mudança social.

208.928,73

FSE

177.589,42

Parcerias para o impacto

Apoiar crianças e jovens vítimas de violência sexual para que consigam ultrapassar a
experiência traumática e crescer de forma saudável é a visão da CARE-rede de apoio
especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual. Vamos: -apoiar mais
crianças/jovens vítimas de violência sexual, incluindo das regiões do interior; -integrar
mais parceiros na rede; -envolver a sociedade civil e comunidade escolar na prevenção
da violência.

126.964,40

FSE

Parcerias para o impacto

O projeto pretende ser o ponto de partida para um novo sistema de apoio a idosos,
adotando a metodologia MAIS – Modelo de Apoio Integrado a Seniores. Este modelo
tem por base a concepção de um ecossistema que integra um conjunto de pessoas e
entidades que participam ativamente no apoio ao idoso (localmente ou remotamente),
complementando as estruturas de apoio atuais com tecnologia.

598.500,00

Parcerias para o impacto

O EKUI é a 1ª Linha de Material Lúdico/Didático Inclusivo em Portugal. As EKUI CARDS Alfabeto são o 1º produto da Marca EKUI e têm como objetivo alfabetizar/reabilitar ao
nível da comunicação pessoas com necessidades especiais (NE). Composto por 26
cartas com as letras do alfabeto com 4 leituras: Grafia do Português, Braille, Língua
Gestual Portuguesa e Alfabeto Fonético Internacional, fundamental para a
aprendizagem inclusiva e para todos/as

Parcerias para o impacto

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/06/01

2019/12/31

Portugal

107.919,74

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2016/12/01

2019/10/31

Portugal

FSE

508.725,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/03/01

2020/02/28

Portugal

69.293,45

FSE

58.899,43

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/01/02

2019/12/31

Portugal

O Projeto Jovens Empreendedores é um programa de ação em empreendedorismo, nas
escolas secundárias de Amarante, ao longo de um ano letivo, com o propósito de ajudar
os jovens a questionarem de uma forma crítica e construtiva a sua visão atual do
mundo, tendo como valores centrais a cocriação, a colaboração, a criatividade e a
responsabilidade por si próprio, pela equipa e pelo seu projeto (ver plano de
desenvolvimento)

97.644,48

FSE

82.997,81

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

CORAÇÃO DELTA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
Parcerias para o impacto
SOCIAL

Projeto inovador de inserção profissional, criando uma equipa heterogénea de jovens
desempregados/as com espírito dinâmico, comprometida e responsável pelo seu
próprio processo de inserção laboral e solidário (porque também se comprometem e
colaboram no processo de inserção laboral dos restantes membros da equipa) que
participam no projeto de forma voluntária e que coordenados por um treinador,
reforçam as suas competências, tornando-se visíveis

172.326,00

FSE

146.477,10

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/06/21

2020/03/02

Portugal

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CULTURAL DOS CINCO LUGARES

Parcerias para o impacto

O Microninho_ Incubadora Social é um projeto dotado de uma equipa multidisciplinar
que promove a criação de projetos de vida alternativos e sustentáveis, para pessoas em
situação de desemprego e famílias em situação de vulnerabilidade (potencial ou efetiva)
pela via do microempreendedorismo inclusivo, com uma metodologia validada e única,
ancorada na inovação social, no território e na governança com vista ao
desenvolvimento local sustentável.

290.331,09

FSE

246.781,43

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/05/15

2019/12/31

Portugal

AICD - ASSOCIAÇÃO PARA INSERÇÃO POR CENTROS
Parcerias para o impacto
DIGITAIS DE INFORMAÇÃO

O Apps For Good (AFG) é um projeto educativo desenhado para desenvolver
competências empreendedoras capazes de enfrentar os desafios do séc. XXI.Através da
tecnologia, trabalhamos com alunos e professores para alterar o paradigma pedagógico,
apoiando os jovens a transformar ideias em produtos tecnológicos reais (apps) em
benefício da comunidade (for good), promovendo a consciência cívica, a inclusão social
e a empregabilidade.

50.400,00

FSE

42.840,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2016/09/19

2018/09/14

Portugal

AICD - ASSOCIAÇÃO PARA INSERÇÃO POR CENTROS
Parcerias para o impacto
DIGITAIS DE INFORMAÇÃO

O Apps For Good (AFG) é um projeto educativo desenhado para desenvolver
competências empreendedoras capazes de enfrentar os desafios do séc. XXI.Através da
tecnologia, trabalhamos com alunos e professores para alterar o paradigma pedagógico,
apoiando os jovens a transformar ideias em produtos tecnológicos reais (apps) em
benefício da comunidade (for good), promovendo a consciência cívica, a inclusão social
e a empregabilidade.

74.550,00

FSE

63.367,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2016/09/19

2018/09/14

Portugal

SOL DO AVE-ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE

A Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social “ASA - Ave Social Angels” surge
como um novo modelo de combate ao desemprego jovem no território da NUT III Ave,
através da promoção da empregabilidade, do fomento de competências
empreendedoras e do apoio à criação de micronegócios e de iniciativas de
empreendedorismo social, com base no desenvolvimento e operacionalização de um
modelo ativo e inovador de comunidades empreendedoras locais.

275.883,96

FSE

234.501,37

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/07/03

2019/03/31

Portugal

AICD - ASSOCIAÇÃO PARA INSERÇÃO POR CENTROS
Parcerias para o impacto
DIGITAIS DE INFORMAÇÃO

O Apps For Good (AFG) é um projeto educativo desenhado para desenvolver
competências empreendedoras capazes de enfrentar os desafios do séc. XXI.Através da
tecnologia, trabalhamos com alunos e professores para alterar o paradigma pedagógico,
apoiando os jovens a transformar ideias em produtos tecnológicos reais (apps) em
benefício da comunidade (for good), promovendo a consciência cívica, a inclusão social
e a empregabilidade.

50.050,00

FSE

42.542,50

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2016/09/19

2018/09/14

Portugal

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VISEU

Parcerias para o impacto

O projecto pretende promover maior proximidade com as populações fragilizadas do
concelho, através do apoio aos mais vulneráveis, orientados para a melhoria das
condições de vida e seu contexto físico. A resposta incide sobre a precariedade
habitacional e a garantia do direito a uma habitação condigna, enquanto alternativa à
institucionalização dos idosos e pessoas portadoras de deficiência.

249.129,57

FSE

211.760,13

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/08/15

2019/12/17

Portugal

Parcerias para o impacto

Tendo já recuperado, entre 2012 e 2016, mais de 3 milhões e 300 mil refeições evitando
a emissão de mais de 7 mil toneladas de CO2 a associação DARiACORDAR avança agora
para esta Iniciativa de Empreendedorismo e Inovação Social com a qual pretende, com
o apoio da LIPOR, replicar e expandir na região norte o Movimento Zero Desperdício
implementado soluções de recolha e reaproveitamento de excedentes alimentares mais
eficientes.

70.000,00

FSE

59.500,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/07/01

2019/12/31

Portugal

Parcerias para o impacto

O projeto propõe uma abordagem inovadora ao sistema educativo nacional,
incorporando as principais características dos jogos digitais em processos
contemporâneos de ensino-aprendizagem (Challenge Based Learning), no sentido de
conduzir os alunos e professores a um processo imersivo de pesquisa constante, de
procura do conhecimento e de construção sensorial, contribuindo para uma formação
alargada e orientada pela motivação pessoal e coletiva.

439.022,42

FSE

373.169,06

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/06/01

2019/12/31

Portugal

Parcerias para o impacto

A IIES “Portal Conexão Lusófona - fase 2” representa o ganho de escala e projeção de
um projeto que tem sido aperfeiçoado mostrando-se bem-sucedido nos últimos dois
anos. O Portal é a primeira rede internacional de jornalismo colaborativo jovem em
língua portuguesa do mundo. A fase 1 já deu formação a mais de uma centena de
jovens, atingindo com o seu conteúdo jornalístico mais de um milhão de pessoas em
diferentes geografias.

132.183,33

FSE

112.355,83

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/07/03

2018/12/31

Portugal

Parcerias para o impacto

Em cada segundo partilhado – e que privilégio! - com as crianças em estado de saúde
grave que acompanhamos, a nossa principal missão será sempre ade o tornar num elixir
de felicidade e boas vibrações, que combata a tristeza dos seus dia-a-dias.A U.DREAM é
a primeira Empresa Júnior Social do país, mas, por favor, não se enganem. Na realidade,
não passamos de um conjunto deestudantes universitários que decidiram mudar o
Mundo!

146.999,69

FSE

124.949,74

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2016/10/03

2019/09/30

Portugal

Título de Impacto Social

O Bootcamp Academia de Código é uma formação intensiva em programação
informática para jovens desempregados. Este projeto prevê a realização de 9
Bootcamps ao longo de 3 anos, cada um com 22 alunos e uma duração de 14 semanas.
Os Bootcamps incluem aulas teóricas e práticas e atividades informais pós-aula. O
sucesso desta operação será medido no número de participantes de cada Bootcamp a
integrar o mercado de trabalho nos 3 meses seguintes.

723.500,00

FSE

614.975,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/01/01

2020/04/30

Portugal

Título de Impacto Social

O Faz-Te Forward (FFWD) é um projeto de capacitação intensivo e personalizado, com o
principal objetivo de aumentar a empregabilidade e inclusão socioprofissional de jovens
NEET ou à procura do 1º emprego, particularmente em situação de maior
vulnerabilidade, residentes na AMP, que inclui formação em soft skills, coaching e
mentoria e irá abranger, ao longo de 3 anos, 150 jovens, em 5 edições/grupos.

387.848,23

FSE

329.671,00

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/06/01

2020/09/01

Portugal

Título de Impacto Social

O Projeto Família (PF) é uma intervenção focada na preservação em seio familiar de
crianças e jovens em risco de institucionalização. Com início em Julho de 2017 e fim em
30 de Setembro de 2020, este projeto pretende acompanhar cerca de 216 crianças ou
jovens e as suas famílias, e evitar pelo menos 50% das institucionalizações, sempre que
possível e aconselhável.

433.276,00

FSE

368.284,60

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/07/24

2020/09/30

Portugal

Parcerias para o impacto

Ciclo Mentes Empreendedoras – processo de desenvolvimento de Autonomia, Liderança
e Talento Juvenil para os jovens do ensino secundário – e Programa Leadership Fellows
– formação de liderança prática com impacto social para jovens universitários e jovens
executivos - visam aumentar a participação social dos jovens e criar referências
inspiradoras para si próprios e para os outros (pares e comunidade), a partir da
implementação de ideias próprias

156.332,40

FSE

132.882,54

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Parcerias para o impacto

Foi-nos dito pela Portugal Inovação Social que a resposta que aqui se encontrava não
iria ser tida em conta e foi-nos pedido para apagar e para remeter a resposta ao
Documento Plano do Desenvolvimento da IIES: Ver Plano de Desenvolvimento da IIES,
Ponto E.5.// texto submetido em Outubro//Desenvolvimento de um modelo simples de
intervenção global para as pessoas que acompanham pessoas com Autismo (na sua
maioria pais e profissionais).

107.911,30

FSE

91.724,61

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/07/25

2019/12/31

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ESPAÇO T - ASSOCIAÇÃO PARA APOIO À
INTEGRAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA

ANCS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CUIDADO E
SAÚDE

LEQUE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE AMARANTE

DARIACORDAR - ASSOCIAÇÃO PARA A
RECUPERAÇÃO DO DESPERDÍCIO

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO GARDUNHA21

CONEXÃO LUSÓFONA - ASSOCIAÇÃO JUVENIL

PARTÍCULAS DE FANTASIA - ASSOCIAÇÃO

ASSOP - ASSOCIAÇÃO SHARED SERVICES &
OUTSOURCING PLATFORM

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

ACESSÍVEL ÊXITO - ASSOCIAÇÃO

VENCER AUTISMO - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
PARA VENCER O AUTISMO

Nome da Operação | Operation Name

Parcerias para o impacto

Objetivo Temático | Thematic
Objective

815

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-03-4639-FSE-000081

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

3-Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

POISE-04-6177-FSE-000001

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

4-Assistência técnica

POISE-03-4639-FSE-000078

POISE-03-4639-FSE-000079

POISE-03-4639-FSE-000080

POISE-04-6177-FSE-000002

POISE-04-6177-FSE-000003

POISE-04-6177-FSE-000004

POISE-04-6177-FSE-000005

POSEUR-01-1001-FC-000001

POSEUR-01-1001-FC-000003

POSEUR-01-1001-FC-000004

POSEUR-01-1001-FC-000005

POSEUR-01-1001-FC-000006

POSEUR-01-1001-FC-000007

POSEUR-01-1001-FC-000008

POSEUR-01-1001-FC-000011

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

4-Assistência técnica

4-Assistência técnica

4-Assistência técnica

4-Assistência técnica

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

PARTÍCULAS DE FANTASIA - ASSOCIAÇÃO

ASSOCIAÇÃO INSPIRAR O FUTURO

ASSOCIAÇÃO INSPIRAR O FUTURO

ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DO JOHNSON SEMEDO

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Parcerias para o impacto

Em cada segundo partilhado – e que privilégio! - com as crianças em estado de saúde
grave que acompanhamos, a nossa principal missão será sempre ade o tornar num elixir
de felicidade e boas vibrações, que combata a tristeza dos seus dia-a-dias.A U.DREAM é
a primeira Empresa Júnior Social do país, mas, por favor, não se enganem. Na realidade,
não passamos de um conjunto deestudantes universitários que decidiram mudar o
Mundo!

136.499,95

FSE

116.024,96

Parcerias para o impacto

A solução proposta apresenta uma abordagem diferenciadora e inovadora aos jovens
inseridos em contexto escolar. Através da criação de um roadshow de feiras de
orientação profissional, com escolas secundárias em Portugal, de natureza pública e
privada, uma manhã em cada escola, permite uma abordagem direta, cuidada e
personalizada a cada jovem, através de técnicos altamente especializados.

106.136,80

FSE

Parcerias para o impacto

A solução proposta apresenta uma abordagem diferenciadora e inovadora aos jovens
inseridos em contexto escolar. Através da criação de um roadshow de feiras de
orientação profissional, com escolas secundárias em Portugal, de natureza pública e
privada, uma manhã em cada escola, permite uma abordagem direta, cuidada e
personalizada a cada jovem, através de técnicos altamente especializados.

108.948,00

Parcerias para o impacto

A presente proposta tem como objetivo geral promover a inclusão social e reduzir a
reincidência criminal de 20 jovens/ano internados em Centro Educativo/Instituição ,
conseguindo que dos 20 jovens abrangidos anualmente pelo projeto, pelo menos
15 (75%) não reincidam criminalmente após o termo da medida, através de atividades
de desenvolvimento pessoal e social, atividades desportivas e emprego apoiado

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2016/10/03

2019/09/30

Portugal

90.216,28

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/01/02

2019/07/31

Portugal

FSE

92.605,80

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/01/02

2019/07/31

Portugal

78.968,90

FSE

67.123,57

09-Promover a integração social e
combater a pobreza e qualquer
discriminação

05-Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

2017/07/17

2019/12/31

Portugal

0,849999996

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
Assistência Técnica
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

A presente operação destina-se a assegurar o apoio logístico e administrativo à
autoridade de gestão do PO ISE, que, de acordo com o definido no DL n.º 137/2014 foi
atribuído à atual SGMTSSS.

6.000.000,00

FSE

5.100.000,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

0,849999996

COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE
GÉNERO

Assistência Técnica

Implementação das ações relacionadas com o planeamento, gestão, acompanhamento,
controlo, avaliação, monitorização, informação e divulgação da subvenção atribuída à
CIG pelo POISE, no âmbito do Contrato de Delegação de Competências celebrado entre
as duas entidades e que confere à CIG a qualidade de Organismo Intermédio.

1.815.231,00

FSE

1.542.946,35

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Assistência Técnica

A operação em apreço visa assegurar o financiamento das despesas associadas ao
exercício das competências delegadas no IEFP; I.P. pela Autoridade de Gestão do PO ISE,
mediante os contrato celebrados no âmbito das Tipologias de Operação Capacitação
para a Inclusão, Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade e Formação de
Técnicos de Reabilitação, pelos quais o IEFP, I.P. assumiu a qualidade de Organismo
Intermédio.

2.239.423,38

FSE

1.903.509,87

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Assistência Técnica

Dotar e criar junto do ISS, IP as condições necessárias que possibilitem a execução
eficaz e eficiente das competências que lhe foram delegadas pela AG, nomeadamente
as relativas às atividades de gestão, controlo, acompanhamento, monitorização,
informação e divulgação do Programa, garantindo um apoio adequado aos
beneficiários e uma ampla divulgação aos cidadãos e aos agentes económicos.

547.333,33

FSE

465.233,33

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/10/03

2018/12/31

Portugal

4.583.300,00

FSE

3.895.805,00

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2017/01/17

2017/12/31

Portugal

227.884,00

FC

193.701,40

04-Apoiar a transição para uma
01-A promoção da produção e distribuição de energia proveniente de
economia de baixo teor de carbono em
fontes renováveis;
todos os setores

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

96.620,18

FC

82.127,15

04-Apoiar a transição para uma
01-A promoção da produção e distribuição de energia proveniente de
economia de baixo teor de carbono em
fontes renováveis;
todos os setores

2016/11/02

2018/11/02

Portugal

Avaliação do potencial e impacto do hidrogénio em Portugal –
Estratégia para a sustentabilidade

O hidrogénio é um vetor energético que permite uma elevada flexibilidade de utilização,
obtido a partir de fontes renováveis, podendo desempenhar um papel chave na
descarbonização do setor energético. O objetivo deste projeto é avaliar o potencial e
impacto do uso do hidrogénio, tendo em conta as especificidades do país ao nível dos
recursos e das características do sistema energético nacional.

58.881,03

FC

50.048,88

04-Apoiar a transição para uma
01-A promoção da produção e distribuição de energia proveniente de
economia de baixo teor de carbono em
fontes renováveis;
todos os setores

2016/11/02

2018/05/01

Portugal

Avaliação do Potencial e Impacto do Hidrogénio como Vetor
Energético_Potencial Tecnológico Nacional

A operação propõe a realização de estudos para avaliar o potencial e impacto do
hidrogénio como vetor energético e traçar uma estratégia para o seu desenvolvimento
em Portugal de acordo com o PNAER 2020, DR 1ª Série Nº 70, de 10 de Abril 2013,
numa base para o desenvolvimento de tecnologias com baixa pegada de carbono
atendendo aos desafios globais como a segurança no abastecimento de energia, as
alterações climáticas e o crescimento económico.

142.647,69

FC

121.250,54

04-Apoiar a transição para uma
01-A promoção da produção e distribuição de energia proveniente de
economia de baixo teor de carbono em
fontes renováveis;
todos os setores

2016/11/01

2018/04/30

Portugal

CAES.PT - Armazenamento Energético em Ar Comprimido para
Portugal

Preparação da introdução de tecnologia CAES em Portugal, como alternativa ou
complemento a hidrogénio, baterias, e especialmente, a centrais hidroeléctricas de
barragem. Revisão de perspectivas e experiências, identificação de formações
geológicas propícias, questões legais e regulamentares, custos e modelos de negócio,
capacidade de regularização do sistema eléctrico e aproveitamento de electricidade
renovável produzida em excesso da procura.

130.420,00

FC

110.857,00

04-Apoiar a transição para uma
01-A promoção da produção e distribuição de energia proveniente de
economia de baixo teor de carbono em
fontes renováveis;
todos os setores

2016/11/01

2018/10/30

Portugal

OffshorePlan - Planeamento do Aproveitamento das Energias
Renováveis Offshore em Portugal

Serão desenvolvidas e aplicadas metodologias de análise do recurso eólico e das ondas
para planeamento/faseamento da instalação destes sistemas de energias renováveis
marinhas em Portugal. Serão avaliados os seus impactos sócio-económicos-técnicos
associados à integração da produção das fontes renováveis marinhas na rede eléctrica
nacional e o seu impacto na gestão do Sistema Eléctrico, para promover e potenciar a
implementação destes sistemas.

355.288,40

FC

301.995,14

04-Apoiar a transição para uma
01-A promoção da produção e distribuição de energia proveniente de
economia de baixo teor de carbono em
fontes renováveis;
todos os setores

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta

O projeto consiste na criação de uma infraestrutura de armazenamento de energia
elétrica, através da ampliação e transformação do Aproveitamento Hidroelétrico da
Calheta num sistema reversível, que inclui a produção de energia elétrica e a captação,
armazenamento e bombagem de água, visando reforçar a capacidade de receção da
energia proveniente de fontes renováveis intermitentes no sistema elétrico isolado de
pequena dimensão da Ilha da Madeira.

63.358.294,62

FC

45.000.000,00

04-Apoiar a transição para uma
01-A promoção da produção e distribuição de energia proveniente de
economia de baixo teor de carbono em
fontes renováveis;
todos os setores

2014/04/09

2018/12/31

Portugal

TermoGreen

O projeto centra-se na construção de uma Central de Biomassa para produção de
energia. Serão criados 11 postos de trabalho diretos e cerca de 30 indiretos. Do ponto
de vista ambiental terá um impacto muito relevante:•7755 ton/CO2 equiv. de gases
com efeito estufa são evitados anualmente•evita a deposição em aterro de 35.000 ton
de biomassa residual •cerca de 1725 toneladas/ano de cinzas para enriquecimento dos
solos florestais em nutrientes

8.385.090,50

FC

5.000.000,00

04-Apoiar a transição para uma
01-A promoção da produção e distribuição de energia proveniente de
economia de baixo teor de carbono em
fontes renováveis;
todos os setores

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

ADENE - AGÊNCIA PARA A ENERGIA

Campanhas de sensibilização e de promoção da eficiência
energética dirigidas à Administração Pública Central

Pretende-se com a presente Campanha apoiar a implementação de ações e projetos de
eficiência energética na Administração Pública, contribuindo assim a operacionalização
do Programa Eco.AP, criado pela RCM n.º 2/2011, que estabelece uma meta de redução
dos consumos de energia de 30%. Este objetivo pode ser atingido através de ações
materiais (equipamentos mais eficientes) como por ações imateriais (medidas
comportamentais e de informação).

1.100.850,00

FC

935.722,50

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/01

2018/09/30

Portugal

CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E.

Plano de Racionalização Energética e Carbónica no Hospital Padre
Américo

Este Projeto consiste na aplicação de isolamento térmico nas fachadas, substituição dos
vãos envidraçados, na substituição de Lâmpadas exteriores, de Chillers, Ventiladores,
Caldeiras a Biomassa, melhoria da SGTE e instalação de painéis Fotovoltaicos,
contribuindo assim para a melhoria do desempenho energético.

4.770.588,97

FC

4.532.059,52

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/09/01

2019/12/31

Portugal

0,849999999

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DA GUARDA

A operação que se pretende candidatar tem como finalidade a melhoria dos edifícios e
identificar as oportunidades para otimizar o desempenho energético. Pretende-se
Eficiencia Energetica nos Serviços de Ação Social (SAS) do Instituto
garantir a qualidade do ar interior, promover a salubridade dos espaços, aumentar o
Politecnico da Guarda
conforto térmico, redução no consumo dos edifícios da Administração Central,
racionalização dos consumos energéticos e redução de gases com efeito de estufa.

757.798,56

FC

719.908,63

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/12/29

2017/12/29

Portugal

.Serão abandonadas 2 Caldeiras a vapor existentes e respetiva rede, bem como 51
Chillers, passando-se para a produção centralizada de água quente e água gelada,
através de Chillers/Bomba de Calor. Os elevadores existentes serão substituídos por
equipamentos de elevada eficiência. Será efetuado o isolamento térmico da cobertura
do Pavilhão de Rádio Será instalado um Parque Fotovoltaico.

6.911.012,69

FC

6.565.462,06

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/11/01

2019/06/30

Portugal

Implementar um conjunto de medidas de melhoria da eficiência energética com vista à
redução do consumo de energia primária, redução nas emissões de gases com efeito
estufa, substituição/atualização das estruturas e equipamentos.

5.372.369,89

FC

5.103.751,40

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/11/01

2019/12/31

Portugal

0,849999996

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, I.P.

0,849999996

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

0,849999996

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
Assistência Técnica
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

A presente operação destina-se a assegurar o apoio logístico e administrativo à
autoridade de gestão do PO ISE, que, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º
137/2014, de 12 de setembro, foi atribuído à atual Secretaria-Geral do Ministério do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E
GEOLOGIA I.P.

CONVERTE - Potencial Biomássico para Energia

O CONVERTE pretende identificar de uma forma objetiva e quantitativa as diferentes
tipologias de biomassas endógenas que possam ser aplicadas no curto-médio prazo em
soluções tecnológicas economicamente viáveis para a produção de eletricidade, calor,
vectores energéticos e em particular biocombustíveis avançados, que cumpram todos
os critérios de sustentabilidade definidos pelas Diretivas Europeias, em particular na
nova RED II (2015/1513).

DIRECÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA

Neste projeto irá caracterizar-se toda a biomassa e potencial tecnológico disponível a
nível nacional para a produção de energia, de forma a incrementar o uso diversificado
OTIMBIO – Fomento da produção de energia através da otimização da biomassa e a definir linhas orientadoras para políticas públicas. Os resultados
do uso de biomassa.
conduzirão à elaboração dum guia técnico-científico com recomendações para a
utilização eficiente da biomassa nacional, com vista à diminuição da dependência
energética nacional.

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

DIRECÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA

LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E
GEOLOGIA I.P.

DIRECÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA

LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E
GEOLOGIA I.P.

EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA
S.A.

TERMOGREEN LDA

POSEUR-01-1203-FC-000001

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000002

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000004

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

.PRODUÇÃO CENTRALIZADA DE ÁGUA QUENTE E ÁGUA GELADA,
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA
SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES, ISOLAMENTO TÉRMICO DE
FRANCISCO GENTIL;E.P.E.
COBERTURA E INSTALAÇÃO DE PARQUE FOTOVOLTAICO

POSEUR-01-1203-FC-000005

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

HOSPITAL GARCIA DE ORTA , E.P.E.

POSEUR-01-1203-FC-000003

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

0,849999999

0,849999999

Projeto integrado de gestão e racionalização energética do HGO

816

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-01-1203-FC-000006

POSEUR-01-1203-FC-000007

POSEUR-01-1203-FC-000008

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000009

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000010

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000011

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000012

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000013

POSEUR-01-1203-FC-000015

POSEUR-01-1203-FC-000016

POSEUR-01-1203-FC-000017

POSEUR-01-1203-FC-000020

POSEUR-01-1203-FC-000022

POSEUR-01-1203-FC-000024

POSEUR-01-1203-FC-000025

POSEUR-01-1203-FC-000026

POSEUR-01-1203-FC-000027

POSEUR-01-1203-FC-000028

POSEUR-01-1203-FC-000029

POSEUR-01-1203-FC-000030

POSEUR-01-1203-FC-000031

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Eficiência Energetica nos Edificios do Campus do Instituto
Politecnico da Guarda

: A operação que se pretende candidatar tem como finalidade a melhoria dos edifícios e
identificar as oportunidades para otimizar o desempenho energético. Pretende-se
garantir a qualidade do ar interior, promover a salubridade dos espaços, aumentar o
conforto térmico, redução no consumo dos edifícios da Administração Central,
racionalização dos consumos energéticos e redução de gases com efeito de estufa.

2.106.015,40

FC

2.000.714,63

Edificio 28 (U)

A candidatura apresentada, referente à eficiência energética do Edifício 28 (U) da
Universidade do Algarve, distribui-se por três ações complementares, com o intuito de
melhorar as condições de funcionamento, conforto e bem-estar dos habitantes do
espaço intervencionado, introduzindo mecanismos que permitam uma melhor
economia e eficiência na utilização de recursos, no que se refere a gastos e grau de
eficiência energética.

394.078,01

FC

RESIDENCIA UNIVERSITÁRIA ALBACOR

A candidatura que agora se apresenta e que se entende distribuir por quatro ações
complementares, tem por finalidade melhorar as condições de funcionamento, conforto
e bem-estar dos habitantes do espaço onde se pretende intervir e fundamentalmente
introduzir mecanismos que permitam uma melhor economia e eficiência na utilização
de recursos, no que se refere a gastos e grau de eficiência energética.

84.258,69

Projeto de Eficiência energética do Edifício Central do IPC-ESAC

Projeto de eficiência energética no edifício central do IPC-ESAC que inclui a instalação
de isolamento térmico em coberturas, caixilharias de alumínio com corte térmico/vidro
duplo, substituição de iluminação por LEDs e instalação de painéis solares térmicos para
AQS e caldeira a biomassa para aquecimento ambiente, no valor total de investimento
de 346033€, que reduz para 67,5% o consumo de energia e gera uma poupança de
25098€/ano.

Melhoria da Eficiência Energética do edifício sede da APA, I.P.

Com a auditoria energética realizada em 2016 foram indicadas as medidas de melhoria
a implementar por forma a aumentar a classificação energética em dois níveis. Esta
operação compila as ações a implementar para melhoria da eficiência energética por
forma a garantir este aumento.

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/12/01

2017/12/29

Portugal

374.374,11

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/12/01

2018/06/30

Portugal

FC

80.045,76

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

346.032,59

FC

328.730,96

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/03/01

2017/12/31

Portugal

411.318,90

FC

390.752,96

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/06

2018/12/31

Portugal

4.841.934,34

FC

4.599.837,62

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/06/01

2020/09/30

Portugal

Instalação de sistema solar térmico para AQSInstalação de sistema fotovoltaico para
autoconsumoSubstituição de luminárias interiores e exteriores por soluções
LEDInstalação de caldeiras de condensação a gás naturalInstalação de caldeiras a
pelletsReabilitação da envolvente opacaReabilitação da envolvente envidraçada

4.077.858,78

FC

3.873.965,84

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/06/10

2018/12/31

Portugal

Implementação de medidas de eficiência energética nos edifícios
do Campus do IPT

A operação tem como objetivo a Intervenção aos edifícios do campus do IPT, tais como:
alteração dos materiais e soluções técnicas (vidros, caixilharia e isolamento de
cobertura), substituição de luminárias, inclusão de equipamento solar-fotovoltaico para
produção de energia elétrica, para consumo próprio e aquecimento de AQS,
implementação de software de gestão inteligente de energia, e auditorias de
acompanhamento e controlo.

2.301.712,40

FC

2.186.626,78

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/12/01

2019/12/31

Portugal

HCC_Intervenção Integrada Multisetorial no Desempenho
Energético do Edifício e Equipamentos das Consultas Externa do
HCC

Reforço do isolamento térmico da envolvente opaca vertical e horizontal, com
introdução de isolamento adicional e da envolvente envidraçada vertical com
substituição das caixilharias.Substituição de equipamento de Climatização e Iluminação
por sistemas de elevada eficiência e LED’s, e introdução de sistema solar térmico de
produção de AQS e de sistema solar fotovoltaico de produção de energia renovável para
autoconsumo.

118.124,03

FC

112.217,82

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/04/01

2019/12/31

Portugal

Desempenho Energético e Funcional do Edifício Externo CHSJ

No CAM a intervenção é global desde o capítulo estrutural, arquitetura interior,
coberturas e fachadas bem como em todas as especialidade.. O projeto reflete a
intervenção profunda já efetuada nos corpos KO K2 e K3 já remodelados e fora da
presente candidatura. No Hospital de Dia limita-se a intervenção nas área de
especialidades, enquanto no SIE inclui a mudança da cobertura e especialidades

3.753.128,87

FC

3.565.472,42

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/03/06

2018/10/31

Portugal

EEHSM - Eficiência energética no Hospital de Santa Maria em
Lisboa

A operação descrita nesta candidatura é bastante simples. De acordo com as premissas
base de elegibilidade do SEUR foi desenvolvida uma lista de medidas de eficiência
energética, que atingem os maiores drivers de consumo energético do Hospital, que i)
sobem o nível do certificado energético do Hospital em dois níveis e ii) garantem um
racional económico positivo nas condições definidas pelo POSEUR.

15.693.253,16

FC

14.908.590,50

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/06/01

2020/03/31

Portugal

Melhoria da Eficiência Energética no Bloco A das Residências de
Além-Rio - M2E@ARA

A operação M2E@ARA pretende contribuir de forma decisiva para a melhoria do
desempenho energético dos edifícios da Administração Central. Esta operação, em
estreita articulação com outras operações candidatas, potencializará a
complementaridade e as sinergias, visando a redução do consumo de energia e das
emissões de GEE do parque edificado afeto à UTAD, melhorando, ao mesmo tempo, as
condições de ocupação para alunos e trabalhadores.

116.142,75

FC

110.335,61

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Melhoria da Eficiência Energética no Bloco C das Residências de
Além-Rio - M2E@ARC

A operação M2E@ARC pretende contribuir de forma decisiva para a melhoria do
desempenho energético dos edifícios da Administração Central. Esta operação, em
estreita articulação com outras operações candidatas, potencializará a
complementaridade e as sinergias, visando a redução do consumo de energia e das
emissões de GEE do parque edificado afeto à UTAD, melhorando, ao mesmo tempo, as
condições de ocupação para alunos e trabalhadores.

86.802,33

FC

82.462,21

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

Melhoria da Eficiência Energética no Polo I da Escola de Ciências e
Tecnologia - M2E@ECT1

A operação M2E@ECT1 pretende contribuir de forma decisiva para a melhoria do
desempenho energético dos edifícios da Administração Central. Esta operação, em
estreita articulação com outras operações candidatas, potencializará a
complementaridade e as sinergias, visando a redução do consumo de energia e das
emissões de GEE do parque edificado afeto à UTAD, melhorando, ao mesmo tempo, as
condições de ocupação para alunos e trabalhadores.

614.411,63

FC

583.691,05

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

A operação M2E@ECVA1 pretende contribuir de forma decisiva para a melhoria do
desempenho energético dos edifícios da Administração Central. Esta operação, em
Melhoria da Eficiência Energética no Polo I da Escola de Ciências da estreita articulação com outras operações candidatas, potencializará a
Vida e do Ambiente e Reitoria - M2E@ECVA1
complementaridade e as sinergias, visando a redução do consumo de energia e das
emissões de GEE do parque edificado afeto à UTAD, melhorando, ao mesmo tempo, as
condições de ocupação para alunos e trabalhadores.

644.205,00

FC

611.994,75

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

A operação M2E@ECT2&ECAV2 pretende contribuir de forma decisiva para a melhoria
do desempenho energético dos edifícios da Administração Central. Esta operação, em
Melhoria da Eficiência Energética no Polo II da Escola de Ciências e
estreita articulação com outras operações candidatas, potencializará a
Tecnologia e Polo II da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias complementaridade e as sinergias, visando a redução do consumo de energia e das
M2E@ECT2&ECAV2
emissões de GEE do parque edificado afeto à UTAD, melhorando, ao mesmo tempo, as
condições de ocupação para alunos e trabalhadores.

305.156,40

FC

289.898,58

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

P.PORTO | ISCAP – Energia Positiva

Com o projeto ISCAP - Energia Positiva pretende-se melhorar a qualidade energética e
ambiental do edifício do ISCAP através da redução do consumo de energia e
subsequente redução das emissões de CO2. O projeto visa a implementação de medidas
de eficiência energética e de energias renováveis numa infraestrutura pública em
funcionamento da Administração Central do Estado, contribuindo desta forma para a
execução do Programa Eco.AP e do PNAEE.

510.393,85

FC

484.874,16

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/12/01

2018/04/30

Portugal

P.PORTO | ESTG - Energia Positiva

Com o projeto ESTG - Energia Positiva pretende-se melhorar a qualidade energética e
ambiental do edifício da ESTG através da redução do consumo de energia e
subsequente redução das emissões de CO2. O projeto visa a implementação de medidas
de eficiência energética e de energias renováveis numa infraestrutura pública em
funcionamento da Administração Central do Estado, contribuindo desta forma para a
execução do Programa Eco.AP e do PNAEE.

240.866,64

FC

228.823,30

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/12/01

2018/04/30

Portugal

Melhoria da Eficiência Energética no Polo I da Escola de Ciências
Agrárias e Veterinárias - M2E@ECAV1

A operação M2E@ECAV1 pretende contribuir de forma decisiva para a melhoria do
desempenho energético dos edifícios da Administração Central. Esta operação, em
estreita articulação com outras operações candidatas, potencializará a
complementaridade e as sinergias, visando a redução do consumo de energia e das
emissões de GEE do parque edificado afeto à UTAD, melhorando, ao mesmo tempo, as
condições de ocupação para alunos e trabalhadores.

488.088,86

FC

463.684,42

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Melhoria da Eficiência Energética no Edifício de Apoio ao Hospital
Veterinário - M2E@AHV

A operação M2E@AHV pretende contribuir de forma decisiva para a melhoria do
desempenho energético dos edifícios da Administração Central. Esta operação, em
estreita articulação com outras operações candidatas, potencializará a
complementaridade e as sinergias, visando a redução do consumo de energia e das
emissões de GEE do parque edificado afeto à UTAD, melhorando, ao mesmo tempo, as
condições de ocupação para alunos e trabalhadores.

101.683,68

FC

96.599,50

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Melhoria da Eficiência Energética no Edifício da Unidade de Apoio
Técnico, Manutenção e Segurança - M2E@UATMS

A operação M2E@UATMS pretende contribuir de forma decisiva para a melhoria do
desempenho energético dos edifícios da Administração Central. Esta operação, em
estreita articulação com outras operações candidatas, potencializará a
complementaridade e as sinergias, visando a redução do consumo de energia e das
emissões de GEE do parque edificado afeto à UTAD, melhorando, ao mesmo tempo, as
condições de ocupação para alunos e trabalhadores.

34.498,26

FC

32.773,34

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

Nome da Operação | Operation Name

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

0,849999999

O Projeto em apreço visa, através da implementação de um conjunto de medidas em
sete áreas chave de consumo energético e conforto térmico do IPO Porto, promover o
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO IPO SEUR - Eficiência Energética e Energias Renováveis no Instituto aumento da eficiência energética, a gestão inteligente de energia e a utilização das
FRANCISCO GENTIL - E.P.E.
Português de Oncologia do Porto
energias renováveis, de forma a alcançar desempenho energético A, apoiando,
indubitavelmente, a transição para uma economia de baixo carbono no setor público do
Estado.

0,849999999

CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO
Reabilitação dos sistemas energéticos do CHTMAD
DOURO, E.P.E.

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE EPE

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

817

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-01-1203-FC-000032

POSEUR-01-1203-FC-000033

POSEUR-01-1203-FC-000034

POSEUR-01-1203-FC-000035

POSEUR-01-1203-FC-000036

POSEUR-01-1203-FC-000037

POSEUR-01-1203-FC-000038

POSEUR-01-1203-FC-000039

POSEUR-01-1203-FC-000040

POSEUR-01-1203-FC-000041

POSEUR-01-1203-FC-000042

POSEUR-01-1203-FC-000043

POSEUR-01-1203-FC-000044

POSEUR-01-1203-FC-000046

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Projeto de Eficiência Energética no Centro Hospitalar do Baixo
Vouga

Enquadrado nas políticas de sustentabilidade do CHBV e contributo para uma economia
de baixo carbono, o projeto visa a racionalização de custos energéticos, através da
implementação das medidas consideradas críticas no Relatório da Certificação
Energética e Auditoria Energética que, a par da redução anual do consumo de energia
na ordem dos 40% e redução de emissões de CO2, permitirão um acréscimo de 2 níveis
na classe energética.

2.395.894,11

FC

2.276.099,40

Melhoria da Eficiência Energética no Polo I da Escola de Ciências
Humanas e Sociais - M2E@ECHS1

A operação M2E@ECHS1 pretende contribuir de forma decisiva para a melhoria do
desempenho energético dos edifícios da Administração Central. Esta operação, em
estreita articulação com outras operações candidatas, potencializará a
complementaridade e as sinergias, visando a redução do consumo de energia e das
emissões de GEE do parque edificado afeto à UTAD, melhorando, ao mesmo tempo, as
condições de ocupação para alunos e trabalhadores.

315.728,48

FC

Melhoria da Eficiência Energética no Polo II da Escola de Ciências
Humanas e Sociais e Hangar da Escola de Ciências Agrárias e
Veterinárias - M2E@ECHS2

A operação M2E@ECHS2 pretende contribuir de forma decisiva para a melhoria do
desempenho energético dos edifícios da Administração Central. Esta operação, em
estreita articulação com outras operações candidatas, potencializará a
complementaridade e as sinergias, visando a redução do consumo de energia e das
emissões de GEE do parque edificado afeto à UTAD, melhorando, ao mesmo tempo, as
condições de ocupação para alunos e trabalhadores.

150.610,01

Melhoria da Eficiência Energética no Edifício de Apoio a Projetos e
Formação - M2E@P&F

A operação M2E@P&F pretende contribuir de forma decisiva para a melhoria do
desempenho energético dos edifícios da Administração Central. Esta operação, em
estreita articulação com outras operações candidatas, potencializará a
complementaridade e as sinergias, visando a redução do consumo de energia e das
emissões de GEE do parque edificado afeto à UTAD, melhorando, ao mesmo tempo, as
condições de ocupação para alunos e trabalhadores.

Melhoria da Eficiência Energética no Edifício de Apoio ao Aluno M2E@ALUNO

A operação M2E@ALUNO pretende contribuir de forma decisiva para a melhoria do
desempenho energético dos edifícios da Administração Central. Esta operação, em
estreita articulação com outras operações candidatas, potencializará a
complementaridade e as sinergias, visando a redução do consumo de energia e das
emissões de GEE do parque edificado afeto à UTAD, melhorando, ao mesmo tempo, as
condições de ocupação para alunos e trabalhadores.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

299.942,05

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

FC

143.079,51

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

110.479,37

FC

104.955,40

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/06/01

2019/08/31

Portugal

54.968,73

FC

52.220,29

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/06/01

2019/08/31

Portugal

Eficiência Energética na Faculdade de Direito - Universidade de
Lisboa

Edifício construído em 1957. A envolvente envidraçada, ainda original, é constituída
por caixilharia de alumínio, sem corte térmico, com vidro simples, apresentando
apresenta já elevada vetustez. A Faculdade tem objetivos de eficiência e
sustentabilidade razão bastante e suficiente para iniciar este projeto que visa a
melhoria da eficiência, a promoção de energias renováveis e a redução da fatura de
energia.

1.404.940,26

FC

1.334.693,25

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/07/29

2019/06/28

Portugal

Projeto de Eficiência Energética do Campus do ISCTE-IUL

A operação visa a melhoria do desempenho energético dos edifícios do campus ISCTEIUL, através da implementação de medidas de renovação/alteração da iluminação
interior, instalação de novas soluções de aquecimento/arrefecimento nos Edifícios I e II,
alteração do sistema de ventilação da Ala Autónoma, alteração da cobertura do Edifício
I e instalação de um sistema de produção de energia para autoconsumo a partir de
fontes renováveis.

1.887.488,26

FC

1.793.113,84

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/12/29

2020/08/31

Portugal

ISELGREEN

11 Medidas de Utilização Racional de Energia (MURE) pretendem reduzir o consumo de
energia primária do ISEL em 43,5% melhorando a sua classificação energética em 2
classes (C para B). Incluem a instalação de sistema fotovoltaico e sistema solar térmico,
a substituição da iluminação por LED e de equipamentos por outros mais eficientes, o
isolamento térmico de paredes e coberturas, a monitorização de consumos e auditorias
energéticas.

1.890.510,00

FC

1.795.984,50

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/11/30

2020/05/31

Portugal

Plano de Eficiência Energética - Técnico 2020

O Plano de Eficiência Energética – Técnico 2020 implementa um conjunto de ações de
Melhoria da Eficiência Energética no campus Alameda do Instituto Superior Técnico. As
medidas foram analisadas em auditoria energética e propostas no certificado
energético. Contemplam a melhoria das condições no campus com poupanças
energéticas, a melhoria da eficiência dos equipamentos maiores consumidores de
energia e incluem instalações de Energias Renováveis.

4.942.296,06

FC

4.695.181,26

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/09/01

2020/10/20

Portugal

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO EDIFÍCIO 22 (ESGHT)

A candidatura que agora se apresenta e que se entende distribuir por quatro ações
complementares, tem por finalidade melhorar as condições de funcionamento, conforto
e bem-estar dos habitantes do espaço onde se pretende intervir e fundamentalmente
introduzir mecanismos que permitam uma melhor economia e eficiência na utilização
de recursos, no que se refere a gastos e grau de eficiência energética.

258.326,42

FC

245.410,10

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

Eficiência Energética na Unidade de Internamento de Doentes de
Evolução Prolongada de Psiquiatria (UIDEPP)

A Operação “Eficiência Energética na UIDEPP” pretende implementar um conjunto de
medidas de eficiência energética de modo a melhorar o desempenho energético do
edifício e contribuir para a meta de redução de 25% no consumo de energia primária, de
acordo com o PNAEE e de 30% do Eco.AP – Programa de Eficiência Energética na
Administração Pública.

76.114,86

FC

72.309,11

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

Eficiência Energética no Hospital de Santo André

A Operação “Eficiência Energética na UIDEPP” pretende implementar um conjunto de
medidas de eficiência energética de modo a melhorar o desempenho energético do
edifício e contribuir para a meta de redução de 25% no consumo de energia primária, de
acordo com o PNAEE e de 30% do Eco.AP – Programa de Eficiência Energética na
Administração Pública.

1.979.769,34

FC

1.880.780,87

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO EDIFÍCIO 27 (ISE PRINCIPAL)

A candidatura que agora se apresenta e que se entende distribuir por quatro ações
complementares, tem por finalidade melhorar as condições de funcionamento, conforto
e bem-estar dos habitantes do espaço onde se pretende intervir e fundamentalmente
introduzir mecanismos que permitam uma melhor economia e eficiência na utilização
de recursos, no que se refere a gastos e grau de eficiência energética.

186.211,94

FC

176.901,34

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

Eficiência energética no edifício da 6ª Fase da Universidade da
Beira Interior

Pretendem-se implementar o isolamento da cobertura exterior, aplicar pelicula
refletora, substituir o queimador, intervencionar a iluminação, instalar um sistema de
monitorização de consumos de eletricidade e gás e um sistema fotovoltaico de
produção de energia elétrica para autoconsumo. Os resultados esperados são a redução
e monitorização dos custos energéticos, da energia primária e a redução de emissão de
gases com efeito de estufa.

102.740,35

FC

97.603,32

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/01/01

2020/07/31

Portugal

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Eficiência energética no edificio do Centro de Informática da
Universidade da Beira Interior

Pretendem-se implementar o isolamento da cobertura exterior, substituir o queimador,
instalar a bomba de calor, intervencionar a iluminação, instalar um sistema de
monitorização de consumos de eletricidade e gás e um sistema fotovoltaico de
produção de energia elétrica para autoconsumo. Os resultados esperados são a redução
e monitorização dos custos energéticos, da energia primária e a redução de emissão de
gases com efeito de estufa.

69.214,40

FC

65.753,68

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/01/01

2020/05/31

Portugal

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Pretendem-se implementar o isolamento da cobertura interior, instalar pelicula
Eficiência energética no edifício da Faculdade de Ciências Sociais e refletora, substituir o queimador, substituir o chiller, substituir bombas de calor,
Humanas (Ernesto Cruz) da Universidade da Beira Interior
substituir a iluminação, instalar sistema de monitorização de consumos de eletricidade
e gás e um sistema fotovoltaico de produção de energia elétrica para autoconsumo.

190.176,74

FC

180.667,90

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/01/01

2020/07/31

Portugal

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Eficiência energética no edifício das Ciências Farmacêuticas da
Universidade da Beira Interior

Pretendem-se implementar o isolamento da cobertura interior, substituir o chiller,
intervencionar a iluminação, instalar um sistema de monitorização de consumos de
eletricidade e gás e um sistema fotovoltaico de produção de energia elétrica para
autoconsumo. Os resultados esperados são a redução e monitorização dos custos
energéticos, da energia primária e a redução da emissão de gases com efeito de estufa.

41.846,96

FC

39.754,61

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/01/01

2020/05/30

Portugal

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA RESIDENCIA FERRAGIAL (LOTE 17)

A candidatura que agora se apresenta e que se entende distribuir por três ações
complementares, tem por finalidade melhorar as condições de funcionamento, conforto
e bem-estar dos habitantes do espaço onde se pretende intervir e fundamentalmente
introduzir mecanismos que permitam uma melhor economia e eficiência na utilização
de recursos, no que se refere a gastos e grau de eficiência energética.

72.912,28

FC

69.266,67

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DO AMBIENTE,
Eficiência Energética no Edifício do Ministério do Ambiente
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA

A Operação “Eficiência Energética no Edifício do Ministério do Ambiente” pretende
implementar um conjunto de medidas de eficiência energética de modo a melhorar o
desempenho energético do edifício e contribuir para a meta de redução de 25% no
consumo de energia primária, de acordo com o PNAEE e de 30% do Eco.AP – Programa
de Eficiência Energética na Administração Pública.

666.618,18

FC

633.287,27

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

144.911,25

FC

137.665,69

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/09/01

2018/10/31

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E.
(CHBV, E.P.E.)

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE
LISBOA

ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E.P.E.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

POSEUR-01-1203-FC-000047

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000048

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000052

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Eficiência Energética no Colégio dos Regentes Agrícolas (CRA)

Foram consideradas as seguintes medidas de melhoria: instalação de um sistema solar
fotovoltaico para produção de energia elétrica para autoconsumo; colocação de painéis
solares térmicos em substituição dos sistemas existentes; substituição das lâmpadas
existentes por LED; instalação de sistemas que permitam a gestão e controlo da
energia; colocação de isolamento térmico nas coberturas, caleiras e paredes.

POSEUR-01-1203-FC-000053

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Eficiência Energética no Edifício D do Colégio dos Leões (LEOES-D)

Foram consideradas as seguintes medidas de melhoria: colocação de isolamento
térmico nas coberturas, caleiras e algumas paredes e substituição das lâmpadas
existentes por LED.

141.996,76

FC

134.896,92

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Eficiência Energética no Edifício Ário Lobo de Azevedo (EALA)

Foram consideradas as seguintes medidas de melhoria: instalação de um sistema solar
fotovoltaico para produção de energia elétrica para autoconsumo; colocação de painéis
solares térmicos em substituição dos sistemas existentes; substituição das lâmpadas
existentes por LED; instalação de sistemas que permitam a gestão e controlo da
energia; colocação de isolamento térmico nas coberturas e caleiras.

165.582,34

FC

157.303,22

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/09/01

2018/10/31

Portugal

POSEUR-01-1203-FC-000049

POSEUR-01-1203-FC-000050

POSEUR-01-1203-FC-000051

POSEUR-01-1203-FC-000054

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

818

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-01-1203-FC-000055

POSEUR-01-1203-FC-000059

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

126.923,76

FC

120.577,57

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/09/01

2018/10/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Eficiência Energética no Hospital Veterinário (HVET)

Foram consideradas as seguintes medidas de melhoria: substituição das lâmpadas
existentes por outras mais eficientes; instalação de sistemas que permitam a gestão e
controlo da energia consumida; e substituição de 3 bombas de calor por outras mais
eficientes e amigas do ambiente, assim como, a colocação de variadores de velocidade
nas bombas dos mesmos.

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE
COIMBRA, E.P.E.

Eficiência Energética no Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra EPE - Bloco de Queimados e Maxilo-Facial do Polo de
Celas

A operação “Eficiência Energética no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra EPE Bloco de Queimados e Maxilo-Facial do Polo de Celas” implementa um conjunto de
ações de Melhoria da Eficiência Energética que foram analisadas em auditoria
energética e propostas no certificado energético. Contemplam poupanças energéticas,
a melhoria da eficiência dos equipamentos

460.244,90

FC

437.232,66

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

196.342,84

FC

186.525,70

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

POSEUR-01-1203-FC-000060

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE
COIMBRA, E.P.E.

Eficiência Energética no Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra EPE - Bloco Ortopedia Polo de Celas

A operação “Eficiência Energética no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra EPE Bloco Ortopedia Polo de Celas” implementa um conjunto de ações de Melhoria da
Eficiência Energética que foram analisadas em auditoria energética e propostas no
certificado energético. Contemplam poupanças energéticas, a melhoria da eficiência
dos equipamentos maiores consumidores de energia e incluem instalações de Energias
Renováveis.

POSEUR-01-1203-FC-000061

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA

Eficiência Energética no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Hospital de Julio de Matos

Ver Memória Descritiva

1.051.523,00

FC

998.946,85

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

POSEUR-01-1203-FC-000062

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE
COIMBRA FRANCISCO GENTIL E.P.E.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO INSTITUTO PORTUGUÊS DE
Ver Memória Descritiva
ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL E.P.E. - IPO Coimbra

2.099.253,39

FC

1.994.290,72

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO EDIFICIO 23 (ESEC)

A candidatura que agora se apresenta e que se entende distribuir por quatro ações
complementares, tem por finalidade melhorar as condições de funcionamento, conforto
e bem-estar dos habitantes do espaço onde se pretende intervir e fundamentalmente
introduzir mecanismos que permitam uma melhor economia e eficiência na utilização
de recursos, no que se refere a gastos e grau de eficiência energética.

213.046,09

FC

202.393,78

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Eficiência Energética no Hospital Professor Doutor Fernando
Fonseca EPE - Amadora Sintra

O Hospital Fernando Fonseca propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos, de
forma a obter poupanças significativas, mantendo e melhorando os outputs de serviço e
de segurança no abastecimento. Esta operação incidir sobre os drivers de consumo
energético, nomeadamente: introdução de LED, produção através de fotovoltaico,
melhor isolamento e melhorias gerais no sistema de AVAC.

7.201.914,08

FC

6.841.818,38

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

Eficiência Energética no Hospital de Abrantes

O Hospital de Abrantes propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos, de forma a
obter poupanças significativas, mantendo e melhorando os outputs de serviço e de
segurança no abastecimento. Esta operação incidir sobre os drivers de consumo
energético, nomeadamente: Introdução de LED, produção de energia através de painéis
fotovoltaico, melhoria no sistema de produção de água quente e novos isolamentos na
envolvente opaca.

1.137.737,84

FC

1.080.850,94

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

Projeto de Eficiência Energética no Campus do IPCA

Para reduzir o consumo de energia primária no Campus do IPCA serão aplicadas 7
medidas de melhoria da eficiência energética e utilização de energias renováveis. Prevêse assim substituir a iluminação por tecnologia LED, aplicar isolamento térmico em
paredes e coberturas, novas caldeiras, instalar um gerador fotovoltaico para
autoconsumo e um sistema de monitorização de energia. A classificação energética do
edifício passará a ser A.

454.456,52

FC

431.733,69

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

Eficiência Energética no Hospital de Torres Novas

O Hospital de Torres Novas propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos, de
forma a obter poupanças significativas, mantendo e melhorando os outputs de serviço e
de segurança no abastecimento. Esta operação incidir sobre os drivers de consumo
energético, nomeadamente: Introdução de LED, produção de energia através de painéis
fotovoltaico, melhoria no sistema de produção de água quente e fria e novos
isolamentos na envolvente opaca.

1.424.405,06

FC

1.353.184,80

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO EPE

Eficiência Energética no Hospital de Tomar

O Hospital de Tomar propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos, de forma a
obter poupanças significativas, mantendo e melhorando os outputs de serviço e de
segurança no abastecimento. Esta operação incidir sobre os drivers de consumo
energético, nomeadamente: Introdução de LED, produção de energia através de painéis
fotovoltaico, melhoria no sistema de produção de água quente e novos isolamentos na
envolvente opaca

1.720.680,39

FC

1.634.646,37

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL
ALENTEJANO, E.P.E.

O conjunto de medidas que vai permitir ao Hospital de Santiago do Cacém atingir a letra
“B” na classificação energética inclui a substituição da iluminação existente por
Eficiência Energética no Hospital do Litoral Alentejano em Santiago tecnologia LED, a instalação de sistema solar térmico para AQS, a instalação de sistema
do Cacém
solar fotovoltaico para produção de energia para autoconsumo e a substituição de
equipamentos de climatização por outros mais eficientes (UTA’s, sistema de
bombagem, caldeira).

2.531.216,40

FC

2.404.655,58

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/02

2019/12/31

Portugal

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL
ALENTEJANO, E.P.E.

Eficiência Energética no Centro de Saúde de Odemira

O Centro de Saúde de Odemira propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos, de
forma a obter poupanças significativas, mantendo e melhorando os outputs de serviço e
de segurança no abastecimento. Esta operação incidir sobre os drivers de consumo
energético, nomeadamente: Introdução de LED, instalação de um sistema solar térmico,
produção de energia través de painéis fotovoltaico, melhorias no sistema de AVAC e
isolamento das coberturas.

77.756,91

FC

73.869,06

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/02

2019/12/31

Portugal

Eficiência Energética no Centro de Saúde de Santo André

O Centro de Saúde de Santo André propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos,
de forma a obter poupanças significativas, mantendo e melhorando os outputs de
serviço e de segurança no abastecimento. Esta operação incidir sobre os drivers de
consumo energético, nomeadamente: Introdução de LED, instalação de um sistema
solar térmico, produção de energia través de painéis fotovoltaicos, e melhorias no
sistema de AVAC.

131.493,15

FC

124.918,49

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/02

2019/12/31

Portugal

Eficiência Energética no Centro de Saúde de Grândola

O Centro de Saúde de Grândola propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos, de
forma a obter poupanças significativas, mantendo e melhorando os outputs de serviço e
de segurança no abastecimento. Esta operação incidir sobre os drivers de consumo
energético, nomeadamente: Introdução de LED, instalação de um sistema solar térmico,
produção de energia través de painéis fotovoltaico e isolamento das coberturas.

88.879,80

FC

84.435,81

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/02

2019/12/31

Portugal

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL
ALENTEJANO, E.P.E.

Eficiência Energética no Centro de Saúde de Alcácer do Sal

O Centro de Saúde de Alcácer propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos, de
forma a obter poupanças significativas, mantendo e melhorando os outputs de serviço e
de segurança no abastecimento. Esta operação incidir sobre os drivers de consumo
energético, nomeadamente: Introdução de LED, instalação de um sistema solar térmico,
produção de energia través de painéis fotovoltaico, melhorias no sistema de AVAC e
isolamento das coberturas.

105.826,74

FC

100.535,40

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/02

2019/12/31

Portugal

10.510.733,07

FC

9.985.196,42

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/01

2019/12/31

Portugal

343.018,78

FC

325.867,84

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

5.267.894,63

FC

5.000.000,00

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, E.P.E.

Eficiência Energética no Hospital do Barreiro

O Hospital do Barreiro propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos, de forma a
obter poupanças significativas, mantendo e melhorando os outputs de serviço e de
segurança no abastecimento. Esta operação incidir sobre os drivers de consumo
energético, nomeadamente: Introdução de LED, instalação de um sistema solar térmico,
produção de energia través de painéis fotovoltaicos, e melhorias no sistema de AVAC.

5.147.544,99

FC

4.890.167,74

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL EPE

O Hospital de Egas Moniz propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos, de forma
a obter poupanças significativas, mantendo e melhorando os outputs de serviço e de
Eficiência Energética no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental EPE - segurança no abastecimento. Esta operação incidir sobre os drivers de consumo
Hospital de Egas Moniz
energético, nomeadamente: Introdução de LED, instalação de um sistema solar térmico,
produção de energia através de painéis fotovoltaicos, substituição das unidades de
tratamento de ar de AVAC.

3.776.337,23

FC

3.587.520,37

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

5.371.501,06

FC

5.000.000,00

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

2.869.290,44

FC

2.725.825,92

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

POSEUR-01-1203-FC-000063

POSEUR-01-1203-FC-000064

POSEUR-01-1203-FC-000065

POSEUR-01-1203-FC-000066

POSEUR-01-1203-FC-000067

POSEUR-01-1203-FC-000068

POSEUR-01-1203-FC-000069

POSEUR-01-1203-FC-000070

POSEUR-01-1203-FC-000071

POSEUR-01-1203-FC-000072

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO
FONSECA E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO EPE

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO EPE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL
ALENTEJANO, E.P.E.

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL
ALENTEJANO, E.P.E.

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000074

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE (CHTV,
E.P.E.)

O Hospital de São Teotónio propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos, de
forma a obter poupanças significativas, mantendo e melhorando os outputs de serviço e
EEHST - Eficiência Energética no Hospital de São Teotónio em Viseu de segurança no abastecimento. Esta operação incidir sobre os drivers de consumo
energético, nomeadamente: introdução de LED, produção de energia través de painéis
fotovoltaicos e melhorias gerais no sistema de AVAC.

POSEUR-01-1203-FC-000075

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE (CHTV,
E.P.E.)

Eficiência Energética no Centro Psiquiátrico de Abraveses

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL EPE

O Hospital de São Francisco Xavier propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos
de forma a obter poupanças significativas. Esta operação incide sobre os drivers de
Eficiência Energética no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental EPE consumo energético, nomeadamente: a introdução de LED, instalação de um sistema
Hospital de São Francisco Xavier
solar térmico, produção de energia através de painéis fotovoltaicos, substituição das
unidades de tratamento de ar e das bombas de AVAC.

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000073

POSEUR-01-1203-FC-000077

POSEUR-01-1203-FC-000078

POSEUR-01-1203-FC-000079

POSEUR-01-1203-FC-000080

POSEUR-01-1203-FC-000081

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Projeto de eficiência energética a efetuar no Centro Psiquiátrico de Abraveses.

O Hospital de Setúbal propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos, de forma a
obter poupanças significativas, incidindo sobre os drivers de consumo energético,
utilização de LED em toda a iluminação, painéis solares térmicos, sistema de gestão
técnica, adição de variadores nas bombas, isolamento em tubagens, novos fancoils e
UTA’s, isolamento de fachada e produção de eletricidade por painéis fotovoltaicos.

CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, EPE

Eficiência Energética no Hospital de São Bernardo em Setúbal

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL EPE

O Hospital de Santa Cruz propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos, de forma
a obter poupanças significativas, mantendo e melhorando os outputs de serviço e de
Eficiência Energética no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental EPE segurança no abastecimento. Esta operação incidir sobre os drivers de consumo
Hospital de Santa Cruz
energético, nomeadamente: Introdução de LED, instalação de um sistema solar térmico,
produção de energia através de painéis fotovoltaicos e melhorias no AVAC.
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Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POSEUR-01-1203-FC-000082

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000083

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-01-1203-FC-000084

POSEUR-01-1203-FC-000085

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

A operação prevê uma intervenção no edifício principal da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto,via implementação de medidas de eficiência energética em 3
EE+@FLUP - Promoção de uma maior eficiência e sustentabilidade áreas: substituição e instalação de iluminação LED,substituição de caixilharia e melhoria
energética na Faculdade de Letras da Universidade do Porto
das caraterísticas solares dos vidros e instalação de sistema de produção de energia
solar para autoconsumo.Serão complementadas por ações de
acompanhamento/avaliação e de comunicação e divulgação.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

FC

395.574,13

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/06/01

2019/09/30

Portugal

Hospital de Viana do Castelo propõe-se reconverter os seus sistemas energéticos, de
forma aobter poupanças significativas em termos de consumo de energia, mantendo e
melhorando osoutputs de serviço e de segurança no abastecimento.Esta operação vai
ser feita través de medidas incidindo sobre os principias drivers de consumoenergético.

3.444.162,21

FC

3.271.954,10

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

Eficiência Energética no Hospital da Senhora da Oliveira
Guimarães, E. P. E.

Ver Memória Descritiva

3.598.279,92

FC

3.418.365,92

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO EDIFÍCIO 6 (CANTINA GAMBELAS)

A candidatura que agora se apresenta e que se entende distribuir por três ações
complementares, tem por finalidade melhorar as condições de funcionamento, conforto
e bem-estar dos habitantes do espaço onde se pretende intervir e fundamentalmente
introduzir mecanismos que permitam uma melhor economia e eficiência na utilização
de recursos, no que se refere a gastos e grau de eficiência energética.

153.823,80

FC

146.132,61

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/04/01

2020/03/31

Portugal

53.743,81

FC

51.056,62

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/09/01

2018/09/30

Portugal

1.618.992,87

FC

1.538.043,23

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/09/01

2019/12/31

Portugal

UNIVERSIDADE DO PORTO

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

Eficiência Energética na UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E.
MINHO, E.P.E. - Hospital de Viana do Castelo

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES,
E. P. E.

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

416.393,82

0,849999999

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

POSEUR-01-1203-FC-000086

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Projeto de Eficiência Energética na Residência de Estudantes do
IPCA

Para reduzir o consumo e a fatura energética na Residência de Estudantes do IPCA,
serão implementadas várias medidas de eficiência energética e energias
renováveis.Substituir a iluminação existente por tecnologia LED e equipamentos de
climatização por outros mais eficientes, instalar um sistema solar fotovoltaico para
autoconsumo e um sistema solar térmico para AQS vão permitir que o edifício alcance o
A+ na classificação energética.

POSEUR-01-1203-FC-000087

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

ULS DE CASTELO BRANCO, E.P.E

Eficiência Energética no Hospital Amato Lusitano

Eficiência Energética no Hospital Amato Lusitano, através da implementação de
medidas ativas e passivas de redução de energia, que permitiram reduzir a fatura
energética das instalações, e consequentemente do Estado.

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Eficiência Energética no Instituto Politécnico de Castelo Branco
(Serviços Centrais e da Presidência)

Com o este projeto pretende-se melhorar a qualidade energética e ambiental do edifício
através da redução do consumo de energia e subsequente redução das emissões de
CO2. O projeto visa a implementação de medidas de eficiência energética e de energias
renováveis numa infraestrutura pública em funcionamento da Administração Central do
Estado, contribuindo desta forma para a execução do Programa Eco.AP e do PNAEE.

171.459,53

FC

162.886,55

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/03/01

2018/06/30

Portugal

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Eficiência Energética no Instituto Politécnico de Castelo Branco
(Escola Superior Agrária - Centro de Formação de Formadores)

Com o este projeto pretende-se melhorar a qualidade energética e ambiental do edifício
através da redução do consumo de energia e subsequente redução das emissões de
CO2. O projeto visa a implementação de medidas de eficiência energética e de energias
renováveis numa infraestrutura pública em funcionamento da Administração Central do
Estado, contribuindo desta forma para a execução do Programa Eco.AP e do PNAEE.

99.029,29

FC

94.077,82

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/03/01

2018/06/30

Portugal

POSEUR-01-1203-FC-000092

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Eficiência Energética no Instituto Politécnico de Castelo Branco
(Escola Superior de Educação)

Com o este projeto pretende-se melhorar a qualidade energética e ambiental do edifício
através da redução do consumo de energia e subsequente redução das emissões de
CO2. O projeto visa a implementação de medidas de eficiência energética e de energias
renováveis numa infraestrutura pública em funcionamento da Administração Central do
Estado, contribuindo desta forma para a execução do Programa Eco.AP e do PNAEE.

535.215,24

FC

508.454,48

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/03/01

2018/06/30

Portugal

POSEUR-01-1203-FC-000094

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Eficiência Energética no Palácio da Justiça de Paredes

Pretende-se com a candidatura Eficiência Energética no Palácio da Justiça de Paredes: i)
a remodelação das fachadas através da alteração de caixilharias, ii) a instalação de
sistema de climatização com elevada eficiência energética, iii) substituição da
iluminação por sistemas LED, e iv) instalação de fotovoltaicos para autoconsumo.

245.744,74

FC

233.457,50

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2018/02/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-01-1203-FC-000096

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Eficiência Energética no Palácio da Justiça de Oeiras

Pretende-se com a candidatura Eficiência Energética no Palácio da Justiça de Oeiras: i) a
remodelação das fachadas através da alteração de caixilharias, ii) a instalação de
sistema de climatização com elevada eficiência energética, iii) substituição da
iluminação por sistemas LED, e iv) instalação de fotovoltaicos para autoconsumo.

197.551,44

FC

187.673,87

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2018/02/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-01-1203-FC-000097

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Eficiência Energética no Palácio da Justiça de Barcelos

Pretende-se com a candidatura Eficiência Energética no Palácio da Justiça de Barcelos:i)
a remodelação das fachadas através da alteração de caixilharias, ii) a instalação de
sistema de climatização com elevada eficiência energética, iii) substituição da
iluminação por sistemas LED, e iv) instalação de fotovoltaicos para autoconsumo.

241.873,72

FC

229.780,03

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2018/02/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-01-1203-FC-000098

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Eficiência Energética no Palácio da Justiça de Penafiel

Pretende-se com a candidatura Eficiência Energética no Palácio da Justiça de Penafiel: i)
a remodelação das fachadas através da alteração de caixilharias, ii) a instalação de
sistema de climatização com elevada eficiência energética, iii) substituição da
iluminação por sistemas LED, e iv) instalação de fotovoltaicos para autoconsumo.

290.855,83

FC

276.313,04

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

POSEUR-01-1203-FC-000099

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Eficiência energética no Palácio da Justiça de Tomar

Pretende-se com a candidatura Eficiência energética no Palácio da Justiça de Tomar: i) a
remodelação das fachadas através da alteração de caixilharias, ii) a instalação de
sistema de climatização com elevada eficiência energética, iii) substituição da
iluminação por sistemas LED, e iv) instalação de fotovoltaicos para autoconsumo.

198.918,42

FC

188.972,50

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2018/02/01

2018/12/31

Portugal

197.614,97

FC

187.734,22

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/09/01

2018/07/31

Portugal

288.348,90

FC

273.931,46

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-01-1203-FC-000088

POSEUR-01-1203-FC-000090

0,849999999

0,849999999

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

0,849999999

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

0,849999999

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E
EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.

0,849999999

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E
EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.

0,849999999

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E
EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.

0,849999999

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E
EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.

0,849999999

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E
EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.

POSEUR-01-1203-FC-000100

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

Eficiência Energética no Instituto de Avaliação Educativa

O presente Projecto de Candidatura enquadra-se na Prioridade de Investimento (PI) 4.iii
e no Objectivo 1 do presente Programa. Assim, a PI e os Objectivos associados
contemplam a adopção de Medidas Activas, Medidas Passivas e Medidas
Comportamentais que possibilitem a redução de 30% no consumo de energia do Estado
através do aumento da eficiência energética nas infraestruturas públicas no âmbito da
Administração Central do Estado.

POSEUR-01-1203-FC-000102

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Eficiência energética no edifício sede do Turismo de Portugal

Projeto de eficiência energética a efetuar no edifício sede do Turismo de Portugal.

0,849999999

O presente Projecto de Candidatura enquadra-se na Prioridade de Investimento (PI) 4.iii
e no Objectivo 1 do presente Programa. Assim, a PI e os Objectivos associados
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
contemplam a adopção de Medidas Activas, Medidas Passivas e Medidas
PROJECTO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INIAV - POLO DE DOIS PORTOS
VETERINÁRIA, I.P.
Comportamentais que possibilitem a redução de 30% no consumo de energia do Estado
através do aumento da eficiência energética nas infraestruturas públicas no âmbito da
Administração Central do Estado.

74.001,11

FC

70.301,05

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/04/01

2018/11/30

Portugal

0,849999999

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
PROJECTO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INIAV_POLO DE SANTARÉM
VETERINÁRIA, I.P.

O presente Projecto de Candidatura enquadra-se na Prioridade de Investimento (PI) 4.iii
e no Objectivo 1 do presente Programa. Assim, a PI e os Objectivos associados
contemplam a adopção de Medidas Activas, Medidas Passivas e Medidas
Comportamentais que possibilitem a redução de 30% no consumo de energia do Estado
através do aumento da eficiência energética nas infraestruturas públicas no âmbito da
Administração Central do Estado

372.883,29

FC

354.239,12

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/04/01

2019/09/30

Portugal

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

Reabilitação Energética da Maternidade Dr. Alfredo da Costa

Reforço do isolamento térmico da envolvente e cobertura, com introdução de
isolamento adicional na cobertura e da envolvente envidraçada vertical com
substituição das caixilharias.Substituição de equipamento de Climatização, AQS
(caldeiras) e Iluminação por sistemas de elevada eficiência e LED’s, e introdução de
sistema solar térmico de produção de AQS e de sistema solar fotovoltaico de produção
de energia renovável para autoconsumo.

726.399,18

FC

690.079,22

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/03/01

2020/09/30

Portugal

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Pretende-se remover o amianto de coberturas e aplicar painel sandwich, substituir vãos
envidraçados, substituir o chiller, substituir as bombas de circulação de água
Eficiência Energética nos edifícios da 1ª-5ª Fase da Universidade da
quente,intervencionar a iluminação, instalar um sistema de monitorização de consumos
Beira Interior
de eletricidade e gás e um sistema fotovoltaico de produção de energia elétrica para
autoconsumo.

368.033,19

FC

349.631,53

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/01/01

2020/07/31

Portugal

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Pretendem-se implementar o isolamento da cobertura exterior e interior, substituir o
Eficiência energética nos edificios das Engenharias da Universidade chiller, substituir o queimador, substituir as bombas de circulação, intervencionar a
da Beira Interior
iluminação, instalar um sistema de monitorização de consumos de eletricidade e gás e
um sistema fotovoltaico de produção de energia elétrica para autoconsumo.

279.029,40

FC

265.077,93

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/01/01

2020/06/30

Portugal

Eficiência energética no edificio da Reitoria da Universidade da
Beira Interior

Pretendem-se remover o amianto de coberturas e aplicar painel sandwich, aplicar
isolamento térmico em cobertura,aplicar película refletora em envidraçados, substituir
o chiller, substituir a caldeira e queimador,intervencionar a iluminação, instalar um
sistema de monitorização de consumos de eletricidade e gás e um sistema fotovoltaico
de produção de energia elétrica para autoconsumo.

166.598,04

FC

158.268,14

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/01/01

2020/07/31

Portugal

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Eficiência energética no edificio da Biblioteca Central da
Universidade da Beira Interior

Pretendem-se substituir o chiller existente, substituir as 2 unidades de close-control,
intervencionar a iluminação, instalar um sistema de monitorização de consumos de
eletricidade e gás e um sistema fotovoltaico de produção de energia elétrica para
autoconsumo. Os resultados esperados são a redução e monitorização dos custos
energéticos, da energia primária e a redução de emissão de gases com efeito de estufa.

103.535,56

FC

98.358,78

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/01/01

2019/11/30

Portugal

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

Reforço do isolamento térmico da envolvente opaca vertical e horizontal, com
introdução de isolamento adicional e da envolvente envidraçada vertical com
Reabilitação Energética dos Edifícios do Núcleo Central do Hospital substituição das caixilharias.Substituição de equipamento de Climatização e Iluminação
Curry Cabral
por sistemas de elevada eficiência e LED’s, e introdução de sistema solar térmico de
produção de AQS e de sistema solar fotovoltaico de produção de energia renovável para
autoconsumo.

911.683,82

FC

866.099,63

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/03/01

2020/09/30

Portugal

POSEUR-01-1203-FC-000105

POSEUR-01-1203-FC-000106

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000109

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000110

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000108

POSEUR-01-1203-FC-000111

POSEUR-01-1203-FC-000112

POSEUR-01-1203-FC-000113

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-01-1203-FC-000114

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000115

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000116

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1203-FC-000118

POSEUR-01-1203-FC-000120

POSEUR-01-1203-FC-000123

POSEUR-01-1203-FC-000124

POSEUR-01-1203-FC-000125

POSEUR-01-1203-FC-000129

POSEUR-01-1204-FC-000001

POSEUR-01-1204-FC-000002

POSEUR-01-1406-FC-000002

POSEUR-01-1406-FC-000003

POSEUR-01-1407-FC-000002

POSEUR-01-1407-FC-000003

POSEUR-01-1407-FC-000004

POSEUR-01-1407-FC-000005

POSEUR-01-1407-FC-000006

POSEUR-01-1407-FC-000007

POSEUR-01-1407-FC-000008

POSEUR-01-1407-FC-000009

POSEUR-01-1407-FC-000010

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Reforço do isolamento térmico da envolvente opaca vertical e horizontal, com
introdução de isolamento adicional e da envolvente envidraçada vertical com
substituição das caixilharias.Substituição de equipamento de iluminação por sistemas
de elevada eficiência e LED’s, e introdução de sistema solar fotovoltaico de produção de
energia renovável para autoconsumo.

78.446,68

FC

74.524,35

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
Projeto Eficiência Energética INIAV - Polo de Vairão
VETERINÁRIA, I.P.

O presente Projecto de Candidatura enquadra-se na Prioridade de Investimento (PI) 4.iii
e no Objectivo 1 do presente Programa. Assim, a PI e os Objectivos associados
contemplam a adopção de Medidas Activas, Medidas Passivas e Medidas
Comportamentais que possibilitem a redução de 30% no consumo de energia do Estado
através do aumento da eficiência energética nas infraestruturas públicas no âmbito da
Administração Central do Estado

217.631,90

FC

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

Reabilitação Energética do Hospital Dona Estefânia

Reforço do isolamento térmico da envolvente opaca horizontal.Substituição de
equipamento de Climatização e Iluminação por sistemas de elevada eficiência e LED’s, e
introdução de sistema solar térmico de produção de AQS e de sistema solar fotovoltaico
de produção de energia renovável para autoconsumo.

818.540,83

Reabilitação Energética dos Edifícios da Infecciologia do Hospital
Curry Cabral

Reforço do isolamento térmico da envolvente opaca vertical e horizontal, com
introdução de isolamento adicional e da envolvente envidraçada vertical com
substituição das caixilharias.Substituição de equipamento de iluminação por sistemas
de elevada eficiência e LED’s, e introdução de sistema solar térmico de produção de
AQS e de sistema solar fotovoltaico de produção de energia renovável para
autoconsumo.

Projeto de Eficiência Energética na ESEP (Pólo Drª Ana Guedes)

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Nome da Operação | Operation Name

Reabilitação Energética do Edifício Administrativo do Hospital
Curry Cabral

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/03/01

2020/09/30

Portugal

206.750,31

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/04/01

2018/10/31

Portugal

FC

777.613,79

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/03/01

2020/09/30

Portugal

110.676,38

FC

105.142,56

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/03/01

2020/09/30

Portugal

O presente Projecto de Candidatura enquadra-se na Prioridade de Investimento (PI) 4.iii
e no Objectivo 1 do presente Programa. Assim, a PI e os Objectivos associados
contemplam a adopção de Medidas Activas, Medidas Passivas e Medidas
Comportamentais que possibilitem a redução de 30% no consumo de energia do Estado
através do aumento da eficiência energética nas infraestruturas públicas no âmbito da
Administração Central do Estado.

162.200,31

FC

154.090,29

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

O presente Projeto ambiciona, graças à implementação de um conjunto de medidas em
seis áreas chave de consumo energético e conforto térmico do IPO Porto, potenciar o
aumento da eficiência energética, a implementação de uma gestão inteligente de
energia e a utilização das energias renováveis, de modo a alcançar desempenho
energético B, suportando, inequivocamente, a transição para uma economia de baixo
carbono no setor público do Estado.

1.227.288,52

FC

1.165.924,09

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

249.145,00

FC

236.687,75

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2018/01/01

2020/08/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

0,849999999

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO IPO SEUR II - Eficiência Energética e Energias Renováveis no
FRANCISCO GENTIL - E.P.E.
Instituto Português de Oncologia do Porto

0,849999999

O Ministério da Economia pretende implementar as medidas presentes no certificado
energético, concretamente, instalação de vãos envidraçados com melhor caraterísticas,
Eficiência Energética no Ministério da Economia - Edificio da Horta
SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA
implementação de sistema AVAC centralizado com elevada eficiência, substituição dos
Seca
sistemas de iluminação por tecnologia LED e implementação de sistema fotovoltaico
para produção de energia elétrica.

0,849999999

A operação visa implementar as medidas de eficiência energética e energias renováveis
referidas no Relatório de Avaliação Energética e no Certificado Energético prevendose:a)Substituição dos sistemas existentes por outros de maior eficiência;b)Alteração da
iluminação interior e exterior;c)Promoção de energias renováveis para
autoconsumo.Contemplam-se estudos de avaliação “ex-post” e novo Certificado
Energético.

2.332.201,60

FC

2.215.591,52

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/09/01

2020/05/31

Portugal

O presente Projecto de Candidatura enquadra-se na Prioridade de Investimento (PI) 4.iii
e no Objectivo 1 do presente Programa. Assim, a PI e os Objectivos associados
contemplam a adopção de Medidas Activas, Medidas Passivas e Medidas
Comportamentais que possibilitem a redução de 30% no consumo de energia do Estado
através do aumento da eficiência energética nas infraestruturas públicas no âmbito da
Administração Central do Estado.

624.345,75

FC

593.128,46

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2017/04/01

2019/11/30

Portugal

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO
JORGE, I.P.

Medidas de Eficiência Energética e Energias Renováveis no
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge

0,849999999

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
PROJECTO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INIAV - SEDE OEIRAS
VETERINÁRIA, I.P.

0,849999999

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020)
ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas
habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de
E REVITALIZAÇÃO URBANAS ADMINISTRAÇÃO
- Eixo1 - OT4 - PI 4.3 - POSEUR
intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com
CENTRAL
condições mais favoráveis face às atualmente existentes no mercado.

82.000.000,12

FC

40.000.000,00

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

0,849999999

Campanhas de sensibilização e de promoção da eficiência
energética na habitação particular

Pretende-se com a presente Campanha pretende:- Promover novos hábitos de
comportamento no público em geral no que diz respeito à eficiência energética;Comunicar frequentemente as mensagens definidas;- Dotar os diferentes públicos-alvo
de ferramentas e informações;- Criar consciência ambiental e económica relacionada
com a eficiência energética; Desmistificar e simplificar as mudanças referidas para que
a campanha perdure no tempo.

1.166.040,00

FC

991.134,00

04-Apoiar a transição para uma
03- A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
economia de baixo teor de carbono em energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
todos os setores
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

2016/09/01

2018/09/30

Portugal

P1 Rede MOBI.E + atual (bi.)

O projeto de atualização tecnológica Rede MOBI.E + atual visa a atualização tecnológica
da rede pública de carregamentos de veículos elétricos, por forma a munir o território
de uma infraestrutura que permita gerar condições de acessibilidade aos atuais e
futuros utilizadores de veículos elétricos, quanto há disponibilidade de pontos de
carregamento elétricos. O investimento total ascende a 2.233.084,68€

1.868.500,87

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

P2 Rede + MOBI.E (bii.)

O presente projeto enquadra-se na tipologia de operações b ii) alargamento da rede de
pontos de carregamento públicos, prevista no ponto 2 do Aviso POSEUR-06-2016-52.
Por forma a garantir uma maior abrangência territorial da rede de carregamento
pública, o presente projeto irá estender a rede a mais 202 municípios. O investimento
total ascende a 2.693.950,62€

2.275.074,91

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

PROJETO U-BIKE PORTUGAL - OPERAÇÃO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Projeto U-BIKE – OPERAÇÃO POLITÉCNICO DE LEIRIA que visa a aquisição de 220
bicicletas elétricas para uso público, pela comunidade académica, com especial enfoque
nos seus estudantes, visando uma utilização de longa duração a fim de alterar os
comportamentos relativos às opções de mobilidade, promovendo a opção por modos
suaves em detrimento do uso do transporte individual motorizado, contribuindo para
uma mobilidade mais sustentável.

529.886,58

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/15

2018/09/14

Portugal

U-Bike Portugal IP Beja

A principal componente de investimento da operação consiste em:•Aquisição de 200
bicicletas;•Instalação de 2 postos de carregamento de bicicletas;•Ampliação do
estacionamento de bicicletas no campus do IP Beja para 245 lugares.Paralelamente,
será realizado um esforço de educação, através de sessões de divulgação, sensibilização
e esclarecimento, promoção online e em meios de comunicação, reuniões com partes
interessadas, etc.

271.855,62

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/01

2018/09/28

Portugal

U-BIKE UEvora

O projeto U-Bike UEvora pretende implementar um sistema de aluguer de longa
duração para bicicletas (elétricas e não elétricas), com sistema de monitorização em
tempo-real das bicicletas; Oferecer uma solução de mobilidade inovadora para
estudantes, instalando uma infraestrutura inteligente de parqueamento e
carregamento de bicicletas que permitirá contemplar não só as U-Bikes como a
evolução para um sistema de bicicletas partilhadas integrado.

427.421,80

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/01

2018/09/30

Portugal

U-Bike Portugal Operação UBI

Com este Projeto, a Universidade da Beira Interior pretende adquirir e disponibilizar
para toda a sua comunidade académica 100 bicicletas elétricas, e respetivas estruturas
de apoio, distribuidos pelos seus principais edifícios, de modo a contribuir para a
promoção de uma mobilidade mais sustentável, um dos designados modos suaves, em
detrimento do uso de transporte individual motorizado na UBI e sua região de
abrangência.

355.532,05

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/01

2018/09/30

Portugal

PROJETO U-BIKE PORTUGAL - OPERAÇÃO UNIVERSIDADE DE
AVEIRO

O Projeto U-BIKE Portugal - Operação Universidade de Aveiro contempla a aquisição de
239 bicicletas e tem como propósito dar continuidade ao trabalho já iniciado pela UA no
âmbito da criação de condições favoráveis ao uso da bicicleta como forma de propiciar
uma melhoria do ambiente, da economia, da qualificação dos diferentes campi e da
qualidade de vida da comunidade académica, tirando partido da identidade criativa e
inovadora da instituição.

257.884,77

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/01

2018/09/30

Portugal

U-BIKE PORTUGAL IPVC

A operação U-bike IPVC, respondendo aos objetivos definidos pelo IMT e o POSEUR,
pretende promover a mobilidade sustentável em geral, e a mobilidade suave em
particular, no seio da comunidade académica e, aproveitando a dispersão regional do
IPVC, influenciar comportamentos nas comunidades envolventes. A operação tem por
base o diagnóstico realizado previamente e que permitiu caraterizar os diferentes perfis
de mobilidade da população académica.

279.667,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/01

2018/09/30

Portugal

U-Bike Portugal ISCTE-IUL

O ISCTE-IUL pretende adquirir 120 bicicletas, para uso da comunidade académica. O
estudo prévio a esta candidatura revelou haver um grande número de pessoas que se
mostraram disponíveis para trocar o seu transporte habitual pela bicicleta justificando
assim, a importância deste projeto. Até 2018 pretende-se que 2% da população da
comunidade académica abandone o seu modo de transporte habitual a favor da
bicicleta.

146.100,55

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/01

2018/09/30

Portugal

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

U-Bike Portugal NOVA

O projeto U-Bike-Portugal Operação NOVA irá disponibilizar para aluguer de longa
duração 300 bicicletas à comunidade que frequenta o Campus de Campolide e a
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em paralelo
com a realização de um conjunto de ações de educação e sensibilização que, irão ter um
impacto significativo na alteração dos comportamentos de mobilidade, com as
consequentes reduções de emissões.

407.037,20

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/01

2018/09/30

Portugal

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

O projeto visa promover a adoção de hábitos mais saudáveis e sustentáveis de
mobilidade na comunidade académica do IPB, através da disponibilização de 100
PROJETO U-BIKE PORTUGAL – OPERAÇÃO INSTITUTO POLITÉCNICO bicicletas (80 elétricas e 20 convencionais), para utilização de longa duração (superior a
DE BRAGANÇA
6 meses), e da implementação de um conjunto ambicioso de ações de comunicação
para divulgar a iniciativa e sensibilizar a população para as vantagens da utilização de
modos suaves de mobilidade.

156.791,71

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/01

2018/09/30

Portugal

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

ADENE - AGÊNCIA PARA A ENERGIA

MOBI.E, S.A.

MOBI.E, S.A.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

2.198.236,32

2.676.558,72

623.395,98

319.830,14

502.849,18

418.273,00

303.393,85

329.020,00

171.883,00

478.867,29

184.460,83

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

POSEUR-01-1407-FC-000011

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1407-FC-000012

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

POSEUR-01-1407-FC-000013

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

0,849999999

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1407-FC-000014

POSEUR-01-1407-FC-000015

POSEUR-01-1407-FC-000016

POSEUR-01-1407-FC-000017

POSEUR-01-1407-FC-000018

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1407-FC-000019

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1407-FC-000020

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1407-FC-000021

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1407-FC-000022

POSEUR-01-1407-FC-000023

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1407-FC-000026

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-01-1407-FC-000027

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

1-Apoiar a transição para uma
economia com baixas emissões de
carbono em todos os setores

POSEUR-02-1708-FC-000001

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1708-FC-000002

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1708-FC-000003

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1708-FC-000004

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1708-FC-000005

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1708-FC-000006

POSEUR-02-1708-FC-000007

POSEUR-02-1708-FC-000008

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2015/11/18

2018/09/30

Portugal

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

2015/09/01

2018/09/30

Portugal

515.015,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/01

2018/09/30

Portugal

375.489,20

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/01

2018/09/30

Portugal

387.076,40

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2015/09/01

2018/09/30

Portugal

1.392.836,84

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

3.536.153,43

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

18.585.998,31

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/07/01

2020/06/30

Portugal

200.000,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/03/01

2017/12/31

Portugal

2.237.453,25

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/04/03

2018/12/31

Portugal

739.984,33

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/03/27

2018/12/31

Portugal

6.324.838,42

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/03/03

2020/03/02

Portugal

412.750,00

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

2017/12/01

2018/12/31

Portugal

2017/12/01

2020/06/30

Portugal

PROJETO U-BIKE PORTUGAL – OPERAÇÃO TÉCNICO

Este projeto implementa o projeto U-Bike Portugal coordenado pelo IMT nos campi do
Instituto Superior Técnico e pretende promover a mobilidade suave com enfoque na
bicicleta.Serão adquiridas 20 bicicletas elétricas para colocar à disposição da
comunidade académica, serão construídas 3 zonas de estacionamento próprias nos 3
campi e será implementado um Plano de Comunicação difundindo a bicicleta como
meio de transporte sustentável e saudável.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Projeto U-Bike Portugal - Operação Universidade do Porto

Este projeto visa a promoção da mobilidade suave e sustentável, por via da aquisição e
incentivo à utilização de bicicletas (elétricas e convencionais), em meio universitário.

568.699,72

FC

483.394,76

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Projeto U-Bike Portugal - Operação IPCA

O projeto prevê a realização de ações concretas de incentivo à adoção de hábitos de
mobilidade mais sustentáveis na Comunidade Académica do IPCA, nomeadamente,
naquela que frequenta o Campus do IPCA, em Barcelos.

169.008,11

FC

143.656,89

U-BIKE UMINHO - IMT

O projeto U-Bike UMinho Consiste disponibilização de um serviço de aluguer de
bicicletas para a Comunidade Académica da Universidade do Minho. Pretende-se
adquirir uma frota de bicicletas, disponibilizando estruturas de apoio ao modo ciclável,
promover e sensibilizar a comunidade académica sobre a mobilidade sustentável, bem
como gerir, monitorizar e otimizar as soluções no âmbito do projeto U-Bike UMinho.

U-Bike Portugal UTAD

O U-Bike UTAD está inserido num projeto nacional de promoção da mobilidade suave
alinhado com a estratégia de promover a bicicleta como meio particularmente eficiente
para a mobilidade urbana, aumentando o peso da bicicleta nas deslocações urbanas. O
projeto da UTAD tem enfoque na bicicleta, em particular a elétrica, incidindo nos seus
alunos e podendo alargar-se à comunidade académica em geral.

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

PROJETO U-BIKE PORTUGAL - OPERAÇÃO P.PORTO

IPP: Aquisição de 200 bicicletas elétricas; Provisão de locais de parqueamento;
Elaboração do estudo prévio de contextualização; realização de ações de comunicação e
de sensibilização do público-alvo e de monitorização dos resultados do projeto, ao longo
da sua execução; IMT: Planeamento e execução das ações de âmbito nacional e criação
de condições que garantam a coerência de todas as operações promovidas pelas
instituições de ensino superior.

EMPRESA TUB - TRANSPORTES URBANOS DE
BRAGA, E.M.

A Operação em apreço visa a renovação da frota de veículos de transporte público
coletivo de passageiros dos TUB, por via da aquisição de 6 novos autocarros com
Renovação da frota de autocarros de transporte público coletivo de
propulsão 100% elétrica, englobando, igualmente, a instalação dos meios de suporte à
passageiros dos TUB mediante a introdução de opções de
operacionalidade destes novos veículos, contribuindo para a adoção de medidas que
mobilidade elétrica
favoreçam a sustentabilidade ambiental da sua atividade e a descarbonização do
Concelho de Braga.

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO
DOURO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
COLECTIVOS DO BARREIRO

TCB 60 anos, 60 autocarros

Com esta operação os TCB substituem 60 autocarros urbanos a diesel, por 60 novos
autocarros urbanos a gás natural, permitindo a melhoria da qualidade do ar, fruto do
menor número de emissões, e uma melhoria da poluição sonora, face ás motorizações
mais silenciosas do gás natural.Os TCB irão construir um posto de abastecimento a gás
natural liquefeito, para utilização própria e de outros operadores de transporte público
rodoviário urbano.

0,849999999

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DE LISBOA, E.M.,
S.A.

Renovação da frota de veículos de transporte público urbanos
coletivos de passageiros da Carris, tendo em vista a
sustentabilidade ambiental e a descarbonização da Área
Metropolitana de Lisboa.

A Operação visa a renovação da frota de veículos de transporte público coletivo de
passageiros da Carris, por via da aquisição de 180 novos autocarros movidos a fontes de
energia mais limpas, bem como da construção e instalação dos respetivos meios de
suporte à sua operacionalidade, de modo a contribuir para a adoção de medidas que
favoreçam a sustentabilidade ambiental da sua atividade e a descarbonização na Área
Metropolitana de Lisboa.

0,849999999

TRANSURBANOS DE GUIMARÃES-TRANSPORTES
PUBLICOS LDA

Aquisição de um novo autocarro limpo elétrico, mais eficiente e
com superior desempenho ambiental, com vista a endereçar os
objetivos de sustentabilidade e eficiência da operação da rede dos
TUG.

0,849999999

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA

0,849999999

A presente operação visa a aquisição de três novos autocarros elétricos, com um
superior desempenho ambiental, que permitirão incrementar a qualidade do serviço
Aquisição de três veículos elétricos para transporte público urbano
ETAC-EMPRESA DE TRANSPORTES ANTONIO CUNHA
prestado pela ETAC e torná-lo mais eficiente e limpo. Este investimento será
coletivo de passageiros, para a cidade de Aveiro, por substituição
S.A.
complementado pela instalação de um posto de carregamento no Centro Coordenador
de 3 veículos mais poluentes e menos eficientes.
de Transportes de Aveiro e da realização de um conjunto de ações de comunicação e de
sensibilização ambiental.

0,849999999

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Promoção da eficiência energética na frota dos SMTUC

A operação visa a aquisição de um novo autocarro limpo, mais eficiente e com superior
desempenho ambiental, com vista a reduzir as emissões de GEE e a melhorar o serviço
prestado junto da população de Guimarães, reduzindo ainda os custos operacionais dos
TUG.
Aquisição de 10 novos autocarros elétricos (8 standard e 2 mini-autocarros), com os
requisitos para o acesso facilitado para pessoas com mobilidade reduzida, destinados
ao transporte público de passageiros na área urbana da cidade de Coimbra, em
substituição de igual quantidade de autocarros convencionais, que serão abatidos.
Incluirá ainda o respetivo sistema de carregamento.

43.372,18

605.900,00

441.752,00

455.384,00

1.849.323,53

4.160.180,50

23.285.048,69

259.100,00

2.969.625,00

968.158,95

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

36.866,35

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;
05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

Implementação de autocarros limpos em Santa Maria da Feira

A presente operação enquadra-se num ciclo de investimento da AVFEIRENSE para
reforçar a sua sustentabilidade nos próximos 5 anos. Neste contexto, a AVFEIRENSE,
para além dos 60 autocarros limpos que pretende candidatar no âmbito do aviso do
POSEUR, pretende adquirir ainda 80 autocarros a diesel. Haverá ainda investimento
num posto de abastecimento a gás natural e elétrico, para além de estarem ainda
previstos estudos inerentes à operação.

Renovação da Frota do STUB com recurso à aquisição de
autocarros elétricos

A operação consiste na substituição de 2 autocarros para transporte urbano coletivo de
passageiros a diesel por 2 autocarros elétricos. O Município de Bragança pretende,
assim, assegurar a melhoria do seu desempenho ambiental bem como do serviço
público. A ausência de renovação da frota traduzir-se-ia em taxas de imobilização mais
elevadas, consumos energéticos superiores e, consequentemente, emissões mais
elevadas de CO2 para a atmosfera.

Descarbonização da operação da STCP

A presente operação tem como objetivo geral a renovação da frota da STCP,
substituindo 188 viaturas em fim de vida por veículos limpos, o que lhe irá permitir
prestar um serviço público mais eficiente, em termos ambientais e económicos,
apoiando a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.

16.772.869,40

FC

13.696.851,68

05- A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos
04-Apoiar a transição para uma
de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da
economia de baixo teor de carbono em
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação
todos os setores
relevantes para a atenuação;

INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, RADAR METEOROLÓGICO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
I.P.
(RAM)

Instalação de Sistema de Radar, constituído: (1) torre metálica robusta ao peso, vento,
poeira, areia, sal, vibração e raios; (2) um radar Doppler da faixa C com polarização
dupla e capacidade de exploração remota em 4 terminais (3) Gerador, cablagem
elétrica e transformadores para alimentação dos equipamentos, para-raios e luzes de
balizamento noturno, detetor de raios e vento no local; (c) infraestruturas de abrigo de
equipamentos.

3.382.741,27

FC

2.875.330,08

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2014/05/23

2017/12/31

Portugal

0,849999999

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra

Através desta operação será elaborado o plano intermunicipal de adaptação às
alterações climáticas da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, indo ao
encontro dos objetivos da ENAAC 2020, em particular o desenvolvimento de estratégias
regionais que permitam antever os impactos das alterações climáticas, melhorando o
nível de conhecimento disponível, assim como a sugestão de medidas de adaptação
específicas para a Região de Coimbra.

91.635,00

FC

87.053,25

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2016/08/05

2017/09/30

Portugal

0,849999999

Preparar Hoje o Futuro - Plano Intermunicipal de Adaptação às
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES
Alterações Climáticas

A presente operação pretende elaborar um Plano Intermunicipal de Adaptação às
Alterações Climáticas para Viseu Dão Lafões, que permita reduzir a vulnerabilidade
territorial desta subregião e promover a adaptação às alterações climáticas no universo
dos diversos municípios do território.

164.705,88

FC

140.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

162.360,00

FC

138.006,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

0,849999999

AUTO VIAÇÃO FEIRENSE, LIMITADA

0,849999999

MUNICIPIO DE BRAGANÇA

0,849999999

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO
PORTO S.A.

0,849999999

7.756.581,97

668.000,00

FC

FC

0,849999999

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

Estratégia Intermunicipal de adaptação às alterações climáticas
para o Cávado

A Estratégia Intermunicipal de adaptação às alterações climáticas pretende dotar o
Cavado de uma ferramenta de apoio à implementação de políticas sectorias por
diversos stakeholders, designadamente pelos municípios e CIM. Estruturada em três
COMPONENTES: C1- Elaboração da Estratégia Intermunicipal de Adaptação às
Alterações Climáticas para o Cávado; C2- Sistema de aquisição e monitorização de
informação; C 3 – Comunicação e sensibilização

0,849999999

CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALENTEJO CENTRAL

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do
Alentejo Central

Tendo em conta as alterações climáticas que são já visíveis, é necessário criar formas de
mitigação e de adaptação a essas mesmas alterações. Assim, este Plano propõe um
conjunto de ações de modo a colmatar os efeitos nefastos que as alterações climáticas
provocarão a médio/longo prazo.

178.350,00

FC

151.597,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2016/10/01

2018/11/30

Portugal

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do
Baixo Alentejo

Identificar e antecipar as vulnerabilidades decorrentes das alterações climáticas nos
vários sectores e metodologias para a identificação de medidas de adaptação, análise
da sua viabilidade e avaliação de custos e benefícios. Suscitar envolvimento e
participação do público na definição e aplicação do Plano. Dar a conhecer aos cidadãos
empresas os principais impactes esperados, assim como disseminar boas práticas
sectoriais de adaptação.

216.800,00

FC

184.280,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Plano de Ação Intermunicipal para as alterações climáticas no
Douro

A operação a candidatar consiste num estudo multissectorial, onde se pretende
caraterizar, aos níveis intermunicipal e municipal, os impactes e as oportunidades
colocadas pelas alterações climáticas. Este permitirá, num primeiro momento,
identificar as potenciais consequências associadas às alterações climáticas e, num
segundo momento, identificar as oportunidades de intervenção para aumento da
resiliência do território e mitigação dos riscos.

125.000,00

FC

106.250,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/01/02

2018/03/30

Portugal

Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Lagos

O PMAACL terá 3 fases: fase de avaliação e cenarização climática municipal,
conhecimento atual e futuro na região e concelho, fase de análise identificação dos
impactos climáticos, avaliação da capacidade adaptativa, vulnerabilidades atuais e
futuras, com análise setorial, fase final de definição e avaliação, programa de
medidas/ações de adaptação, quadro de monitorização e gestão do Plano e integração
do Plano no planeamento local.

36.900,00

FC

31.365,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

0,849999999

0,849999999

0,849999999

CIMBAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
BAIXO ALENTEJO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

MUNICÍPIO DE LAGOS

822

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-02-1708-FC-000009

POSEUR-02-1708-FC-000010

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

METROCLIMA - PLANO METROPOLITANO DE ADAPTAÇÃO ÀS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

O METROCLIMA AMP compreende 4 componentes que visam promover a ADAPTAÇÃO
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS através do aprofundamento do conhecimento que permita
antecipar os riscos e as oportunidades, influenciando as opções do planeamento ao
nível, local, metropolitano e regional, num processo participado assente na
comunicação, promovido por uma parceria entre municípios, universidades, instituições
públicas e privadas, empresas e cidadãos.

248.460,00

FC

211.191,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do
Alto Tâmega

A operação dotará a CIM-AT de um Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações
Climáticas, de modo a incrementar a sua capacidade adaptativa, diminuir as
vulnerabilidades e/ou aproveitar oportunidades.O foco estará na implementação de
medidas de adaptação, promovendo a sua integração nas políticas de gestão territorial
e no aumento da sensibilização de populações e restantes stakeholders para as
alterações climáticas e seus impactos.

222.679,20

FC

189.277,32

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2016/09/01

2018/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

Alto Minho adapPT | Plano Intermunicipal de Adaptação às
Alterações Climáticas do Alto Minho

A operação prevê a elaboração do PIAAC do Alto Minho, segundo uma abordagem
participativa, integrada, integradora e orientada para a ação, numa lógica operacional e
de implementação (incorporando intervenções ao nível do planeamento, conhecimento,
monitorização, comunicação e sensibilização), com o objetivo de reforçar a capacidade
de adaptação às alterações climáticas dos municípios do Alto Minho.

161.481,80

FC

137.259,53

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

25.891,50

FC

22.007,78

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2016/09/03

2018/12/31

Portugal

54.120,00

FC

46.002,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/01/02

2018/06/29

Portugal

239.850,00

FC

203.872,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas no
Alentejo (ERAACA)

A operação ERAACA pretende providenciar informação científica, sínteses de
conhecimento, capacitar agentes políticos, sociais e económicos e reforçar o grau de
consciencialização do público para os problemas diagnosticados.Neste sentido a
estratégia definida será desenvolvida em três fases metodológicas: Diagnósticos e
projeções; Sínteses e manuais de boas práticas para adaptação às alterações climáticas
e Capacitação e comunicação.

1.000.000,00

FC

850.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/03/01

2019/02/01

Portugal

Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria

Na sequência da elaboração da EMAAC-L torna-se crucial a realização do PMAAC-L de
modo a consubstanciar as opções da Estratégia, priorizando as medidas a implementar
e viabilizando a concretização das respetivas ações, ficando o ML na posse de um
modelo de governância local desta temática que permitirá avançar, de forma célere e
articulada e com uma visão de longo prazo para o encontro das melhores soluções de
financiamento.

101.468,85

FC

86.248,52

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2016/10/20

2018/10/20

Portugal

Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Ílhavo
(PMAAC-I)

Elaboração do Plano de Adaptação Municipal às Alterações Climáticas de Ílhavo,
criando condições para que, aos mais diversos níveis das políticas locais, exista um
quadro de atuação claro e preciso. Este Plano permitirá a definição de um quadro de
atuação espacial e sectorialmente mais preciso, permitindo criar respostas atempadas e
adequadas aos potenciais eventos que ocorram no Município.

61.500,00

FC

52.275,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/04/03

2018/05/31

Portugal

12.300,00

FC

10.455,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/07/28

2017/12/15

Portugal

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/01/02

2018/06/29

Portugal

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/07/03

2018/12/31

Portugal

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

POSEUR-02-1708-FC-000014

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

MUNICÍPIO DE FARO

O município aderiu à iniciativa europeia Pacto europeu de autarcas, tendo elaborado o
seu plano de ação e procedido à adequada monitorização das medidas implementadas.
Plano de Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Faro
Pretende-se aderir aos novos compromissos e metas do Pacto de autarcas para a
energia e clima. Nesse sentido, elaborar o plano de adaptação às alterações climáticas.

POSEUR-02-1708-FC-000016

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE
TRÃNSMONTANA

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da
Terra Quente Transmontana (PIAAC TQT)

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E
SERRA DA ESTRELA

A CIMBSE pretende definir uma estratégia que permita responder a objetivos globais da
Estratégia Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da estratégia da União Europeia que visa tornar a Europa mais resistente ao clima. Este
Região das Beiras e Serra da Estrela – EIAAC Beiras e Serra da
novo desafio resulta na definição de um Plano de adaptação às alterações climáticas. As
Estrela
ferramentas propostas permitem sustentar o melhor desenvolvimento das estratégias
de sustentabilidade climática e de adaptação.

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1708-FC-000024

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1708-FC-000025

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1708-FC-000026

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1708-FC-000020

POSEUR-02-1708-FC-000023

POSEUR-02-1708-FC-000027

POSEUR-02-1708-FC-000029

POSEUR-02-1708-FC-000030

POSEUR-02-1708-FC-000031

POSEUR-02-1708-FC-000032

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos
2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos
2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1708-FC-000033

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1708-FC-000034

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1708-FC-000035

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1708-FC-000036

POSEUR-02-1809-FC-000001

POSEUR-02-1809-FC-000002

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

0,849999999

0,849999999

0,849999999

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

MUNICÍPIO DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

0,849999999

MUNICIPIO DE AGUEDA

PLANO DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DO
MUNICIPIO DE ÁGUEDA

0,849999999

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA FRIA DO
NORDESTE TRANSMONTANO

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da
Terra Fria do Nordeste Transmontano (PIAAC-TFNT)

A presente operação tem como objetivo principal a elaboração do Plano Intermunicipal
de Adaptação às Alterações Climáticas da Terra Fria do Nordeste Transmontano.

67.650,00

FC

57.502,50

0,849999999

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do
Oeste (Oeste PIAAC)

O Oeste PIAAC consiste num plano de ação para fazer frente às alterações climáticas.

267.156,00

FC

227.082,60

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da
AMAL

A operação consta da elaboração de um plano intermunicipal de adaptação às
alterações climáticas. Na memória descritiva enunciam-se os objectivos, explica-se
como se operacionaliza a resposta a esses objectivos e quais os resultados a atingir. O
Plano integrará também uma proposta de um sistema de acompanhamento,
monitorização e avaliação da estratégia a prosseguir. Todo o trabalho será
acompanhado da execução de um plano de comunicação.

477.710,00

FC

406.053,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Médio Tejo - Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações
Climáticas

A operação será concretizada através de quatro ações: -Plano Intermunicipal de
Adaptação às Alterações Climáticas- Gestão eficiente de recursos hídricos
supramunicipal – Estudo de Diagnóstico / Plano de Ação- Elaboração de modelos de
gestão integrada de escala supramunicipal - gestão eficiente dos recursos hídricosPlano Regional de Ação do sector de Energia Sustentável no âmbito da Adaptação às
Alterações Climáticas

231.240,00

FC

196.554,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Plano de adaptação às alterações climáticas do Município de
Alfândega da Fé- PAAC- Alfândega da Fé

O município de Alfândega da Fé pretende definir e criar as condições para a
implementação de uma Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas,
promovendo a sua integração nas ferramentas de planeamento municipal. O município
de Alfândega da Fé aderiu à iniciativa europeia Mayors Adapt e pretende elaborar o seu
plano de adaptação às alterações climáticas

20.686,50

FC

17.583,52

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

A operação em questão propõe-se à elaboração de um plano de adaptação às
alterações climáticas de escala metropolitana que vise a promoção de uma cultura
Elaboração e Monitorização do Plano Metropolitano de Adaptação
holística de adaptação virada para o incremento da capacidade adaptativa dos
às Alterações Climáticas
territórios, nas suas vertentes física humana, e naturalmente, para o processo de
desenvolvimento sustentável da AML.

679.411,76

FC

577.500,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/10/01

2019/03/30

Portugal

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

O projeto consiste num estudo multissectorial, onde se pretende caraterizar, aos níveis
intermunicipal e municipal, os impactes e as oportunidades impostas pelas alterações
Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Ave
climáticas. Este pretende identificar os potenciais impactes associadas às alterações
(PIAAC-AVE)
climáticas e, em função destes, identificar as oportunidades de intervenção para
aumento da resiliência do território e mitigação dos riscos.

95.594,00

FC

81.254,90

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/07/01

2018/09/30

Portugal

O SIG-GO constitui uma aplicação SIG de Adaptação às Alterações Climáticas e Gestão
de Operações, que reúne e compatibiliza todos os dados e informações essenciais, para
suporte à monitorização. Este permitirá o acesso não só informação dos diferentes
cenários de alterações climáticas mas também sobre as vulnerabilidades atuais e
futuras, fortalecendo a tomada de decisão em situações de ocorrência de fenómenos
extremos.

174.591,16

FC

148.402,49

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/07/30

2019/05/31

Portugal

140.000,00

FC

119.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

2.162.975,61

FC

1.622.231,71

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

392.494,78

FC

294.371,09

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

01- A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações
climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas;

2017/10/02

2018/12/31

Portugal

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALGARVE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALENTEJO CENTRAL

Produção de Informação Geográfica de apoio à Adaptação às
Alterações Climáticas

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no
Tâmega e Sousa (PIAAC-TS)

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA,
Sistemas de previsão, alerta e resposta do clima no Continente
I.P.

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

A presente operação tem como objetivo principal a elaboração do Plano Intermunicipal
de Adaptação às Alterações Climáticas da Terra Quente Transmontana

Pretende-se a elaboração de um plano que defina a estratégia municipal de adaptação
às alterações climáticas, assim como a obtenção e/ou atualização de indicadores,
informação e outras ferramentas de gestão e de apoio à decisão. Este plano irá, ainda,
ao encontro dos compromissos assumidos nacional e internacionalmente pelo
Município de Águeda, ao ser signatário do Pacto de Autarcas e do Mayors Adapt.

0,849999999

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

País |
Country

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1708-FC-000019

Data Fim |
Finish Date

161.500,00

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

0,849999999

Data Início |
Start Date

FC

POSEUR-02-1708-FC-000013

POSEUR-02-1708-FC-000017

Prioridade de Investimento | Investment Priority

190.000,00

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da
Lezíria do Tejo

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO
TEJO

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

O PIAAC-LT procura ultrapassar as barreiras mais comuns à adaptação,como falta de
informação técnica ou um ambiente institucional pouco apoiante,tendência para focar
em objetivos de curto-prazo e resistência à mudança. Pretende-se implementar este
plano nos 11 Municípios integrantes da CIMLT,dotando-os da suas Estratégias de
Adaptação às Alterações Climáticas.

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1708-FC-000011

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

A CIM-TS pretende elaborar o PIAAC-TS, seguindo às orientações e objetivos da ENAAC,
através da elaboração de uma estratégia transversal que integre as áreas temáticas e
sectores prioritários identificados para o território. Na elaboração do PIAAC será
utilizada a metodologia aplicada ao programa ClimAdaPT.local.
Modernização das atuais redes de observação e implementação de sistema integrado
de vigilância, previsão, alerta e resposta em situações adversas cada vez mais
frequentes, como consequência das alterações climáticas.
A presente operação tem como objeto a implementação de uma rede de detetores de
trovoadas na RAM, que permitirá:- Apoiar e melhorar a vigilância e a previsão do estado
do tempo a muito curto prazo, com impacto na segurança da população e na economia
nacional;- Obter dados importantes para o conhecimento mais detalhado do clima na
RAM, e a sua evolução, face às alterações climáticas, reforçando as suas capacidades de
adaptação.

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos
05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA,
Rede de Detetores de Trovoadas no Arquipélago da Madeira
I.P.

0,849999999

Genericamente estão envolvidos os seguintes trabalhos:i) - Execução de ações de
dragagem na Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos:ii) - Reabilitação do dique fusível e
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO - SOCIEDADE PARA A
Redução da erosão costeira do Sitio da Barrinha de Esmoriz e zona reforço/consolidação dunar;iii) - Requalificação das margens da Barrinha através do
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA RIA DE
envolvente
controlo das espécies exóticas infestantes e conservação/ recuperação da vegetação
AVEIRO, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
ripícola e requalificação da vegetação dunar e intervenções na área envolvente da
Barrinha.

3.476.161,33

FC

2.954.737,14

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/02/24

2018/03/31

Portugal

0,849999999

Acções da candidatura:Prospeção e Acompanhamento Arqueológicos,Empreitada de
Execução das Dragagens da Zona Superior da Lagoa de Óbidos e Tratamento dos
Materiais Dragados, Fiscalização e Assistência Técnica do projetista;Monitorizações
Ambiental e da Hidrodinâmica; Empreitada de Transporte dos Sedimentos Dragados da
Zona Superior da Lagoa de Óbidos de Depósitos Provisórios para Depósitos Definitivos e
Fiscalização

16.746.450,00

FC

14.234.482,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/11/02

2018/12/31

Portugal

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Desassoreamento da Zona Superior da Lagoa de Óbidos

823

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA RIA FORMOSA S.A. - SOCIEDADE
EM LIQUIDAÇÃO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Envolvem-se como já mencionado: a retirada de pessoas e bens, e posterior demolição
e remoção das edificações existentes; a renaturalização das zonas sujeitas a
Proteção e Reabilitação dos Sistemas Costeiros Naturais da Ilha da
demolições, a recuperação e renaturalização de áreas degradadas; e a execução de
Culatra - Núcleos do Farol Nascente e Hangares
medidas de reposição das condições de ambiente natural, visando a estabilidade
biofísica.

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1809-FC-000004

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

POSEUR-02-1809-FC-000006

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

POSEUR-02-1809-FC-000008

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

POSEUR-02-1809-FC-000009

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

POLIS LITORAL SUDOESTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE
ALENTEJANO E COSTA VICENTINA, S.A.

POSEUR-02-1809-FC-000010

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Proteção e Reabilitação de Sistemas Costeiros Naturais em
Caminha e Viana do Castelo

POSEUR-02-1809-FC-000011

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Elaboração do projeto de execução de desassoreamento da Lagoa
de Albufeira

POSEUR-02-1809-FC-000012

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Minimização do risco nas arribas das praias do Magoito, Azenhas
do Mar e S. Julião

POSEUR-02-1809-FC-000013

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Elaboração do Projeto de Execução de Minimização do Risco na
Zona Norte da Arriba da Praia do Sul

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

As intervenções enquadram-se nas ações materiais de proteção costeira em zonas de
risco, promovendo a reposição do equilíbrio na dinâmica sedimentar, na tipologia i) nas
Proteção do Litoral na Região Centro entre as Praias do Furadouro
componentes 2 e 4, e de caráter estrutural e impacte sistémico na tipologia vi) nas
e Vieira
componentes 2, 3 e 5.Assim serão melhoradas as condições de segurança das pessoas e
bens nesses troços, minimizando o recuo da linha de costa.e costa.

POSEUR-02-1809-FC-000003

POSEUR-02-1809-FC-000014

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos
2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos
2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1809-FC-000015

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1809-FC-000017

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1809-FC-000018

POSEUR-02-1809-FC-000019

POSEUR-02-1809-FC-000020

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1809-FC-000021

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1809-FC-000022

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

0,849999999

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

1.319.375,58

FC

1.121.469,24

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/10/22

2018/06/30

Portugal

4.138.482,60

FC

3.517.710,21

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

110.700,00

FC

105.165,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2017/06/30

Portugal

2.542.986,50

FC

2.161.538,53

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/02/01

2017/10/31

Portugal

1.666.209,32

FC

1.416.277,92

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/09/24

2017/12/31

Portugal

738.132,94

FC

627.413,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/02/01

2017/10/31

Portugal

190.637,70

FC

162.042,05

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

4.967.172,64

FC

4.222.096,74

2017/12/31

Portugal

FC

46.564,73

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;
02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/06/01

49.015,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos
05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2016/06/01

2017/04/28

Portugal

3.575.040,00

FC

3.038.784,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/05/02

2018/01/31

Portugal

Com a implementação desta operação, serão melhoradas as condições de segurança
das pessoas e bens na orla costeira entre Caminha e Espinho, para além de se evitar o
recuo da linha de costa com a consequente perda de território em virtude da forte
erosão, mais concretamente através de desmoronamentos de muros marginais e
desprendimentos de blocos e outros fenómenos de desagregação, que será o cenário a
ocorrer na ausência de qualquer intervenção.

3.412.530,83

FC

2.900.651,21

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/12/16

2018/02/28

Portugal

O Programa de Monitorização, com caráter operacional e sistemático (ao longo de 36
meses) e de âmbito nacional, assenta na recolha, processamento e análise de dados e
Programa de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal
indicadores de diagnóstico do estado da faixa costeira limitada por sistemas praia-duna
Continental (COSMO)
e praia-arriba, como ferramenta de apoio à gestão do risco costeiro e suporte à tomada
de decisão.
A operação visa proceder a obras de alimentação artificial da praia de Canide-Sul, tendo
por objetivo aumentar o nível de proteção às pessoas e bens em presença na zona de
Alimentação artificial da praia de Canide-Sul
intervenção. A areia tem origem no quebra-mar destacado da praia da Aguda, onde
existe uma acumulação excessiva de sedimentos.
Esta operação visa, na Praia Norte, incrementar a capacidade de defesa costeira e a
área de areal através da instalação de uma defesa aderente/muro, e retirar as
Reabilitação de Estruturas de Defesa e Proteção Costeira em Viana
infraestruturas de usufruto público da área de risco; no molhe do rio Cávado, será
do Castelo e em Esposende
efetuada a sua reabilitação, o que possibilitará o reforço do cordão dunar enquanto
elemento natural de defesa costeira.
A implementação das obras objeto desta operação irá dar resposta à correção de
Estabilização das Arribas da Praia da Zambujeira do Mar e do
situações problemáticas de erosão costeira, no sentido da eliminação, redução e/ou
Portinho de Porto Covo
controlo do risco para salvaguarda de pessoas e bens, minimizando o risco associado à
instabilidade das arribas por via da sua consolidação e estabilização.

Intervenções de reforço da protecção costeira entre Póvoa do
Varzim e Espinho

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Esta operação visa incrementar a capacidade de defesa costeira mediante o reforço de
cordões dunares, irradicação de vegetação infestante e o ordenamento do acesso
pedonal às praias, garantindo a preservação de cordões dunares.
O desenvolvimento do Projeto que integra a presente candidatura tem por objetivo
principal identificar, definir e projetar uma solução técnica sustentável e duradoura
para melhorar a capacidade de auto-manutenção do canal de maré e da resiliência da
embocadura da Lagoa de Albufeira.
Pretende-se com a execução que sejam criadas as condições exigíveis de segurança à
permanência e circulação de pessoas e bens nas áreas adjacentes às praias e zonas
balneares a intervir
Pretende-se com a execução que sejam criadas as condições exigíveis de segurança à
permanência e circulação de pessoas e bens nas áreas adjacentes à praia do Sul,
nomeadamente no seu passeio marginal e zona balnear.

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

0,849999999

POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO - SOCIEDADE PARA A
Desassoreamento da Barrinha de Mira com transposição de
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA RIA DE
sedimentos para o litoral
AVEIRO, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

A implementação da ação de desassoreamento da Barrinha de Mira com transposição
de sedimentos para o litoral, visa os seguintes trabalhos:- Dragagem e deposição de
inertes no mar, a partir do esporão da praia de Mira, incluindo a instalação das
tubagens e equipamentos necessários à repulsão, sua manutenção e retirada.

1.037.092,30

FC

881.528,46

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/04/01

2018/03/31

Portugal

0,849999999

POLIS LITORAL SUDOESTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE
ALENTEJANO E COSTA VICENTINA, S.A.

Reforço do cordão dunar e alimentação artificial das praias da
Franquia e das Furnas, através da transposição de sedimentos da
foz do rio Mira

A obra de “Transposição de sedimentos da foz do rio Mira para reforço do cordão dunar
e alimentação artificial da praia da Franquia”, constante desta Candidatura inclui a
remoção de sedimentos do canal principal do rio Mira e a deposição dos mesmos nas
praias da Franquia e das Furnas, permitindo a melhoria das condições de navegabilidade
no canal principal do estuário e terá uma ação importante na proteção costeira.

1.771.482,59

FC

1.505.760,20

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/01/01

2017/12/31

Portugal

Proteção do sistema costeiro na Praia da Amorosa

A intervenção incide sobre as Praias da Amorosa, no concelho de Viana do Castelo, e
numa extensão total de 475m, e tem como objeto o previsto na Tipologia i) onde a
candidatura se enquadrará, i.e., a Proteção e reabilitação de sistemas costeiros
naturais, nomeadamente dunares. Mais concretamente, pretende-se o
desenvolvimento de uma solução de minimização do forte processo erosivo observado
nesta área, e que seja tão “leve” quanto possível.

1.568.375,03

FC

1.333.118,78

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/01/01

2018/09/30

Portugal

Alimentação Artificial do Cordão Dunar das Ilhas da Armona e de
Tavira | Praia da Fuseta-Mar e Extremo Poente da Ilha de Tavira

A intervenção do “Reforço do Cordão Dunar das Ilhas da Armona e de Tavira | Praia da
Fuseta-Mar e Extremo Poente da Ilha de Tavira” surge da necessidade de promover a
hidrodinâmica e o desassoreamento do Canal da Fuseta, utilizando as areias para
reforçar o cordão dunar por alimentação artificial da Praia da Fuseta-Mar e Extremo
Poente da Ilha de Tavira.

2.152.497,94

FC

1.829.623,25

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/01/01

2017/09/30

Portugal

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Proteção e reabilitação do sistema costeiro na Praia da Bonança

A intervenção incide sobre a Praia da Bonança, em Ofir, no concelho de Esposende, a sul
do enraizamento da restinga de Ofir, e numa extensão total de 535m, e tem como
objeto o previsto na Tipologia onde a candidatura se enquadrará, i.e., a Proteção e
reabilitação de sistemas costeiros naturais, nomeadamente dunares. Mais
concretamente, pretende-se o desenvolvimento de uma solução de minimização do
forte processo erosivo observado nesta área.

1.483.709,64

FC

1.261.153,19

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/08/01

2018/08/31

Portugal

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

O presente projecto visa a migração sedimentar de areia para a praia das Belharucas,
Migração Sedimentar com vista a alimentação artificial da Praia do contemplando a exploração de mancha de empréstimo acumulada na zona submarina
Barranco das Belharucas (Albufeira)
ao largo da praia da Rocha Baixinha e subsequente alimentação artificial da praia do
Barranco das Belharucas.

905.711,00

FC

769.854,35

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

209.100,00

FC

177.735,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

159.592,50

FC

151.612,88

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2017/07/31

Portugal

1.430.982,00

FC

1.216.334,70

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/08/03

2017/08/31

Portugal

554.096,06

FC

470.981,65

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/06/01

2018/12/31

Portugal

3.909.803,77

FC

3.323.333,20

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/06/01

2018/11/30

Portugal

382.745,84

FC

325.333,96

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/08/01

2018/03/31

Portugal

2.693.700,00

FC

2.289.645,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/06/01

2018/06/30

Portugal

1.230.000,00

FC

1.045.500,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/06/30

Portugal

1.285.113,02

FC

1.092.346,07

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/08/01

2018/09/30

Portugal

0,849999999

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

0,849999999

SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA RIA FORMOSA S.A. - SOCIEDADE
EM LIQUIDAÇÃO

0,849999999

Esta candidatura visa atenuar a degradação do cordão dunar no Núcleo Poente da
Península do Ancão. Serão executadas ações de renaturalização e reposição das
Renaturalização e Recuperação do Cordão Dunar da Península do condições naturais, como a descompactação de solo, remoção de lajes de betão e
Ancão
construção de passadiço sobrelevado, para atenuar a pressão antrópica, promover a
estabilização do sistema dunar, repor as condições naturais do ecossistema e minimizar
as situações de risco para pessoas e bens.
A ação citada prevê o lançamento de uma empreitada de reabilitação de estruturas de
Reabilitação da estrutura aderente de proteção da Praia da Granja,
defesa costeira existentes mas que não cumprem com eficácia as suas funções de
Vila Nova de Gaia
protecção e resistência a catástrofes.
Pretende-se com a execução da operação que sejam criadas as condições exigíveis de
segurança à permanência e circulação de pessoas e bens nas áreas adjacentes à praia
Estabilização da arriba norte da Praia da Baleia/Sul da Ericeira
do Sul/Baleia e zonas balneares a intervir, na medida em que atualmente a situação da
arriba constitui um cenário de risco constante.
A candidatura emquadra a:•A recuperação e a regeneração do cordão dunar e
reposição do equilíbrio do ecossistema; •Proteção contra os galgamentos oceânicos que
Renaturalização e Recuperação do Cordão Dunar da Ilha da
se verificam no local;•Execução de medidas de reposição das condições de ambiente
Armona – Núcleo da Fuseta-Mar
natural que asseguram a sua estabilidade biofísica;•A proteção do cordão dunar que é
utilizado pelos utentes da Praia – Fuseta Mar;

POSEUR-02-1809-FC-000023

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA RIA FORMOSA S.A. - SOCIEDADE
EM LIQUIDAÇÃO

POSEUR-02-1809-FC-000024

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

POSEUR-02-1809-FC-000025

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

MUNICÍPIO DE MAFRA

POSEUR-02-1809-FC-000026

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA RIA FORMOSA S.A. - SOCIEDADE
EM LIQUIDAÇÃO

POSEUR-02-1809-FC-000027

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA RIA FORMOSA S.A. - SOCIEDADE
EM LIQUIDAÇÃO

POSEUR-02-1809-FC-000028

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

POSEUR-02-1809-FC-000029

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO - SOCIEDADE PARA A
3ª Fase da proteção e recuperação do sistema dunar, através do
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA RIA DE
reforço do cordão dunar entre Ílhavo e Mira
AVEIRO, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

POSEUR-02-1809-FC-000030

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

POSEUR-02-1809-FC-000031

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1809-FC-000032

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

POSEUR-02-1809-FC-000033

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

0,849999999

POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA RIA FORMOSA S.A. - SOCIEDADE
EM LIQUIDAÇÃO
POLIS LITORAL NORTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL
NORTE, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Reforço do Cordão Dunar da Ilha de Tavira | Praia do Barril

Alimentação artificial das praias adjacentes à foz do Cávado

Caracterização de manchas de empréstimo na plataforma
continental para alimentação artificial de troços costeiros

A implementação do Reforço do Cordão Dunar da Ilha de Tavira - Praia do barril prevê a
ação do Reforço do Cordão Dunar da Ilha de Tavira - Praia do Barril são a manutenção e
reposição das condições naturais do ecossistema e respetiva minimização das situações
de risco para pessoas e bens por via de medidas corretivas de erosão e defesa costeira
A operação visa a alimentação artificial de um troço de praia da restinga de Ofir e de
um troço da praia de Suave Mar, com recurso a areias provenientes da foz do rio
Cávado, bem como a execução de passadiços sobrelevados de acesso à praia de Suave
Mar.
A operação inclui a execução da “3ª fase da proteção e recuperação do sistema dunar,
através do reforço do cordão dunar entre Ílhavo e Mira, projeto de execução,
fiscalização e ações de comunicação.
O Projeto Chimera consiste da prospeção e caracterização de recursos sedimentares na
plataforma continental, em quatro áreas selecionadas, através da realização de um
conjunto de tarefas, designadamente: Levantamentos Hidrográficos; Perfis de Reflexão
Sísmica Ligeira; Amostragem de Sedimentos; Identificação e prospeção de estruturas
com interesse arqueológico

Proteção do sistema costeiro na Praia a Sul de Pedra Alta

A intervenção incide sobre a Praia a Sul de Pedra Alta, em Viana do Castelo, numa
extensão total de 750m, e, como se poderá constatar na descrição feita na MD da
candidatura, tem como objeto o previsto na Tipologia onde a candidatura se
enquadrará, i.e., a i) Proteção e reabilitação de sistemas costeiros naturais,
nomeadamente dunares. Pretende-se minimizar o forte processo erosivo observado
nesta área, e que seja tão “leve” quanto possível.

Alimentação artificial da praia dos Cavacos

A operação visa a alimentação artificial da praia dos Cavacos com recurso a sedimentos
provenientes da barra da Armona.

111.948,45

FC

95.156,18

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Proteção e reforço do cordão dunar entre Camarido e Moledo

A operação visa a proteção, a reabilitação e o reforço do cordão dunar numa zona de
costa compreendida entre a praia do Camarido e a praia de Moledo.

498.746,55

FC

423.934,57

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/06/01

2018/04/30

Portugal

824

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-02-1809-FC-000035

POSEUR-02-1809-FC-000036

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Proteção Costeira da Praia da Formosa e Praia Azul

A operação incide sobre as praias da Formosa e Azul e visa executar um conjunto de
ações de prevenção e redução do risco associado à ação do mar e erosão das arribas
que passa por reabilitar e reforçar as infraestruturas de proteção existentes; regrar as
infraestruturas viárias e pedonais com efeitos erosivos sobre o sistema de arribas e
duna; e garantir o usufruto em segurança do domínio público marítimo, protegendo
pessoas e bens.

3.721.078,06

FC

3.162.916,35

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/02

2018/06/29

Portugal

Estabilização das Arribas da Praia da Nazaré

A operação concretiza as acções a estabelecer com base em 2 projetos; Revisão do Proj.
de Execução relativo à estabilização das arribas da Praia da Nazaré na zona do
denominado “Sítio” e em projeto novo a elaborar relativo à zona envolvente da
plataforma superior do ascensor da Nazaré. As arribas encontram-se com deterioração
evidente, com bancadas e com blocos soltos, e necessitam de intervenção de
consolidação e estabilização

1.703.796,00

FC

1.448.226,60

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/01

2019/12/31

Portugal

325.950,00

FC

277.057,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/01

2019/03/15

Portugal

2.485.400,00

FC

2.112.590,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

903.700,00

FC

768.145,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/07/01

2019/12/31

Portugal

142.734,12

FC

121.324,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/10/11

2017/08/31

Portugal

POSEUR-02-1809-FC-000039

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Estudo de caracterização e viabilidade de um quebra-mar
destacado multifuncional em frente à Praia da Vagueira

O estudo em causa visa desenvolver uma solução de quebra-mar destacado que seja
multifuncional. Os trabalhos envolvidos no estudo compreendem 4 tipologias: Estudos
em modelo matemático; Estudos em modelo físico reduzido; Monitorização, aquisição
de dados e trabalho de campo; Análise custo-benefício.Assim sendo, além de estar
tecnicamente bem fundado o estudo é reforçado por uma análise custo-benefício que
lhe confere sustentabilidade económica.

POSEUR-02-1809-FC-000040

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Alimentação artificial e reforço do cordão dunar da praia de Alvor
Nascente (Portimão)

O presente projeto visa a migração sedimentar de areia para a praia das Belharucas,
contemplando a exploração de mancha de empréstimo acumulada na Ria de Alvor e
subsequente alimentação artificial da duna e praia de Alvor nascente.

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

A operação envolve a modernização e desenvolvimento de funcionalidades do SIARL e
dotá-lo dos dados essenciais para responder aos riscos crescentes no quadro de
SIARL - Adaptação do Sistema às Estratégias de Adaptação Costeira estratégias de adaptação, e ao novo enquadramento institucional com uma parceria
em Cenários de Alterações Climáticas
mais ampla, e assumir-se como o repositório do conhecimento costeiro para apoiar a
decisão conforme medidas SIMPLEX, a ENGIZC, as recomendações do GTL e as
atribuições cometidas à APA, IP.

Reforço do cordão dunar na praia de Odeceixe

Os trabalhos a desenvolver no âmbito desta candidatura são a Beneficiação dos acessos
ao areal, nomeadamente através do tratamento e recuperação das estruturas
existentes; a Construção de um passadiço pedonal de acesso ao areal, salvaguardando
as cotas necessárias à conservação do ecossistema dunar; a Instalação de sistemas de
retenção sedimentar, que possibilitem a proliferação natural da vegetação autóctone.

Reforço Estrutural do Esporão Norte de Espinho

A ação trata-se de uma empreitada de reforço estrutural de um estrutura de defesa
costeira existente mas que não cumpre com eficácia as suas funções de protecção e
resistência a catástrofes e cenários potenciados pelas alterações climáticas.

1.393.688,40

FC

1.184.635,14

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/01

2018/06/30

Portugal

Demolições de estruturas em zonas de risco no litoral Norte

As acções consistem num conjunto de intervenções de demolição de construções
situadas em domínio público marítimo situadas em zona de risco, de génese ilegal ou
por já não se considerar necessária a sua existência. Tratam-se de intervenções
inteligentes, eficientes e resilientes de proteção do litoral, através da demolição e
remoção de estruturas localizadas em áreas de risco, antecipando riscos e cenários
potenciados pelas alterações climáticas.

146.124,00

FC

138.817,80

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2017/12/31

Portugal

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1809-FC-000043

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

POLIS LITORAL SUDOESTE - SOCIEDADE PARA A
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE
ALENTEJANO E COSTA VICENTINA, S.A.

POSEUR-02-1809-FC-000045

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

POSEUR-02-1809-FC-000042

POSEUR-02-1809-FC-000046

POSEUR-02-1809-FC-000047

POSEUR-02-1809-FC-000048

POSEUR-02-1809-FC-000051

POSEUR-02-1809-FC-000052

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

0,849999999

POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO - SOCIEDADE PARA A
Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA RIA DE
hidrodinâmico na Região de Aveiro
AVEIRO, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

A implementação da operação visa a execução de um conjunto de operações de
dragagem dos fundos e deposição dos sedimentos para reforço de margens e/ou motas
em zonas baixas ameaçadas pelo avanço das águas, sendo que uma parte dos
sedimentos será também depositada no mar, na zona de rebentação (praia imersa), de
forma a lavar o sedimento e reforçar a deriva litoral.

23.455.778,32

FC

17.591.833,74

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/06/01

2019/07/15

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Estrutura para Proteção Dunar da Praia de Monte Gordo

A construção da Estrutura de Proteção da Praia de Monte Gordo estabelece a
compatibilização das diferentes vertentes existentes de ocupação do território, em prol
da reestruturação e equilíbrio dos ecossistemas e morfologia dos principais sistemas
naturais de proteção do litoral – as dunas, compreendendo sinergias de gestão,
prevenção e antecipação dos riscos potenciados pelo fenómeno de erosão costeira.

716.260,13

FC

537.195,10

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/02/01

2018/08/01

Portugal

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DO TROÇO COSTEIRO DA COSTA NOVA
– VAGUEIRA COM INERTES PROVENIENTES DO DEPÓSITO
EXISTENTE NA ZONA DE ATIVIDADES LOGÍSTICAS E INDUSTRIAIS
DO PORTO DE AVEIRO

Com esta operação pretende-se proceder remoção de areias no Porto de Aveiro e
proceder à sua deposição na deriva litoral, no troço costeiro a sul da barra de Aveiro,
que ao longo do tempo tem vindo a apresentar uma tendência erosiva acentuada. As
ações a desenvolver são as seguintes: Empreitada de Dragagem e de Deposição para
Reforço do Cordão Litoral, Fiscalização da Empreitada e Campanha de Monitorização da
Operação de Deposição.

7.049.307,42

FC

5.286.980,56

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/03/01

2019/09/30

Portugal

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

A empreitada “Demolição e remoção de construções na Praia de Monte Gordo, 2ª fase,
concelho de Vila Real de Santo António” insere-se no processo de requalificação da
Demolição e Remoção de Construções com vista a Renaturalização Praia de Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo António a levar a efeito durante o
do Cordão Dunar da Praia de Monte Gordo
ano de 2017. Os trabalhos referentes a esta empreitada consistem fundamentalmente
na remoção do areal da praia de estruturas de acesso, infraestruturas diversas e de
edificações.

77.183,13

FC

57.887,35

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/11/15

2018/06/30

Portugal

716.302,60

FC

537.226,95

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/01

2019/05/31

Portugal

5.053.088,48

FC

4.757.401,42

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/08/01

2018/12/30

Portugal

1.707.681,60

FC

1.451.529,36

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/07/01

2018/12/30

Portugal

1.303.776,82

FC

1.108.210,30

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos
05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;
02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/07/01

2018/05/31

Portugal

2016/06/14

2017/12/31

Portugal

0,849999999

0,849999999

0,849999999

POSEUR-02-1809-FC-000054

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

Estrutura de Salvaguarda do Cordão Dunar da Praia de Altura

A proposta, compreende uma estratégia de gestão e ordenamento do território, em
fomento da salvaguarda e preservação dos sistemas de proteção da linha de costa,
operando de forma eficiente e resiliente, no restabelecimento do equilíbrio da dinâmica
sedimentar da respetiva unidade ecológica, compreendendo uma ação de carácter
estrutural e de impacte sistémico na redução da erosão costeira, e por conseguinte,
como prevenção dos riscos associados.

POSEUR-02-1810-FC-000001

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Regularização e Canalização Ribeiras Fajã das Éguas, Pereira e
Eirinha - Serra d'Água

A operação compreende a realização de despesas com a empreitada e com os terrenos
necessários à realização da mesma.

POSEUR-02-1810-FC-000002

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1810-FC-000003

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1810-FC-000004

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1810-FC-000005

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos
2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos
2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos
2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Regularização e Canalização Ribeiro do Monte, a montante do
Largo da Fonte

0,849999999

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Regularização e Canalização da Ribeira da Tabua - 1ª Fase

0,849999999

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Reabilitação e Regularização da Ribeira de Santa Luzia - Troço
A operação compreende a realização de despesas com empreitada.
urbano, km 0+386 ao km 1+860, e a reabilitação das obras de arte

11.816.798,00

FC

11.225.958,10

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

A Operação envolve a execução de uma única empreitada. Em termos de componentes
estão incluidas, a empreitada, a assessoria à fiscalização e os terrenos necessários. Na
Reabilitação e Regularização da Ribeira de São João - Troço urbano execução da operação regista-se apenas que a componente de assessoria à fiscalização
de Montante, setores 5 a 14.
é comum em termos de respetivo objeto com a operação (POSEUR-02-1810-FC000004). A afetação da despesa foi feita com base no peso do valor de adjudicação das
empreitadas.

18.866.621,42

FC

17.923.290,35

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/06/14

2017/12/31

Portugal

467.525,92

FC

444.149,62

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/01/04

2017/01/13

Portugal

381.468,14

FC

362.394,73

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/11/02

2017/06/30

Portugal

0,849999999

POSEUR-02-1810-FC-000025

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DA COVILHÃ

POSEUR-02-1810-FC-000030

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE PONTE DE LIMA

POSEUR-02-1810-FC-000040

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

POSEUR-02-1810-FC-000047

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

POSEUR-02-1810-FC-000070

POSEUR-02-1810-FC-000071

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

A operação visa a regularização de um troço do Ribeiro do Monte, através da
construção de muralhas de canalização e de travessões de regularização que de modo a
evitar o transbordamento do curso de água e a diminuição da velocidade de
escoamento. Estas intervenções concorrem para o objectivo estratégico de diminuir a
perigosidade das aluviões e a vulnerabilidade de pessoas e bens potencialmente
expostas.
A operação compreende a realização de uma empreitada de regularização e canalização
de um troço fluvial da Ribeira da Tabua e ainda os terrenos necessários à realização da
mesma.

0,849999999

0,849999999

As ocorrências de incêndios em espaços naturais nos últimos 5 anos na área abrangida
pela corporação, é em média 194 ocorrências/ano.Os valores comprovam um aumento
das solicitações devendo por isso, a capacidade de resposta e adequação dos meios
Alteração do edifício dos Bombeiros Voluntários da Covilhã
acompanhar as exigências que estas atividades implicam. Consideramos muito
importante a intervenção no edifício, requalificando-o, tornando-o mais adequado e
funcional.
A intervenção e irá permitir1º Ampliar o Parque de Viaturas.2º Ampliação de
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEÇÃO DE FREIXO DA
Camaratas3º Instalações sanitárias4º Espaço para manutenção e limpeza de viaturas e
AHBVPL
equipamento6º Criação de uma sala de bombeiro, refeitório e copa

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL

INTERVENÇÃO NA REDE DE INFRAESTRUTURAS DE PROTEÇÃO
CIVIL PARA REFORÇO DA OPERACIONALIDADE – COMANDOS
DISTRITAIS DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CDOS)

A candidatura é composta por 4 (quatro) empreitadas, que contemplam a construção
das instalações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro e Base de Apoio
Logístico, bem como a construção das instalações do Comando Distrital de Operações
de Socorro de Santarém, Reserva Logística e Parque de Viaturas Operacionais.

4.339.805,87

FC

3.688.834,99

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/05/01

2019/08/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ARCOS DE VALDEVEZ

REABILITAÇÃO FUNCIONAL E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

O projeto apresentado caracteriza-se pela reabilitação funcional e técnica do edifício do
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, ou seja uma ampliação e
intervenção ao nível da reabilitação parcial do edifício existente

510.450,00

FC

484.927,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/02/01

2017/12/31

Portugal

ESTABILIZAÇÃO DAS ENCOSTAS DE SANTARÉM - 1ª FASE

A operação consiste numa empreitada de consolidação da encosta de Santa Margarida,
na vertente norte da colina de Santarém. A consolidação será obtida por via da
regularização do desnível, da compactação dos solos, construção de muralhas de
sustentação e plantação de espécies vegetais que terão como função proteger os solos
da erosão. Serão, ainda, intervencionadas também as encostas da Ribeira de Santarém
3 e 4.

5.184.965,62

FC

4.407.220,78

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/11/01

2019/10/31

Portugal

Instalação de Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Florestais no concelho de Góis

A Rede de Primeira Ordem pretende a diminuição da superfície percorrida por grandes
incêndios, facilitando uma intervenção direta de combate; a redução dos efeitos da
passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de comunicação,
infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de
valor especial; e o isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios

178.038,94

FC

151.333,10

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

MUNICÍPIO DE GÓIS
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Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POSEUR-02-1810-FC-000073

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000074

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000075

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000076

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000079

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000084

POSEUR-02-1810-FC-000085

POSEUR-02-1810-FC-000086

POSEUR-02-1810-FC-000087

POSEUR-02-1810-FC-000088

POSEUR-02-1810-FC-000089

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

260.781,86

FC

247.742,77

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/13

2017/12/31

Portugal

Abertura/beneficiação de acessos a pontos de água de primeira
ordem no concelho de Melgaço

Abertura de acesso a ponto de água, em Abelheira, Parada do Monte
Melhoramento/beneficiação de acesso a ponto de água em São Tomé, PensoAbertura
de acesso para ligação entre os pontos de água de S. Tomé, Penso e Saínde, Paderne
Abertura de acesso a ponto de água em Ameijoeira, Castro
LaboreiroMelhoramento/beneficiação de acesso a pontos de água em Planalto de
Castro Laboreiro

64.147,60

FC

54.525,46

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/04/01

2017/09/30

Portugal

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

REFORÇO DA INSTALAÇÃO DA REDE DE DEFESA DA FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS – MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

A operação, visa a instalação da Rede Primária da Faixa de Gestão de Combustíveis
(FGC), a realização de FGC secundária, nomeadamente a de proteção à rede viária de
acesso à Rede Primária e por fim, a adaptação da rede viária existente e de acesso a
pontos de água de primeira ordem para a Serra da Padela, e para a Serra de Santa Luzia,
visa, concretizar a adaptação da rede viária existente e de acesso a pontos de água de
primeira ordem.

341.367,22

FC

324.298,86

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/12/19

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

INSTALAÇÃO DA REDE DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA
INCÊNDIOS DE ARCOS DE VALDEVEZ

A proposta de instalação da rede de defesa de floresta contra incêndios de Arcos de
Valdevez consubstancia a redução dos incêndios florestais, visando de forma direta a
diminuição da carga de combustível (646,18 ha) e de acesso a pontos de água, de forma
a minimizar a problemática das alterações climáticas.

720.268,31

FC

612.228,06

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/05/31

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

Proteger Coura

A presente candidatura prevê a criação da FIC e FRC da Rede Primária, construção e
adaptação de rede viária florestal de acesso a pontos de água de 1.ª ordem ( Tapada da
Giesta e Penedos Maiores, na freguesia de Cunha) e abertura de rede secundária de
faixas de gestão de combustível associados a rede viária fundamental de acesso à Rede
Primária. A intervenção localiza-se em doze freguesias/uniões de freguesias.

256.509,75

FC

218.033,29

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE GOUVEIA

Ação 1é dividida em 4 parcelasP1–Gestão man combustível, desramação/p
formaçãoP2–Gestão man combustívelP3–Gestão combustível (mec60%x man40%),
Instalação da rede secundária de faixas de gestão de combustivel e desramação/p formaçãoP4-Gestão combustível (mec60%x man40%)Ação 2 é dividida
adaptação da rede viária florestal
em 4 locaisL1–Benef. RVF, ben/aber de valeta e desvios lateraisL2–Benef. RVF,
ben/aber de valeta e desvios lateraisL3-Benef. RVF, ben de valeta e desvios laterais L4Benef. RVF, ben de valeta e desvios laterais.

362.804,55

FC

308.383,87

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/04/01

2017/11/30

Portugal

MUNICÍPIO DE ARGANIL

A presente operação visa a implementação de rede secundária de faixas de gestão de
combustíveis prevista no Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios,
associada a troços de rede viária florestal fundamental para acesso à rede primária e
integrada em terreno não privado, contemplando trabalhos de gestão moto manual de
combustíveis, gestão mecânica de combustível, correção de densidades excessivas e
desramação.

111.958,23

FC

95.164,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

1.589.735,79

FC

1.351.275,42

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Instalação de Redes de Defesa da Floresta contra Incêndios

POSEUR-02-1810-FC-000097

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000098

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000100

POSEUR-02-1810-FC-000101

POSEUR-02-1810-FC-000102

POSEUR-02-1810-FC-000104

POSEUR-02-1810-FC-000105

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

2017/02/01

2017/08/30

Portugal

FC

50.578,76

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/08/16

2017/11/30

Portugal

Intervenção de natureza estruturante em matéria de prevenção de riscos e resiliência às
catástrofes naturais e foca-se na prevenção dum risco específico – derrocadas em
vertente – em três zonas das Encostas do Castelo de Palmela (ZA, Zb e ZC), de forma a
proteger futuramente as pessoas (habitantes, visitantes e turistas), o bem físico
(conjunto do edificado) e a própria natureza (morro e paisagem envolvente). (vide MD
em anexo).

2.800.000,00

FC

2.380.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

2.834.107,40

FC

2.408.991,29

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/04/01

2018/03/30

Portugal

2.748.254,53

FC

2.336.016,35

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/01/07

2018/01/07

Portugal

Modernização do sistema de informação da qualidade do ar
(QualAr) e reforço da monitorização da poluição de fundo

A operação de modernização do S.I. da Qualidade do Ar e reforço da rede de
monitorização da poluição de fundo, tem em vista melhorar o conhecimento e a
disseminação/comunicação da informação da qualidade do ar em cumprimento com as
Diretivas INSPIRE e Qualidade do Ar, concorrendo para o reforço da capacidade de
gestão de risco por parte dos decisores e das populações e para a concretização de 4
ações da Estratégia Nacional para o Ar-ENAR 2020

669.735,00

FC

569.274,75

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/06/01

2018/06/30

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
AVEIRO

Baixo Vouga Lagunar - Infraestruturas Hidráulicas do Sistema de
Defesa Contra Cheias e Marés-Rio Velho e Rio Novo do Príncipe

O projeto das “Infraestruturas Hidráulicas do Sistema de Defesa Contra Cheias e Marés
no Rio Velho e Rio Novo do Príncipe”, compreende a execução de duas estruturas
hidráulicas denominadas por Açudes, localizadas uma no Rio Velho e outra no Rio Novo
do Príncipe. As duas estruturas têm como finalidade a regularização dos caudais e
correntes dos leitos dos rios. Prevê também a consolidação da margem esquerda do Rio
Novo do Príncipe.

4.647.058,82

FC

3.950.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/07/01

2019/07/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
MISTOS DE AMORA

Atualmente as instalações de carácter provisório, consistem no aproveitamento de uma
armazém dos anos 50, que apresenta falta de espaços, problemas de humidade,
Construção do Quartel para a Associação dos Bombeiros Mistos de
infiltrações, nomeadamente nas áreas de permanência humana. Urge a necessidade da
Amora
construção de um Quartel com instalações adequadas às suas funções e necessidades
com uma localização estratégica do ponto de vista das acessibilidades.

719.886,60

FC

611.903,61

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/30

2019/10/30

Portugal

618.247,14

FC

525.510,07

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE PALMELA

Intervenção de natureza estrutural para evitar derrocadas nas
Encostas do Castelo de Palmela

Consolidação da Escarpa da Serra do Pilar

0,849999999

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

53.240,80

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS
Plano de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI) – Madeira
NATURAIS

0,849999999

POSEUR-02-1810-FC-000095

97.351,73

Na RAM, as situações de inundações são originadas, por cheias rápidas, resultantes de
episódios de precipitação muito intensa e concentrada, caracterizadas por um tempo de
concentração reduzido - regime torrencial, sendo devastadoras, especialmente em
áreas urbanizadas localizadas em leitos de cheias. A execução do PGRI irá definir
medidas necessárias para reduzir as consequências das inundações.

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

FC

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS REDE de DEFESA da FLORESTA CONTRA INCENDIOS, em áreas sob
FLORESTAS, I.P.
gestão do ICNF

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

0,849999999

102.475,50

As operações previstas na presente candidatura prendem-se com a abertura de Rede
Primária da Faixa de Gestão de Combustíveis (FGC) e a construção de rede viária de
acesso a pontos de água de primeira ordem aos critérios definidos no regulamento
aprovado pelo Despacho n.º 5712/2014, de 16 de abril, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 83, de 30 de abril de 2014.

POSEUR-02-1810-FC-000091

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

País |
Country

Pretende-se constituir uma Rede Secundaria de Faixas de Gestão de Combustíveis,
sobre uma superfície de (67,99 Hectares) e requalificar a Rede viária florestal em (35,32
km).

Intervenções na Encosta do Forte de São Filipe em Setúbal

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Data Fim |
Finish Date

FREGUESIA DE CORTES DO MEIO

MUNICIPIO DE SETUBAL

POSEUR-02-1810-FC-000093

Data Início |
Start Date

Abertura de Rede Secundária de FGC associados a troços da Rede
Viária Florestal de acesso à Rede Primária de FGC e a Pontos de
Água, sobre o domínio público na freguesia de Cortes do Meio Covilhã

0,849999999

0,849999999

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Rede de defesa da floresta contra incêndios em Vale de Cambra

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Objetivo Temático | Thematic
Objective

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

A candidatura insere-se numa estratégia de proteção dos maciços florestais contra os
incêndios. Visa a redução dos incêndios florestais, designadamente a abertura de
16,4ha de rede primária de FGC e a construção de 1,96Km de rede viária florestal de
acesso a pontos de água de 1.ª ordem, bem como a adaptação de 44,57Km de rede
existente.

POSEUR-02-1810-FC-000090

POSEUR-02-1810-FC-000092

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

As deformações registadas e ocorrência de escorregamentos, constituem indícios de
perda de estabilidade da encosta.O sistema de monitorização existente está
inoperacional e a inspeção visual permite verificar o agravamento da perda de
estabilidade das estruturas-aumento da abertura das fendas e aparecimento de novas
entre a esplanada e o pátio.É urgente a realização de obras de estabilização e a
reposição e reforço do sistema de monitorização.
A candidatura encontra-se dividida em quatro acções: prospeção geológica, trabalhos
de prospeção geotécnica, projeto de execução e obra de consolidação da Escarpa da
Serra do Pilar..

A construção do quartel da AHBV de Famalicão da Serra visa dotar o seu CB de uma
infra-estrutura adequada à operacionalidade uma vez que, presentemente, se alojam
numa infra-estrutura sem as condições mínimas de operacionalidade dos seus meios
físicos e humanos. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos definidos de
elegibilidade dos beneficiários e da operação, sendo a duração de implementação
prevista de aproximadamente 15 meses.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FAMALICÃO DA SERRA

Construção do quartel da A.H.B.V. de Famalicão da Serra

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Visa-se a construção de uma base de acolhimento do Grupo de Intervenção de Proteção
Construção da Base de Acolhimento do Grupo de Intervenção de
e Socorro da Região de Trás-os-Montes em Alfândega da Fé, incluindo uma intervenção
Proteção e Socorro da Região de Trás-os-Montes em Alfândega da
na pista do heliporto de forma a cumprir os requisitos impostos pela INAC para o seu
Fé
licenciamento.

394.691,00

FC

316.497,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/08/31

Portugal

124.341,13

FC

112.434,09

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/07

2017/12/18

Portugal

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

Construção de um Hangar no Heliporto Municipal de Suporte a
Operações de Socorro na Região

A operação consiste na construção de um Hangar no Heliporto Municipal de Suporte a
Operações de Socorro na Região, incluindo uma intervenção na pista do heliporto de
forma a cumprir os requisitos impostos pela ANAC. Trata-se de uma operação
autónoma, que visa o reforço da operacionalidade através da construção de um edifício
operacional novo, prevista no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão celebrado com a
CIM de Terras de Trás-os-Montes.

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

INSTALAÇÃO DE REDES DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA
INCÊNDIOS - ACESSO AO PONTO DE ÁGUA DA ALBUFEIRA DO RIO
PINHAO, ALTO PARDIEIRA - TINHELA DE BAIXO E VILELA DA
CABUGUEIRA.

Pretende-se com esta intervenção requalificar as vias florestais/pontões de acesso, que
fazem a ligação de Quintã de Jales a Barrela de Jales, o acesso ao ponto de água da
aldeia de Tinhela de Baixo, num local designado Alto da Pardieira e o acesso ao ponto
de água existente na localidade de Vilela da Cabugueira, freguesia de Bragado, para
deste modo permitir um acesso mais rápido de viaturas de combate a incêndios ao
ponto de água de 1.ª ordem.

86.200,90

FC

73.270,76

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

Instalação da Rede de DFCI em Boticas

A presente operação contempla uma única ação designada “Abertura de rede
secundária de FGC “, através da qual será efectuada a abertura da rede secundária de
gestão de combustível associada a vários troços da rede viária florestal fundamental de
acesso à rede primária de faixas de gestão de combustível, através de redução de carga
combustível na área de intervenção do projeto.

48.497,12

FC

46.072,26

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/02/01

2017/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

Protec|Georisk: Alto Minho 2020

O Projeto Protec|Georisk: Alto Minho 2020 tem por base os paradigmas do
desenvolvimento inteligente, designadamente ao nível da valorização, produção e
gestão do conhecimento, da capacidade de coordenação, monitorização e adaptação
face ao risco nos espaços qualificados ambientalmente. Esta iniciativa visa coordenar,
capacitar e gerir a prevenção de riscos através de processos inovadores de gestão
adaptativa e monitorização à escala da paisagem.

951.973,60

FC

809.177,56

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/03/17

2018/10/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

AÇÕES INOVADORAS PARA A PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NO
ÂMBITO DO PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO
TERRITORIAL DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

A solução tecnológica que se pretende implementar reveste-se de um carácter inovador
principalmente a 3 níveis: a) pela tecnologia utilizada na recolha dos dados de
monitorização, b) pela solução informática que envolve inovações ao nível das
tecnologias de informação, comunicação e de tomada de decisão, c) pela conjugação
numa mesma plataforma das componentes anteriores, ou seja, monitorização e apoio à
tomada de decisão e gestão da emergência.

245.000,00

FC

208.250,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/03

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE BOTICAS

826

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-02-1810-FC-000106

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DA COVILHÃ

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

A operação “Aquisição de Veículos Operacionais de Protecção e Socorro VOPS - Covilhã”
Aquisição de Veículos Operacionais de Protecção e Socorro VOPS - respeita à aquisição de equipamentos operacionais de protecção civil, nomeadamente a
Covilhã
aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI), equipado com bomba
de baixa e alta pressão.

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2017/12/31

Portugal

Plano Intermunicipal de Gestão de Riscos da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra

A operação consiste na elaboração de um plano de gestão do risco (PIGR-RC) no qual
prevenção e contingência são palavras-chave. A governação do risco engloba diversos
aspetos sendo um deles o planeamento de emergência. Este plano dará resposta
principalmente a outros níveis da gestão do risco como sejam o planeamento a médio e
longo prazo da prevenção e da adaptação aos riscos e, na fase pós-desastre, na
recuperação e na contingência.

69.987,00

FC

66.487,65

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/08/05

2017/08/29

Portugal

157.940,00

FC

110.558,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

157.940,00

FC

126.352,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/02/20

2017/12/22

Portugal

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000117

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Aquisição de Veículo de Combate a Incêndios Florestais para os
Bombeiros Municipais de Santarém

A operação consiste na aquisição de um veículo de combate a incêndios florestais,
dotando o corpo de bombeiros municipais (Bombeiros Municipais de Santarém) de um
equipamento de que atualmente este não dispõe, e de que, aliás, não existe na área do
Município quantidade suficiente para fazer face aos riscos associados à área florestal do
mesmo.

POSEUR-02-1810-FC-000118

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

MUNICIPIO DE LOULE

Aquisição de Veículo Operacional de Combate a Incêndios
Florestais para o Município de Loulé

A operação visa proceder à aquisição de um veículo operacional de combate a incêndios
florestais, nomeadamente um Veículo Florestal de Combate a Incêndios, com vista a
manutenção da capacidade de intervenção dos Bombeiros Municipais de Loulé

POSEUR-02-1810-FC-000120

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS EGITANIENSES

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Egitanienses apresenta a sua
Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios - A.H.B.V candidatura à aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios (VFCI).Com a
Egitanienses
implementação da operação o CB da Guarda irá melhorar a sua actuação operacional.
Sendo suprida a necessidade urgente de adquirir um VFCI.

142.845,00

FC

114.276,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000124

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

MUNICIPIO DA LOUSÃ

Aquisição de Veículo Tanque Táctico Florestal (VTTF) - Bombeiros
Municipais da Lousã

Para o concelho da Lousã é de extrema importância aquisição de um veiculo Tanque
Táctico Florestal (VTTF) pois toda a matéria relacionada com a protecção da floresta
face aos incêndios florestais, e a sua prevenção e combate são de basilar importância
face às características do território concelhio e regional de proximidade.

168.880,00

FC

135.104,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

742.481,80

FC

705.357,71

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/05/29

2017/12/29

Portugal

160.753,62

FC

136.640,58

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Manter a capacidade operacional de combate a incêndios florestais, quer no Município
de Montemor-o-Novo, quer no Distrito de Évora, e em apoio a outros Distritos de
Aquisição de um Veículo Operacional de Proteção e Socorro, da
Portugal, contribuindo para socorrer e assistir as pessoas em perigo e proteger bens e
tipologia Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) – A.H.B.V
valores culturais, ambientais e de elevado interesse público, em cumprimento do Art.º
de Montemor-o-Novo
4º da Lei de Bases da Proteção Civil. Pretende ainda manter a dotação mínima prevista
na Portaria nº 174/2009.

145.000,00

FC

116.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

Planos Municipais e Planos Especiais de Emergência e Proteção
Civil do Alto Alentejo

A presente operação pretende dotar diversos municípios da CIMAA de PMEPC e de
PEEPC, promovendo a sua elaboração e aprovação, de modo a assegurar uma execução
eficiente e eficaz das atividades de proteção civil no território, incrementando a sua
resiliência e a capacidade de planeamento e resposta em situações de emergência.A
operação contempla a elaboração de 4 PMEPC e de 15 PEEPC.

299.455,80

FC

254.537,43

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/11/20

2018/11/20

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA
(CIMBB)

Reforço do sistema de vigilância e de apoio à decisão operacional
na área territorial da CIMBB

O projeto consiste na ampliação do Sistema de Videovigilância Florestal e de Apoio à
Decisão Operacional permitindo aumentar a cobertura à quase totalidade da área de
intervenção da CIMBB. O sistema que se propõe instalar não se destina a substituir o
sistema atual, mas sim complementá-lo em área coberta, procurando simultaneamente
a interoperabilidade com os sistemas existentes a nível nacional e nas CIMs vizinhas.

384.683,08

FC

255.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/07/13

2018/08/02

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE CANTANHEDE

A AHBV de Cantanhede apresenta a sua candidatura à aquisição de um VFCI no âmbito
do AVISO POSEUR-10-2016-51 Versão 1.1 – “Aquisição de veículos operacionais de
Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios - A.H.B.V
protecção e socorro”.Uma vez que verá suprida a necessidade de adquirir um VFCI, o CB
de Cantanhede
de Cantanhede passará a dispor de veículos técnica e taticamente ajustados às
características mais recentes definidas pela APNC.

146.000,00

FC

116.800,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ABRANTES

A AHBV de Abrantes apresenta a sua candidatura à aquisição de um Veículo Florestal de
Combate a Incêndios (VFCI).Com a implementação da operação irá melhorar a sua
Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios - A.H.B.V atuação operacional. A dotação mínima do CB de Abrantes é de 8 VFCI, contra os atuais
de Abrantes
5 VFCI, assim com a operação agora proposta de aquisição pretende-se aproximar a
frota existente à dotação mínima prevista, uma vez que verá suprida a necessidade de
aquisição de um novo VFCI.

143.000,00

FC

114.400,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE MELGAÇO

A implementação da operação visa atingir os parâmetros previstos na alínea c) do n.º 1
do artigo 4.º da Portaria n.º 174/2009, de 18 de Fevereiro, no tocante à aferição
Aquisição de Um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) dotação mínima de veículos à escala municipal (ou seja um veículo de combate a
A.H.B.V de Melgaço
incêndios florestais por cada 3000 ha de espaços florestais e silvestres), conjugando
com os n.º 2, 3 e 4 do artigo 5.º da referida Portaria.

145.735,00

FC

116.588,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/01

2017/12/31

Portugal

Sistema de Acompanhamento Remoto e Apoio à Decisão
Operacional (SARADO)

O Sistema de Acompanhamento Remoto e Apoio à Decisão Operacional em projeto
compõe-se essencialmente de estações de dois tipos: as Torres de Acompanhamento
Remoto e monitorização de Apoio à Decisão, a instalar em locais estratégicos para
cobrir as zonas a proteger, e os Centros de Gestão e Controlo (CGC), a instalar nos
Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS).

941.176,47

FC

800.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2018/08/31

Portugal

Sistema de Alerta, Gestão e Monitorização de Catástrofes
(S.A.G.M.C.) do Douro

O S.A.G.M.C. centralizará toda a informação relevante para a prossecução das
atividades de proteção civil e planeamento de emergência no território da CIMDOURO.
Este sistema integrará diferentes componentes, possibilitando a consulta, acesso e
atualização de informação crítica, para além de incluir um módulo de aviso que
permitirá, perante situações de risco, a transmissão, em tempo útil, de informações
essenciais à proteção da população.

230.000,00

FC

195.500,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/02

2018/03/30

Portugal

CARTOGRAFIA DE RISCO/ATLAS DE RISCOS NATURAIS E
TECNOLÓGICOS

Em suma, atendendo ao caráter transversal e multissectorial dos riscos que afetam a
Região de Leiria, só uma solução integrada como a “Cartografia de Risco/Atlas de Riscos
Naturais e Tecnológicos”, que alie a produção/atualização de cartografia à
implementação de um sistema agregador de toda a informação crítica, permitirá uma
correta e mais eficaz gestão dos riscos e, consequentemente, uma maior capacidade de
resiliência do território.

584.250,00

FC

496.612,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/11/02

2018/11/30

Portugal

453.870,00

FC

382.500,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/12/01

2018/12/01

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000110

0,849999999

0,849999999

POSEUR-02-1810-FC-000125

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

POSEUR-02-1810-FC-000127

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

POSEUR-02-1810-FC-000129

POSEUR-02-1810-FC-000130

POSEUR-02-1810-FC-000132

POSEUR-02-1810-FC-000133

POSEUR-02-1810-FC-000134

POSEUR-02-1810-FC-000135

POSEUR-02-1810-FC-000136

POSEUR-02-1810-FC-000137

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000139

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000141

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000138

POSEUR-02-1810-FC-000142

POSEUR-02-1810-FC-000143

POSEUR-02-1810-FC-000145

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

Esta operação será operacionalizada pelas ações:•Fornecimento, Instalação e
Monitorização de um Sistema de Acompanhamento Remoto e Apoio à Decisão
Médio Tejo – Sistema de informação, planeamento, monitorização
Operacional (CIMT);•Fornecimento e Instalação de um Sistema de apoio à decisão no
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO
e comunicação – Sistema de videovigilância para incêndios
âmbito do combate aos incêndios florestais e prestação de serviços de visionamento de
florestais
imagens (Sertã);•Construção de estrutura e fornecimento de Sistema de Videovigilância
de incêndios florestais (Vila de Rei)
A presente operação pretende construir, na região Viseu Dão Lafões, uma plataforma
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES Plataforma de Emergência e Proteção Civil Intermunicipal
de base tecnológica, de apoio ao planeamento e gestão de riscos no âmbito da proteção
civil.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO
ALENTEJO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E
SERRA DA ESTRELA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

CIMRL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
REGIÃO DE LEIRIA

0,849999999

CIMRL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
REGIÃO DE LEIRIA

SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA E DETEÇÃO AUTOMÁTICA DE
INCÊNDIOS COMO COMPONENTE DE APOIO A DECISÃO

A operação centra-se na ampliação e modernização da rede de vigilância e aquisição de
dados do sistema integrado de videovigilância (CICLOPE) já em operação no Distrito de
Leiria, e que apresenta cobertura muito limitada da zona de intervenção da CIM-RL. A
expansão da cobertura do sistema atual permitirá estender à quase totalidade da área
da CIM-RL as potencialidades já devidamente comprovadas do sistema instalado.

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE CASTRO DAIRE

Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios - AHBV
de Castro Daire

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Castro Daire apresenta a sua
candidatura à aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI). Com a
implementação da operação o CB de Castro Daire irá suprir uma necessidade
operacional premente.

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

Sistema de Vigilância e Apoio à Decisão Operacional

Reconhecendo-se a problemática dos incêndios florestais e sendo fundamental numa
estrutura integrada de prevenção e combate aos incêndios florestais, a existência de
meios eficazes de vigilância, despiste e acompanhamento das ocorrências, a CIM-TTM
pretende com esta operação instalar um Sistema de Videovigilância Florestal e Apoio à
Decisão Operacional, nas serras de Bornes, Castanheira e Nogueira.

135.300,00

FC

63.750,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/01

2017/12/31

Portugal

Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios - AHBV
de Cinfães

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cinfães apresenta a sua
candidatura à aquisição de um VFCI. Com a implementação da operação o CB de
Cinfães irá melhorar a sua atuação operacional.Uma vez que verá suprida a necessidade
urgente de adquirir um novo VFCI, principalmente para minorar a disparidade entre o
número de veículos que possui e o número que deve disponibilizar no DECIF.

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

Aquisição de Viatura Tanque Tático Florestal para combate a
incêndios florestais, para a CBS de Coimbra

Esta operação consiste na aquisição de uma Viatura Tanque Tático Florestal (VTTF),
para a Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra (CBS), dado que o Veiculo
Tanque Tático Rural, em funções na CBS, não possui características emanadas pela
ANPC, em resultado da sua utilização e vida útil, sendo que o veiculo com 34 anos,
encontra-se com sinais evidentes de desgaste.

163.500,00

FC

114.450,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/01

2018/02/28

Portugal

160.900,00

FC

128.720,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/12/06

2018/01/31

Portugal

0,849999999

0,849999999

0,849999999

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE
TRÁS-OS-MONTES

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE CINFÃES

MUNICÍPIO DE COIMBRA

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE AROUCA

Aquisição de veículo operacional de proteção contra incêndios
florestais - AHBV de Arouca

A Operação visa a proteção da floresta e da biodiversidade, num território muito
extenso que enquadra grandes desníveis, áreas de risco elevado e muito elevado de
incêndio, e da Rede Natura 2000.Pretende aumentar a capacidade de resposta no
combate a incêndios florestais, num Corpo de Bombeiros cuja frota de combate a
incêndios está parcialmente inutilizada e fica aquém do desejado. A Operação
contempla a aquisição: 1 VTTF.

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE BARCELOS

Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios - AHBV
Barcelos

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos apresenta a sua
candidatura à aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios (VFCI).Com a
implementação da operação o CB de Barcelos irá melhorar a sua actuação operacional.
Sendo suprida a necessidade urgente de adquirir um VFCI.

144.000,00

FC

115.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE OLIVEIRA DE AZEMEIS

Aquisição de Veículo Tanque Táctico Florestal - AHBV de Oliveira de A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis apresenta
Azeméis
a sua candidatura à aquisição de um Veículo Tanque Táctico Florestal (VTTF).

162.190,00

FC

129.752,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000149

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000151

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1810-FC-000155

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-02-1810-FC-000156

POSEUR-02-1810-FC-000157

POSEUR-02-1810-FC-000158

POSEUR-02-1810-FC-000159

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios - AHBV
Figueirenses

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Figueirenses apresenta a sua
candidatura à aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios (VFCI).Com a
implementação da operação o CB Figueirenses irá melhorar a sua atuação operacional.
Sendo suprida a necessidade urgente de adquirir um VFCI.

145.400,00

FC

116.320,00

“Aquisição de um veículo tanque tático florestal” - AHBV de Serpa

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa apresenta a sua
candidatura à aquisição de um Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) Com a
implementação da operação o CB de Serpa irá melhorar a sua atuação operacional.Face
ao exposto, para garantir o dispositivo mínimo de segurança previsto no DECIF, o CB
Voluntários da Serpa precisa de dispor de 02 VTT ao serviço para que o factor
“segurança” atrás referido seja garantido.

168.900,00

FC

Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios - AHBV
de Carrazeda de Ansiães

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carrazeda de Ansiães apresenta
a sua candidatura à aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios
(VFCI).Com a implementação da operação o CB de Carrazeda de Ansiães irá melhorar a
sua atuação operacional.Uma vez que verá suprida a necessidade urgente de adquirir
um novo VFCI.

149.000,00

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DOS CARVALHOS

Aquisição de um veículo Tanque Tático Florestal - AHBV dos
Carvalhos

O CB dos Carvalhos não possui nenhum VTT, sendo fundamental e necessário este
veículo para apoio ao VLCI existente e por a nossa AAP ter zonas de difícil acesso do
VFCI.Por outro lado, uma vez que verá suprida a necessidade de substituir o VTTU 01
com 29 anos de serviço por um VTTF novo.O CB dos Carvalhos (apresenta a sua
candidatura à aquisição de um (VTTF).

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE BEJA

A operação objeto desta candidatura foi designada por “Substituição de um veículo
florestal de combate a incêndios” e destina-se a dotar o seu Corpo de Bombeiros de
Substituição de um veículo florestal de combate a incêndios - AHBV meios técnicos para contribuir para o dispositivo mínimo de segurança previsto no
de Beja
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) respeitando a dotação
mínima prevista na Portaria n.º 174/2009 (atualizada pela portaria n.º 974/2009) para
o CB de Beja.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS FIGUEIRENSES

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE SERPA

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

135.120,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

168.900,00

FC

135.120,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

148.800,00

FC

119.040,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

516.577,59

FC

439.090,95

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/05/01

2018/08/31

Portugal

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

162.835,00

FC

130.268,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/15

2017/12/30

Portugal

143.900,00

FC

115.120,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/03

2018/01/31

Portugal

Ampliação e remodelação do quartel da AHBV de Santa Comba
Dão

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade
dos beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 15 meses.

426.643,90

FC

362.647,31

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

162.500,00

FC

130.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000169

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VINHAIS

Aquisição de um veiculo florestal de combate a incêndios - AHBV
de Vinhais

POSEUR-02-1810-FC-000171

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

"ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VALE DE CAMBRA"

Aquisição de Veículo Operacional de Proteção e Socorro - VTTF Veículo Tanque Táctico Florestal - AHBV de Vale de Cambra

POSEUR-02-1810-FC-000173

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE MOIMENTA DA BEIRA

Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios - AHBV
de Moimenta da Beira

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VILA REAL - CRUZ VERDE

A operação consiste na aquisição de um novos Veículos Operacionais de Proteção e
Aquisição de um Veiculo Operacional de Proteção e Socorro: VFCI - Socorro um VFCI – Veiculo Florestal de Combate a Incêndios, este foi delineado para
Veículo Florestal de Combate a Incêndios - AHBV de Vila Real - Cruz disponibilizar ao seu corpo de bombeiros as melhores condições no combate aos
Verde
incêndios florestais, e atingir a dotação mínima prevista no artigo 4º da Portaria
nº174/2009, de 18 de Fevereiro, alterada pela Portaria nº 974/2009

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000178

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

REAL ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE SESIMBRA

Aquisição de um veículo Tanque Tático Florestal - RAHBV de
Sesimbra

A Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra apresenta a sua
candidatura à aquisição de um VTTF.Tendo 4 VCI ao serviço, todos excedendo o limite
máximo do tempo de vida útil, e tendo a responsabilidade de, por proposta da ANPC,
assumir 3 (inicialmente eram 4) Veículos de Combate a Incêndios, é premente a
aprovação desta operação para aquisição do VTTF actualmente em falta.

POSEUR-02-1810-FC-000181

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE MOURA

Aquisição de um veículo tanque táctico florestal - AHBV de Moura

Com a implementação da operação o CB de Moura passará a dispor de veículos técnica
e taticamente ajustados às características mais recentes definidas pela ANPC.

166.145,00

FC

132.916,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira apresenta a
sua candidatura à aquisição de um Veículo Tanque Táctico Florestal (VTTF) no âmbito
do aviso POSEUR-10-2016-51 VERSÃO 1.1 – “Aquisição de veículos operacionais de
proteção e socorro”.Com a implementação da operação o CB de Celorico da Beira irá
melhorar a sua atuação operacional. Sendo suprida a necessidade urgente de adquirir
um VTTF.

168.820,00

FC

135.056,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

173.840,00

FC

139.072,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

142.750,00

FC

114.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/11/28

2017/12/31

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000164

POSEUR-02-1810-FC-000168

POSEUR-02-1810-FC-000175

POSEUR-02-1810-FC-000176

POSEUR-02-1810-FC-000182

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000187

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1810-FC-000189

POSEUR-02-1810-FC-000195

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE ANSIÃO

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE SANTA COMBA DÃO

Obras de Ampliação e Restauro do Quartel

Entendemos ser pertinente a nossa pretensão e ter a possibilidade de utilizar os fundos
disponíveis no Portugal 2020 para concretizar a ampliação do quartel, dando resposta a
um conjunto de necessidades de vários anos, e por outro lado, refuncionalizar a área
operacional actualmente existente, numa segunda fase, de modo a garantir a
operacionalidade, pois é impossível concretizar a intervenção integral em simultâneo.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vinhais apresenta a sua
candidatura à aquisição de um VFCI no âmbito do aviso POSEUR-10-2016-51 VERSÃO
1.1– “Aquisição de veículos operacionais de proteção e socorro”.Com a implementação
da operação o CB de Vinhais irá melhorar a sua atuação operacional. Sendo suprida a
necessidade urgente de adquirir um VFCI.
Com a presente candidatura pretende-se a aquisição de um novo veículo VTTF para o
cumprimento mínimo do DECIF de acordo com a dotação mínima prevista na na alínea
c) do artigo 4º da Portaria n.º174/2009, de 18 de Fevereiro, alterada pela Portaria
n.º974/2009, de 1 de Setembro.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira apresenta
a sua candidatura à aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios (VFCI).

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE CELORICO DA BEIRA

Aquisição de Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) - AHBV de
Celorico da Beira

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE SÃO PEDRO DO SUL

Aquisição de um veículo tanque táctico florestal - AHBV de São
Pedro do Sul

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FUNDÃO

Reforço da capacidade operacional da Corporação de Bombeiros
do Fundão - Aquisição de 1 VFCI - AHBV de Fundão

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
GUILHERME GOMES FERNANDES - BOMBEIROS
NOVOS DE AVEIRO

A Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes- Bombeiros
Aquisição de um veículo tanque táctico florestal - AHBV Guilherme Novos de Aveiro apresenta a sua candidatura à aquisição de um veículo tanque táctico
Gomes Fernandes - Bombeiros Novos de Aveiro
florestal (VTTF).Com a implementação da operação o CB irá melhorar a sua actuação
operacional. Sendo suprida a necessidade urgente de adquirir um VTTF.

175.000,00

FC

140.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

Remodelação e Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários
de Anadia

Este projeto tem como proposta de intervenção, ampliação e remodelação do Quartel
dos Bombeiros Voluntários de Anadia, que prevê a refuncionalização de toda área
operacional, com vista a proporcionar um equipamento infraestrutural ao nível das
actuais exigências, aumentando fortemente a operacionalidade, com a criação de
condições funcionais e bem estar, com consequente eficácia nas vertentes de actuação
do Corpo de Bombeiros de Anadia.

515.647,49

FC

489.865,11

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/06/01

2017/12/31

Portugal

138.800,00

FC

111.040,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/12/18

2018/02/28

Portugal

Com a implementação da operação o CB de S. Pedro do Sul irá melhorar a sua actuação
operacional. Sendo suprida a necessidade urgente de adquirir um VTTF, o CB de S. Pedro
do Sul passará a dispor de veículos, técnica e tacticamente ajustados às características
mais recentes definidas pela APNC.
O Corpo de Bombeiros possui nos seus quadros cerca de 200 elementos que prestam
um apoio ativo no socorro às populações. Porém, o facto de a Corporação não dispor do
número de viaturas mínimas no combate aos incêndios florestais é uma condicionante
severa em termos operacionais, que urge colmatar, e para a qual é convocada a
presente operação.

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000199

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE FAFE

Aquisição de Veículo Operacional para a Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários de Fafe

A Operação “Aquisição de Veículo Operacional para a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Fafe” integra um conjunto de investimentos que visam atingir
o dispositivo mínimo de segurança, através da substituição de um veículo perdido em
2015 e contribuir para compensar as necessidades existentes no território, de forma a
melhorar a capacidade operacional e a resposta de combate a fogos florestais.

POSEUR-02-1810-FC-000200

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE BRAGANÇA

Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios - AHBV
de Bragança

Com a implementação da operação o CB de Bragança irá melhorar a sua actuação
operacional. Sendo suprida a necessidade urgente de adquirir um VFCI.

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000201

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 14 meses.

672.311,03

FC

571.464,38

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000204

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

168.720,00

FC

134.976,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/02/01

2017/10/31

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000205

174.480,00

FC

139.584,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000208

157.940,00

FC

126.352,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2017/12/29

Portugal

Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios - AHBV
de Tarouca

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Tarouca apresenta a sua
candidatura à aquisição de um VFCI.Com a implementação da operação o CB de
Tarouca irá melhorar a sua atuação operacional, uma vez que verá suprida a
necessidade urgente de adquirir um novo VFCI, principalmente para minorar a
disparidade entre o número de veículos que possui e o número que deve disponibilizar
no DECIF.

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

Ampliação e Remodelação do Quartel da AHBV de Marco de
Canaveses

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 6 meses.

162.437,85

FC

138.072,17

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/11/01

2017/12/31

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000197

POSEUR-02-1810-FC-000209

POSEUR-02-1810-FC-000211

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE ANADIA

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS TORREJANOS

Ampliação e Remodelação do Quartel da A.H.B.V. Torrejanos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE ANADIA

Aquisição de um veiculo operacional de protecção e socorro:
Veiculo Tanque Tático Florestal (VTTF) para a Associação
Humanitária Bombeiros Voluntários Anadia

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

MUNICIPIO DE LISBOA

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE TAROUCA

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE MARCO DE CANAVESES

Este projecto consiste na aquisição de um VTTF, o qual contribuirá para a estruturação
da rede de Proteção Civil, reforçando o sistema Nacional, uma vez, que fornecerá as
condições para suporte aos serviços Municipais de Proteção Civil de Anadia, com claras
mais-valias para os sistemas Regionais e Nacionais.
Aquisição de 1 (um) veículo Tanque Tático Florestal para garantir o O projeto pretende renovar a frota automóvel, através da aquisição de 1 (um) VTTF,
Dispositivo de Defesa da Floresta contra Incêndios - Município de com o objetivo de garantir o Dispositivo de Defesa da Floresta contra Incêndios na
Lisboa
cidade de Lisboa.
A operação em referência diz respeito à aquisição de um Veículo Florestal de Combate a
Incêndios,classe M, categoria 3, dotado de bomba de serviço de incêndios e tanque de
Aquisição de Veículo Florestal de Combate a Incêndios - Corpo de
agente extintor, destinado prioritariamente à intervenção em espaços naturais, com
Bombeiros Municipais da Figueira da Foz
vista ao reforço da operacionalidade do Corpo de Bombeiros Municipais da Figueira da
Foz
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POSEUR-02-1810-FC-000219

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000221

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000223

POSEUR-02-1810-FC-000224

POSEUR-02-1810-FC-000225

% cofinanciamento |
% EU funding

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUARTEL - SECÇÃO DE UNHAIS-OVELHO

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM BETÃO COM PAREDES EM ALVENARIA. COBERTO POR
TELHA SANDUICHE. CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO DE TERRAS,
PAVIMENTADO EM ASFALTO. AUMENTO DO PORTÃO. REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
E DE PAREDES INTERIORES E EXTERIORES. TRABALHOS DE CARPINTARIA E
SERRALHARIA. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, COM AQUECIMENTO DE ÁGUAS.
INSTALAÇÃO DE GÁS, AC OU AQUECIMENTO, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO,
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E COLOCAÇÃO DE CHAMINÉS.

189.628,17

FC

161.183,94

Aquisição de VTTF - AHBVPeniche

A presente operação consiste na aquisição de um Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF)
por parte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche (AHBVP)
com o objetivo de potenciar a atuação do seu Corpo de Bombeiros nos diversos teatros
de operações de natureza florestal em que, continuamente, está empenhada.

151.296,00

FC

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE SANTO ANDRÉ

Ampliação e remodelação do quartel da AHBV de Vila Nova de
Santo André

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 17 meses.

406.298,02

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VILA VERDE

Com o objetivo geral de contribuir para o reforço dos Sistema Nacionais de Proteção
Civil e de Defesa da Floresta Contra Incêndios e de melhorar a operacionalidade do
Aquisição de Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) para
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF), a Associação
os Bombeiros Voluntários de Vila Verde
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Verde pretende adquirir um veículo
florestal de combate a incêndios (VFCI).

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/02

2017/12/29

Portugal

121.036,80

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/15

2017/12/29

Portugal

FC

345.353,32

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2018/02/28

Portugal

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/11/16

2018/01/31

Portugal

327.322,90

FC

278.224,46

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

173.880,00

FC

139.104,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

339.950,82

FC

322.953,27

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/03/18

2017/12/29

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
MISTOS DE TORRÃO

Ampliação e Remodelação do Quartel da A.H.B.M. de Torrão

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 11 meses.

163.045,05

FC

138.588,29

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2017/08/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

Pretende-se adquirir um V.F.C.I com as características técnicas previstas no
Regulamento de especificações técnicas de veículos e equipamentos operacionais dos
Aquisição de um Veiculo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) corpos de bombeiros em vigor (Despacho n.º 7316/2016 de 3 de Junho) (Anexo 1).
AHBV de Freixo de Espada à Cinta
Dotando o Corpo de Bombeiros de meios técnicos para garantir o dispositivo mínimo de
segurança previsto no Dispositivo especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF).

145.400,00

FC

116.320,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/07/01

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE MOGADOURO

Pretende-se adquirir um V.F.C.I com as características técnicas previstas no
Regulamento de especificações técnicas de veículos e equipamentos operacionais dos
Aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) corpos de bombeiros em vigor (Despacho n.º 7316/2016 de 3 de Junho) (Anexo 1).
AHBV de Mogadouro
Dotando o Corpo de Bombeiros de meios técnicos para garantir o dispositivo mínimo de
segurança previsto no Dispositivo especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF).

147.000,00

FC

117.600,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/07/01

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VIANA DO CASTELO

O contributo da operação para os indicadores da Prioridade de Investimento, são a
população que beneficia de proteção contra incêndios:Populações abrangidas: Concelho
Aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) de Viana do Castelo, Caminha, Ponte de Lima, Barcelos e Esposende, num total de
AHBV de Viana do Castelo
303.552 habitantes . No mapa do ICNF Viana do Castelo aparece com Perigosidade
Muito Alta, o que acentua a oportunidade do investimento

147.100,00

FC

117.680,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/01

2018/03/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE OLEIROS

Ampliação/Remodelação do Quartel de Bombeiros Voluntarios de
Oleiros

O edifício vai ser objeto de uma remodelação profunda no r/chão e “menos profunda no
1º piso. No r/chão será fazer novas compartimentações e a premente a necessidade de
se resolvere a humidades e salitres (entre outras situações). Na construção nova esta
visa suprir lacunas bem patentes na orgânica do quartel, nomeadamente a existência
camaratas, vestiários, balneários e sanitários adequados e compatíveis com a legislação
em vigor.

520.832,06

FC

442.707,25

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/12/02

2018/04/02

Portugal

Aquisição de um veículo tanque tático florestal (VTTF) - AHBV de
Manteigas

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Manteigas apresenta a sua
candidatura à aquisição de um Veículo Tanque Táctico Florestal (VTTF) no âmbito do
aviso POSEUR-10-2016-51 VERSÃO 1.1 – “Aquisição de veículos operacionais de
proteção e socorro”.Com a implementação da operação o CB de Manteigas irá melhorar
a sua atuação operacional. Sendo suprida a necessidade urgente de adquirir um VTTF.

168.198,00

FC

134.558,40

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

Ampliação e Remodelação do Quartel da AHBV de Castro Daire

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 10 meses.

538.311,00

FC

457.564,35

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

161.500,00

FC

129.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/07/24

2017/12/31

Portugal

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PAMPILHOSA DA SERRA

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PENICHE

0,849999999

0,849999999

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE TONDELA

Nome da Operação | Operation Name

Ampliação e Remodelação do Quartel da A.H.B.V. de Tondela

POSEUR-02-1810-FC-000226

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE ALVAIAZERE

Aquisição de Veículo VTTF - AHBV de Alvaiázere

POSEUR-02-1810-FC-000227

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DE
BUCELAS

Ampliação e Remodelação do Quartel da A.H.B.V. de Bucelas

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000228

POSEUR-02-1810-FC-000229

POSEUR-02-1810-FC-000231

POSEUR-02-1810-FC-000233

POSEUR-02-1810-FC-000234

POSEUR-02-1810-FC-000235

POSEUR-02-1810-FC-000236

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE MANTEIGAS

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE CASTRO DAIRE

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 14 meses.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, pretende adquirir
um Veículo Tanque Tático Florestal, que dadas as suas caraceristicas técnicas e
logísticas permite efetuar uma resposta mais rápida e musculada das equipas de
combate já que permite o abastecimento dos veículos de uma forma mais segura e
eficaz no TO. Suprindo assim a carência atual de veículos, atendendo à antiguidade e
desgaste da frota do CB de Alvaiázere.
O projecto proposto visa a re-funcionalização da área operacional através da
ampliação/remodelação de um equipamento infra-estrutural que irá dotar AHBV de
Bucelas, de um Quartel de Bombeiros ao nível das actuais exigências.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

POSEUR-02-1810-FC-000237

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE BELAS

AQUISIÇÃO DE VEICULOS OPERACIONAIS DE PROTEÇÃO E
SOCORRO - 1.º AVISO - Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) AHBV de Belas

A implementação desta operação, o C. B. de Belas, e o DECIF do Distrito de Lisboa,
passarão a dispor de um veículo adequado, atualizado tecnicamente, eficaz e eficiente
na prestação do socorro às populações, nomeadamente no apoio logístico no combate
a incêndios florestais, eliminando deste modo as condicionantes referidas nos quadros
anteriores, contribuindo assim de uma forma mais eficaz, para o objetivo global na
redução das áreas ardidas.

POSEUR-02-1810-FC-000239

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS CABECEIRENSES

Aquisição de Veículo Operacional de Proteção e Socorro - VTTF AHBV de Cabeceirenses

Esta operação consiste na aquisição de um veículo tanque tático florestal.

173.680,00

FC

138.944,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE CACILHAS

Reforço Operacional - Aquisição Veiculo Tanque Tático Florestal AHBV de Cacilhas

Esta operação consiste da aquisição de uma viatura VTTF – Veículo Tanque Tático
Florestal, tendo em vista reforçar a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros do
Sul e Sueste, que irá permitir atingir a dotação mínima prevista na Portaria nº
174/2009, de 18 de fevereiro, contribuindo também para o reforço da capacidade
operacional do país em matéria de defesa da floresta contra incêndios, através da
integração desta viatura no DECIF.

162.500,00

FC

130.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/27

Portugal

MUNICÍPIO DE TOMAR

Aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios Município de Tomar

Os BM de Tomar apresentam a sua candidatura à aquisição de um Veículo Florestal de
Combate a Incêndios (VFCI). Com a implementação da operação o CB de Tomar irá
melhorar a sua atuação operacional, uma vez que verá suprida a necessidade de
adquirir um VFCI para substituir VFCI 03 que ultrapassa o período limite de vida.

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

139.800,00

FC

111.840,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/08

Portugal

613.804,32

FC

521.733,67

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2018/03/31

Portugal

Ampliação e Remodelação do Quartel da AHBV do Concelho de
Sátão

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 14 meses.

459.913,27

FC

390.926,28

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

A AHBV de Mortágua apresenta a sua candidatura à aquisição de um VFCI. Tendo
apenas 4 VFCI ao serviço, sendo que 3 excedendo o limite máximo do tempo de vida
útil, e tendo a responsabilidade de, por proposta da ANPC, assumir 2 Veículos de
Combate a Incêndios florestais, é premente a aprovação desta operação por forma a
que o CB atinja o dispositivo mínimo proposto pela ANPC, em condições de segurança.

142.600,00

FC

114.080,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

172.850,00

FC

138.280,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000249

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000250

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000251

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE GÓIS

POSEUR-02-1810-FC-000253

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE GOUVEIA

POSEUR-02-1810-FC-000256

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FAREJINHAS

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000259

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE MORTÁGUA

Aquisição de veículo florestal de combate a incêndios - AHBV de
Mortágua

POSEUR-02-1810-FC-000261

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE CASTANHEIRA DE PERA

A operação pretende apoiar a aquisição de um veículo operacional de proteção e
Aquisição de um veículo operacionais de proteção e socorro - AHBV
socorro (VTTF), para atingir a dotação mínima, cuja ANPC emitiu previamente parecer
de Castanheira de Pera
positivo.

POSEUR-02-1810-FC-000257

0,849999999

0,849999999

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE SÁTÃO

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis apresenta a sua
candidatura à aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI)Com a
“Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios” - AHBV
implementação da operação o CB de Góis irá suprir uma necessidade operacional
de Góis
Atendendo à breve caracterização da AHBV Góis pode constatar-se que meios e
recursos do CB .
A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Gouveia apresenta a sua
Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios - AHBV candidatura à aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios (VFCI).Com a
de Gouveia
implementação da operação o CB de Gouveia irá melhorar a sua actuação operacional.
Sendo suprida a necessidade urgente de adquirir um VFCI.
O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e capacidade de resposta
Ampliação e Remodelação do quartel dos Bombeiros Voluntários
do Corpo de Bombeiros. Esta candidatura da AHBV de Farejinhas cumpre os critérios
de Farejinhas
técnicos de elegibilidade dos beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e
específicos de elegibilidade definidos.
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Código da Operação | Operation Code

POSEUR-02-1810-FC-000263

POSEUR-02-1810-FC-000264

POSEUR-02-1810-FC-000269

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000273

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000276

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000272

POSEUR-02-1810-FC-000277

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

Equipar para Salvar - AHBV de Paredes de Coura

A presente candidatura, que visa a aquisição de um veículo florestal de combate a
incêndios (VLCI), insere-se no quadro de prioridades para a requalificação dos
equipamentos de suporte à atividade operacional dos corpos de bombeiros. A operação
apresenta-se como relevante no quadro da melhoria da atividade operacional,
nomeadamente no que diz respeito ao combate aos incêndios florestais.

147.600,00

FC

118.080,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/10

2017/12/31

Portugal

Aquisição de Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) - AHBV de
Aljezur

Com a operação de aquisição Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) pretende-se:
reduzir o tempo de resposta às ocorrências de incêndios florestais, melhoria da
operacionalidade do corpo de bombeiros no combate a incêndios florestais, o abate do
Veículo Tanque Tático Urbano (VTTU-02), manter/repor operacional o dispositivo
mínimo de segurança, aumentar eficiência diminuindo custos de manutenção.

173.620,00

FC

138.896,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FRONTEIRA

Ampliação e Remodelação do Quartel dos Bombeiros Voluntários
de Fronteira

Esta operação irá requalificar as camaratas dos operacionais, sala de comando e
controlo com introdução de sala de apoio à decisão, sala de formação, vestiários e
casas de banho, bem como a sala de apoio aos bombeiros.A cobertura em Fibrocimento
será substituída no cumprimento da legislação em vigor, mas também por apresentar
fissuras. Será substituída a caixilharia existente, portão de veículos e pavimento do
parque de veículos.

416.576,49

FC

354.090,02

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/07/08

2018/06/30

Portugal

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE GUIMARÃES

Com o objetivo geral de contribuir para o reforço dos Sistema Nacionais de Proteção
Civil e de Defesa da Floresta Contra Incêndios e de melhorar a operacionalidade do
Aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF), a Associação
AHBV de Guimarães
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Guimarães pretende adquirir um veículo
florestal de combate a incêndios (VFCI).

148.135,00

FC

118.508,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/03

2017/12/31

Portugal

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS CELORICENSES

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Celoricenses pretende adquirir
Aquisição de Veículos Operacionais de Proteção e Socorro - Veículo um veículo de proteção e socorro, da tipologia Veiculo Florestal deCombate a Incêndios
Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) - AHBV Celoricenses
(VFCI), associada ao cumprimento da dotação mínima prevista na Portaria n.º174/2009
de 18 de Fevereiro, alterada pela Portaria n.º 974/2009 de 1 de Setembro.

143.900,00

FC

115.120,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE SÃO PEDRO DE SINTRA

Com a aquisição de um VLCI com características 4x4 constituído por equipamentos de
extinção de incêndios e cumprindo os requisitos minimos previstos na Despacho nº
7316 de 2016, pretende-se equipar o corpo de bombeiros com a dotação minima
prevista na Portaria 174/2009 de 18 de Fevereiro com um veículo moderno no âmbito
da resposta a incêndios florestais de acordo com o quadro da política de protecção civil
nacional.

54.300,00

FC

43.440,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/01

2018/01/31

Portugal

145.500,00

FC

116.400,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

Aquisição de Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) - AHBV de
Castelo Branco

Com apresente operação pretende-se proceder à aquisição de um veículo tanque tático
florestal (VTTF), o qual terá 3 eixos, com tração a todos os eixos (6x6), o motor
funcionará a diesel, respeitando a legislação nacional e comunitária relativa a emissões,
e terá, no mínimo, 375 CV de potência, e o tanque terá uma capacidade mínima de
9.000 litros, com um peso bruto mínimo de 26.000kg.

175.000,00

FC

140.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/19

2018/02/28

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DE FRADES

Ampliação e Remodelação do Quartel da A.H.B.V. de Oliveira de
Frades

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade
dos beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 9 meses.

420.590,99

FC

357.502,34

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/09/01

2018/03/31

Portugal

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ESPOSENDE

As principais ações são: Melhorar a imagem e uma melhor eficiência energética do
edifício; Reformular o interior do edifício garantindo a independência funcional e
Requalificação e Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários
espacial do edifício com as infraestruturas existentes colmatando com as novas
de Esposende
exigências, nomeadamente face à crescente adesão por parte do núcleo feminino da
corporação e a qual não está dotada neste momento para a integração desta unidade.

119.732,30

FC

101.772,46

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/02

2017/12/29

Portugal

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE OURÉM

A aquisição do veículo florestal de combate a incêndios (VFCI), irá contribuir para suprir
Aquisição de Veículo Operacional de Protecção e Socorro - AHBV de as necessidades de investimento em equipamentos operacionais atendendo à
Ourém
antiguidade e desgaste da frota, trata-se de um veículo para substituição de outro que
foi adquirido em 1982 e que será para abate.

148.100,00

FC

118.480,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/12/06

2018/01/31

Portugal

157.940,00

FC

126.352,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/24

2018/05/23

Portugal

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PAREDES DE COURA

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR

Aquisição de um Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios (VLCI) AHBV de São Pedro de Sintra

POSEUR-02-1810-FC-000283

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VAGOS

Aquisição de veículos operacionais de Proteção e Socorro:
aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) AHBV de Vagos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000288

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000289

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000291

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000294

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000296

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1810-FC-000300

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1810-FC-000303

POSEUR-02-1810-FC-000304

POSEUR-02-1810-FC-000306

POSEUR-02-1810-FC-000309

POSEUR-02-1810-FC-000312

País |
Country

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Aquisição de um veículo de operacional de proteção e socorro:
Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) - AHBV de
Amarante

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Data Fim |
Finish Date

607.760,79

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE AMARANTE

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Data Início |
Start Date

FC

0,849999999

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Prioridade de Investimento | Investment Priority

715.012,70

MUNICÍPIO DE VISEU

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000295

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Construção do Novo Quartel dos Bombeiros Municipais de Viseu

0,849999999

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1810-FC-000286

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

A operação visa dotar o seu CB de uma infra-estrutura adequada à operacionalidade
uma vez que este CB se aloja numa infra-estrutura sem as condições mínimas de
operacionalidade dos seus meios físicos e humanos. Esta candidatura cumpre os
critérios técnicos de elegibilidade dos beneficiários e a operação cumpre os critérios
gerais e específicos de elegibilidade definidos, sendo a duração de implementação
prevista de aproximadamente 12 meses.

POSEUR-02-1810-FC-000281

POSEUR-02-1810-FC-000284

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE CASTELO BRANCO

A AHBV de Amarante procura através desta candidatura promover a adequação da sua
frota de veículos ao quadro estabelecido no PAE, definido pela tutela, uma vez que
substituirá um veículo da tipologia VRCI pelo VFCI.A AHBV detentora do CB tipo 1, com
101 elementos no QA+QC, tem uma AAP de 26.143.08 ha, servindo diretamente 42.038
habitantes, e em 1ª intervenção em incêndios florestais, por via da triangulação de
meios, 1.817.175 habitantes
A Associação de Bombeiros Voluntários de Vagos, tem como necessidade especifica
reestruturar alguns dos veículos de socorro e adquirir outros que reconhecem ser de
estrema necessidade.

Esta operação consiste na aquisição de um veículo florestal de combate a incêndio
capacitando o Corpo de Bombeiros Municipais e proteção Civil do Município e
reforçando a sua operacionalidade, aumentando as capacidades operacionais em
termos de combate a incêndios florestais e reduzindo os tempos de intervenção bem
como aumentar a eficácia e eficiência das intervenções.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aquisição de veículo florestal de combate a incêndios - BS de Vila
Nova de Gaia

MUNICÍPIO DE LEIRIA

O quartel dos Bombeiros Municipais de Leiria, datado de 1988, integra a rede de
Reabilitação e Requalificação do Quartel dos Bombeiros Municipais infraestruturas para reforço da operacionalidade, e prevê, no âmbito desta operação, a
de Leiria
reabilitação e requalificação do quartel com vista à refuncionalização das áreas
operacionais do edifício e a melhoria da capacidade de resposta da corporação.

239.313,54

FC

227.347,86

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/09/08

2018/06/30

Portugal

Pretende-se suprir as necessidades de investimento para assegurar mínimos legais e
reduzir tempos de resposta, com a aquisição de um VFCI, de forma a reduzir o número
de incêndios florestais e áreas ardidas no concelho, o reforço dos meios face ao risco,
aumentar a resposta resiliente, a redução da superfície percorrida por incêndios
florestais para a média dos países da bacia mediterrânica, até 2018 e aumentar a
capacidade operacional do DECIF.

145.400,00

FC

116.320,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

139.145,00

FC

111.316,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

580.350,00

FC

493.297,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/15

2018/10/31

Portugal

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ELVAS

Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndio para o
Corpo de Bombeiros Elvas - AHBV de Elvas

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE COIMBRA

O projeto corresponde à aquisição de Veiculo Florestal de Combate a Incêndios para
AQUISIÇÃO DE VEICULOS OPERACIONAIS DE PROTEÇÃO E
substituição de veiculo VCRI 07, que já ultrapassou o tempo de via útil, contribuindo
SOCORRO _ Veiculo Florestal de Combate a Incêndios para a AHBV desta forma para a obtenção do dispositivo mínimo de segurança previsto no DECIF. Por
de Coimbra
outro lado, serão melhoradas as condições de operacionalidade e de eficiência do Corpo
de Bombeiros, o que contribuirá para os objetivos definidos.

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE AVINTES

Refuncionalização do Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Avintes

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE PONTE DE LIMA

Aquisição de Veículo Operacional de Proteção e Socorro - AHBV
Ponte de Lima

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE SÔR

Aquisição de veículo operacional de combate a incêndios em espaços naturais, no
âmbito da política nacional de Proteção Civil, designadamente as constantes das alíneas
Aquisição Veiculo de Combate a Incendios Florestais - AHBV Ponte
a) a d), do n .º 1 do art.0 4.0 da Lei de Bases da Proteção Civil.Só com a aquisição
de Sôr
deste veículo é possível responder à participação no DECIF a curto prazo.OBS: Tema
desenvolvido na Memória descritiva

141.770,00

FC

113.416,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2017/08/04

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE BELAS

INTERVENÇOES NA REDE DE INFRAESTRUTURAS PARA REFORÇO
DA OPERACIONALIDADE - 3º AVISO

Resumindo, existe a necessidade urgente de se efectuar as ampliações proposta, pelas
razões apresentadas, considerando que o actual quartel foi inaugurado em 1956, tendo
sofrido as alterações possíveis no espaço existente, não havendo quais queres
condições aceitáveis que permitam um bom funcionamento operacional do Corpo de
Bombeiros. Face ao exposto é pois imprescindível a execução desta obra para que se
garanta um bom desempenho dos bombeiros.

237.251,52

FC

201.663,79

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE ALVAIAZERE

AMPLIAÇÃO/ALTERAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUTÁRIOS DE ALVAIÁZERE

O Quartel existente do CB de Alvaiázere foi construído entre 1990/1993. Conta com
uma vida útil de 26 anos e apresenta na sua génese graves lacunas quer ao nível da
construção com fissuras visíveis nas paredes e elementos de suporte, ao nível da
impermeabilização, caixilharia e cobertura já que a mesma é em amianto. Pelo que se
torna urgente as obras de beneficiação do edifício.

636.061,48

FC

540.652,25

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/01

2019/05/01

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DE
FARO

O CB Cruz Lusa, apresenta uma candidatura ao PO SEUR, eixo II: Promover a adaptação
às alterações climáticas e à prevenção e gestão de riscos, com vista à aquisição de um
Aquisição de Veículos Operacionais de Proteção e Socorro - VTTF novo VTTF, que se destina a manter operacional o dispositivo mínimo de segurança no
AHB Faro
DECIF, respeitando a dotação mínima prevista na Portaria n.º 174/2009, de 18 de
fevereiro, alterada pela Portaria n.º 974/2009, de 1 de setembro.

154.980,00

FC

123.984,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/07/01

2017/12/31

Portugal

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Esta candidatura consiste na empreitada de ampliação e remodelação das atuais
instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Avintes visando
uma maior operacionalidade.
A operação que passa pela aquisição de 1 veículo operacional (1 VFCI) irá permitir
aumentar a capacidade de resposta no combate aos incêndios florestais , reduzindo
consequentemente o tempo de resposta e da necessidade de reforço de outras
corporações, rentabilizando os recursos de uma forma rápida e eficaz. É um contributo
fundamental o DECIF.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POSEUR-02-1810-FC-000313

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000318

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000319

POSEUR-02-1810-FC-000321

POSEUR-02-1810-FC-000322

POSEUR-02-1810-FC-000323

POSEUR-02-1810-FC-000324

POSEUR-02-1810-FC-000325

POSEUR-02-1810-FC-000326

POSEUR-02-1810-FC-000327

POSEUR-02-1810-FC-000328

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000329

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000330

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000334

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000335

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000331

POSEUR-02-1810-FC-000332

POSEUR-02-1810-FC-000333

POSEUR-02-1810-FC-000336

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Resumo | Summary

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE S.BRAS DE ALPORTEL

São Brás de Alportel é um município do interior da região do Algarve, caracterizado por
uma vasta área de património natural, com 2/3 de área serrana, e o Corpo de
Aquisição de um veículo operacional de protecção e socorro - VFCI - Bombeiros da AHBVSBA tem nas operações de combate a incêndios uma das principais
AHBV S. Bras de Alportel
actividades. Para tal dispõe apenas de dois VFCI, actualizados, pretendendo reforçar
esses meios, capacitando a sua área de actuação e a segurança dos munícipes, muitos
residentes em habitação dispersa.

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha apresenta a
Aquisição de um Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) - AHBV de sua candidatura à aquisição de um veículo tanque táctico florestal (VTTF).Com a
Albergaria-a-Velha
implementação da operação o CB de Albergaria-a-Velha irá melhorar a sua actuação
operacional. Sendo suprida a necessidade urgente de adquirir um VTTF.

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE POMBAL

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE SANTA CRUZ DA TRAPA

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VIALONGA

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE AGUEDA

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE OURIQUE

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE MEALHADA

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
MISTOS DO CONCELHO DO SEIXAL

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE TABUA

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE SOURE

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

168.900,00

FC

135.120,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

Aquisição de Veículo Florestal de Combate de Incêndios (VFCI) –
AHBV de Pombal

A Corporação tem necessidade de adquirir uma viatura de combate a incêndios de
intervenção rápida, e de caminhar para a meta de atingir o número mínimo de veículos
de combate a incêndios. Com esta viatura, a CB conseguiria aumentar a
proporcionalidade entre os RH e materiais, permitiria um aumento significativo na
capacidade de resposta da instituição face às solicitações com que se depara
diariamente.

149.000,00

FC

119.200,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/09/01

2018/03/31

Portugal

Ampliação e Remodelação do quartel da AHBV de Santa Cruz da
Trapa

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 15 meses.

386.187,71

FC

328.259,55

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/01/01

2018/03/31

Portugal

Ampliação da área técnica / operacional do quartel de Bombeiros
da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vialonga

A operação de ampliação do quartel, deslocalizada das atuais instalações, pretende
responder à necessidade de adequar as instalações às exigências operacionais, dado
que as instalações existentes respondem de forma incipiente às necessidades do corpo
de bombeiros e parqueamento de viaturas melhorando assim de forma significativa a
cobertura da rede infraestrutural, reforço da operacionalidade e a eficácia de resposta a
incêndios florestais.

636.621,45

FC

541.128,23

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2018/03/31

Portugal

Ampliação e Remodelação do Quartel da AHBV Águeda

O projeto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a atual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura da AHBV de Águeda cumpre os critérios técnicos
de elegibilidade dos beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos
de elegibilidade definidos, sendo a duração de implementação prevista de
aproximadamente 14 meses.

466.876,89

FC

396.845,36

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/11/27

2017/12/31

Portugal

Ampliação e Remodelação do Quartel dos Bombeiros Voluntários
de Ourique

A atual capacidade operacional do quartel está condicionada. O quartel demonstra
desgaste na estrutura; os espaços estão desadequados à atividade operacional, em
termos de áreas e de organização; não oferece condições de higiene e conforto para os
operacionais e não tem capacidade de resposta às solicitações de Proteção Civil.
Considerando a oportunidade oferecida pelo PO SEUR, com o parecer favorável da
ANPC, o quartel será intervencionado.

494.720,81

FC

420.512,69

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2018/04/30

Portugal

Ampliação e Remodelação do Quartel da AHBV de Mealhada

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 14 meses.

313.108,32

FC

266.142,07

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/01/28

2018/05/31

Portugal

Construção da Secção Destacada de Fernão Ferro da A.H.B.M. do
Concelho do Seixal

A operação visa dotar o seu CB de uma infra-estrutura adequada à operacionalidade
uma vez que, presentemente, o mesmo se encontra a operara numa infra-estrutura
deslocalizada da sua área de actuação . Esta candidatura cumpre os critérios técnicos
de elegibilidade dos beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos
de elegibilidade definidos, sendo a duração de implementação prevista de
aproximadamente 14 meses.

405.825,38

FC

344.951,57

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

Ampliação e Remodelação do Quartel da A.H.B.V. de Tábua

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 14 meses.

355.787,17

FC

302.419,09

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/16

2018/06/30

Portugal

Ampliação e Remodelação da 4ª Secção Destacada de Soure

A implementação deste projecto permitirá reforçar a operacionalidade deste CB na
medida em que, o mesmo passará a dispor de um espaço com dimensão suficiente para
albergar a sua frota automóvel. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de
elegibilidade dos beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de
elegibilidade definidos, sendo a duração de implementação prevista de
aproximadamente 14 meses.

54.462,13

FC

46.292,81

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

488.509,45

FC

415.233,03

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/12/01

2018/12/01

Portugal

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR

Remodelação e Ampliação do Edifício Operacional do Corpo de
Bombeiros Voluntarios de Aljezur

Com a intervenção pretende-se: diminuir o tempo de resposta na 1ª intervenção e
aumentar a capacidade de reforço dos teatros de operações com o reforço do efetivo
presente no quartel, redução das áreas ardidas e do desenvolvimento de grandes
incêndios com uma maior eficiência no ataque inicial, aumento da capacidade de
comando e controle com a definição do gabinete de gestão de emergências e as
alterações no funcionamento da sala de comunicações.

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE MARVÃO

AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO QUARTEL DA ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MARVÃO

A operação em questão contempla a ampliação, remodelação e refuncionalização do
Quartel da AHBVM, tendo em vista dotá-lo de áreas funcionais básicas e
complementares, que permitam aumentar o nível de operacionalidade da Corporação e
diminuir o tempo médio de resposta às ocorrências de incêndios florestais.

433.663,07

FC

368.613,61

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

Ampliação e Remodelação do Quartel da AHBV de Montemor-oVelho

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 15 meses.

167.835,80

FC

142.660,43

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

Ampliação e Remodelação do Quartel da AHBV de Esmoriz

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 14 meses.

272.447,65

FC

231.580,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/03/31

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS FAMALICENSES

Ampliação e Remodelação do Quartel da AHBV de Famalicenses

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 15 meses.

196.409,67

FC

166.948,22

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DA FIGUEIRA DA FOZ

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
Ampliação e Remodelação da Secção Destacada de Paião da AHBV
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
de Figueira da Foz
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 12 meses.

107.304,95

FC

91.209,21

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/12/01

2017/12/30

Portugal

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE MONDIM DE BASTO

Ampliação/Requalificação do Quartel da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto

517.908,09

FC

440.221,88

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/07/14

2018/05/31

Portugal

0,849999999

A.H.B.V.C.E. - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE
ESPINHO

A operação – “Construção do Quartel Operacional para a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho (AHBVCE) ” visa para alem de dotar a
Construcão do Quartel Operacional da Associação Humanitária de
AHBVCE de uma infraestrutura operacional capaz de albergar o único CB resultante da
Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho - (AHBVCE)
fusão, o reforço da operacionalidade capaz de melhorar a sua gestão face aos riscos,
sobretudo no combate aos incêndios florestais.

1.154.954,53

FC

981.711,35

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE BARCELOS

Remodelação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Barcelos

O Quartel dos BV Barcelos, com mais de 30 anos, encontra-se em avançado estado de
degradação e desadequado a uma atividade intensa.O projeto de requalificação
imprimirá maior operacionalidade à sua atividade e aumentará a prontidão dos
Bombeiros, bem como dos equipamentos ao seu dispor.Este projeto permitirá
aumentar a resiliência do sistema nacional de proteção civil e contribuir para a
diminuição da área florestal ardida em Portugal.

341.849,70

FC

290.572,25

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2019/03/01

Portugal

Ampliação e Remodelação do quartel dos Bombeiros da AHBV de
Vila Velha de Ródão

358.465,02

FC

304.695,27

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

Construção de quartel para a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Sabugal

880.149,58

FC

748.127,14

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/08/08

2018/07/31

Portugal

317.540,05

FC

269.909,04

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

0,849999999

0,849999999

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-VELHO

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ

POSEUR-02-1810-FC-000337

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000338

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VILA VELHA DE RÓDÃO

POSEUR-02-1810-FC-000339

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DO SABUGAL

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000340

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DA TROFA

Ampliação e Remodelação do Quartel da A.H.B.V. da Trofa

Em anexo na Memória Descritiva da Operação

A operação consiste na Operação de Ampliação e Remodelação do Quartel da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de VVR, através de uma
intervenção infraestrutural no quartel visando dotar a infraestrutura de maiores
condições de operacionalidade ao Corpo de Bombeiros.
Elaboração de projeto de arquitetura para as obrasLançamento de concurso público
para construçãoConstrução de edifício de acordo com a legislação vigente (portaria 143A/2016
O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 15 meses.
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-02-1810-FC-000342

POSEUR-02-1810-FC-000343

POSEUR-02-1810-FC-000345

POSEUR-02-1810-FC-000346

POSEUR-02-1810-FC-000347

POSEUR-02-1810-FC-000349

POSEUR-02-1810-FC-000350

POSEUR-02-1810-FC-000352

POSEUR-02-1810-FC-000353

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000354

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000356

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000357

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

2018/12/01

Portugal

Ampliação e Remodelação do Edificio Quartel

O projecto de ampliação e remodelação do edifício quartel será uma intervenção que
contribuirá para a melhoria da rede de socorro no território continental e
simultaneamente proporcionará melhores condições para a preparação, instrução e
operação dos elementos que integram o Corpo de Bombeiros. Através de uma alteração
do paradigma de crescimento, operacionalidade, igualdade e capacidade atingir-se-á
uma grande produtividade e qualidade.

499.527,57

FC

424.598,43

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/01

2018/03/01

Portugal

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE PORTO DE MOS

Ampliação e Remodelação do Quartel de Bombeiros da AHBV de
Porto de Mós

Trata-se de uma intervenção estrutural e de reorganização funcional no edifício da
AHBV que se destina a melhorar as condições de operacionalidade desta corporação,
não só através da ampliação/remodelação do edifício, o que permitirá uma intervenção
mais rápida e eficaz em situações de crise, melhorando o tempo de resposta à
emergência em 18%. Melhoramento da eficiência energética e a utilização de energias
renováveis e redução da fatura.

301.723,67

FC

256.465,12

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/01

2018/06/30

Portugal

0,849999999

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
Ampliação e Remodelação do Quartel da AHBV de Carcavelos e São
VOLUNTÁRIOS DE CARCAVELOS E S. DOMINGOS DE
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
Domingos de Rana
RANA
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 21 meses.

457.686,13

FC

389.033,21

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2018/06/30

Portugal

149.664,05

FC

127.214,44

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/09/22

2019/03/24

Portugal

Ampliação e remodelação do Quartel de Baltar

A operação vertente visa suprir carências em matéria de áreas funcionais básicas, seja
por total inexistência, seja por inadequação dimensional e/ou funcional. Nesse sentido,
serão criadas as camarats, vestiário e balneário femininos, ampliados os masculinos,
criada uma zona de comando e de gestão de operações, uma zona de higienização,
implementadas medidas de eficiência energética e a remoção de amianto.

554.869,94

FC

471.639,44

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA E BENEFICENTE DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BRAGA

Ampliação e Remodelação do Quartel dos Bombeiros Voluntários
de Braga

O Quartel dos BV Braga, com cerca de 50 anos e localizado no centro histórico da
cidade, encontra-se em avançado estado de degradação e desadequado a uma
atividade intensa e moderna.O projeto imprimirá maior operacionalidade à atividade
operacional e incrementará a prontidão dos Bombeiros, contribuindo ainda para
aumentar a resiliência do sistema nacional de proteção civil e contribuir para a
diminuição da área florestal ardida em Portugal.

519.063,25

FC

441.203,76

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2018/08/17

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE CELORICO DA BEIRA

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
Ampliação e Remodelação do Quartel da AHBV de Celorico da Beira funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 18 meses.

133.227,25

FC

113.243,16

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2018/04/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO ALENTEJO

Ampliação e remodelação do quartel da AHBV de Cercal do
Alentejo

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 17 meses.

446.648,05

FC

379.650,84

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/09/01

2019/01/31

Portugal

438.151,00

FC

372.428,35

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PORTIMÃO

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE GUIMARÃES

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE BALTAR

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE MIRANDA DO DOURO

Obra de ampliação/remodelação do quartel de Bombeiros
Voluntários de Miranda do Douro

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VENDAS NOVAS

Edificação de Ampliação de Zona Operacional dos Bombeiros de
Vendas Novas

Face ao exposto, e de modo a garantir um reforço da operacionalidade, propõe-se uma
ampliação da zona operacional, numa outra localização, próxima da existente, onde não
existem condicionalismos urbanísticos à expansão, e numa zona que garante a
acessibilidade em condições de segurança e rapidez.

675.237,00

FC

573.951,45

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/11/25

2018/11/25

Portugal

Ampliação do Quartel Sede da Real Associação dos Bombeiros da
Póvoa de Varzim

Comeste projeto pretendemos ajustar a estrutura do atual quartel sede as novas
realidades que se impuseram ao longo destas últimas décadas, nomeadamente a
incorporação de operacionais femininos.Este investimento permitira para além de
manter o mínimo de segurança cumprindo as dotações mínimas de equipamento por
área florestal e silvestre. Permitira ainda a continuação da nossa politica de apoio as
equipas ECIN e DECIF.

305.590,13

FC

259.751,61

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2018/06/30

Portugal

689.549,56

FC

586.117,13

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

469.657,75

FC

399.209,09

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/01

2019/01/31

Portugal

0,849999999

REAL ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DA PÓVOA DE VARZIM

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DA MALVEIRA

POSEUR-02-1810-FC-000361

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE ALFANDEGA DA FE

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000372

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000373

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000370

POSEUR-02-1810-FC-000375

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

É uma operação infraestrutural cujo objeto é o quartel de bombeiros voluntários de
Guimarães e tem por objetivo contribuir para o incremento da eficácia de atuação do
Corpo de Bombeiros CB), diminuindo o seu tempo de resposta às ocorrências. Este
Remodelação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Guimarães
objetivo será atingido através da realização de obras de remodelação nos espaços
operacionais do quartel, refuncionalizando-os e dotando-os das valências necessárias
ao suporte das atividades do CB.

A AHBV de Miranda do Douro apresenta a sua candidatura à realização de Obras de
Ampliação/Remodelação no seu Quartel visando a melhoria da sua funcionalidade e o
consequente reforço da operacionalidade. Trata-se de uma intervenção concertada ao
nível do programa base e do espaço construído consentânea com as actuais exigências
das valências que um quartel de bombeiros deve albergar e de acordo com a legislação
em vigor.

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

País |
Country

2016/12/01

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1810-FC-000367

Data Fim |
Finish Date

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

POSEUR-02-1810-FC-000360

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Data Início |
Start Date

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Prioridade de Investimento | Investment Priority

366.213,42

0,849999999

POSEUR-02-1810-FC-000366

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FC

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DE
PAREDE "AMADEU DUARTE"

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

430.839,32

0,849999999

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Resumo | Summary

Adaptação do edificado de modo a adequar-se a: 1. recolha de três veículos de
proteção civil e combate a incêndios de maior altura (VUCI, VFCI e VTTR) obtidos com o
Melhoria das condições operacionais no edifício dos Bombeiros de apoio QREN (2012); 2. aumento da capacidade de parqueamento; 3. armazenagem de
Parede
material e equipamento de combate a incêndios (local atualmente de pequena
dimensão e degradado); 4. criação de uma saída de emergência (atualmente
inexistente) e melhoria de acessos no edifício

POSEUR-02-1810-FC-000358

POSEUR-02-1810-FC-000365

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

A AHBV de Felgueiras procura através desta candidatura promover a adequação do seu
quartel, promovendo a remodelação de áreas não adequadas e a ampliação de outras,
Ampliação e remodelação do quartel dos Bombeiros Voluntários de de acordo com relatório emitido pela Comissão Técnica.A AHBV detentora do CB tipo 1,
Felgueiras
tem uma AAP de 7.867,08 ha, servindo diretamente 40.910 habitantes, e em 1ª
intervenção em incêndios florestais, por via da triangulação de meios, 1.817.175
habitantes
Intervenção na infraestrutura para reforço da operacionalidade, especificamente na
AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO OPERACIONAL ampliação e remodelação do edifício operacional de bombeiros, visando a
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MALVEIRA
refuncionalização da área operacional do mesmo.
Ampliação e Remodelação do Quartel da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé.

A operação é constituída por uma única Ação, designada “Ampliação e Remodelação do
Quartel” e que corresponde à empreitada de execução da Ampliação e Remodelação do
Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé.

371.000,00

FC

315.350,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Ampliação do quartel de Bombeiros do Pinhal Novo

O projeto consiste na construção de um novo corpo no limite norte do terreno onde é o
quartel, visa-se garantir a sustentabilidade das competências atribuídas, no combate a
incêndios em espaços naturais, permitindo acomodar em condições de conforto e
higiene, os piquete que constituem a força mínima de intervenção como as demais
equipas em que participa. Aumento da eficiência energética, e melhoria das condições
de acomodação dos seus efetivos

618.724,00

FC

525.915,40

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Ampliação do Quartel de Torres Vedras da AHBVTV.

Ampliação da área coberta do quartel, através da cobertura de 1 pátio com 228 m2 de
área bruta no 2º piso. A obra vai permitir utilizar 1 área que não tem qualquer
utilização, passando a ter 2 salas de formação, além de um espaço p/ o piquete de fogo.
Esta ampliação irá permitir o reaproveitamento da zona do 1º Piso que está a ser
utilizada provisoriamente para a formação teórica, p/ a futura ampliação das camaratas
femininas.

142.270,77

FC

120.930,15

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE COIMBRA

Remodelação e Reconstrução Edifício Operacional do Corpo de
Bombeiros Voluntários Coimbra

O projecto consiste na ampliação e remodelação das instalações do quartel dos
Bombeiros Voluntários de Coimbra. As alterações melhoram substancialmente a
operacionalidade das instalações, e contribuirão para a melhoria da rede de socorro no
território continental e simultaneamente irão proporcionar melhores condições para a
preparação, instrução e operação dos elementos que integram ou venham a integrar o
Corpo de Bombeiros.

658.593,12

FC

559.804,15

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/10/27

2018/12/30

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE FAJÕES

Com o objetivo de contribuir para o objetivo nacional de diminuição do tempo médio de
resposta, a AHBVF pretende implementar uma remodelação/ampliação da área
Remodelação /Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de operacional do quartel de forma a criar as condições físicas e tecnológicas para que seja
Fajões - Reforço da Operacionalidade
possível diminuir o seu tempo médio de resposta actual em 2.09 minutos e tornar-se
mais eficaz em situações de 1ª intervenção numa área geográfica de perigosidade de
incêndio florestal muito alta.

371.468,52

FC

315.748,24

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VILA DE REI, PCUP

A presente operação consiste na intervenção no edifício do Quartel dos Bombeiros de
Vila de Rei, alvo de parecer favorável da ANPC, emitido em 9/08/2016, no sentido de o
Remodelação do edifício do quartel da Associação Humanitária dos
dotar de infraestruturas de uma utilização mais operacional, abdicando de espaços
Bombeiros Voluntários de Vila de Rei
sociais e criando espaços operacionais, concorrendo assim para o reforço da
operacionalidade da AHBVVR.

234.830,33

FC

199.605,78

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/08/16

2017/12/31

Portugal

0,849999999

ASSOCIAÇÂO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DE
PALMELA

Esta operação consiste na realização de obras de ampliação e remodelação do quartel
Ampliação e remodelação do quartel dos Bombeiros Voluntários de do Corpo de Bombeiros de Palmela, tendo em vista reforçar a sua capacidade
Palmela
operacional em matéria de incêndios florestais, através da refuncionalização de áreas
operacionais que têm impacto direto na sua resposta em caso de incêndios florestais.

355.143,40

FC

301.871,89

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/12/15

2018/12/14

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DO JUNCAL

A Corporação necessita de intervir no quartel-sede de forma a melhorar a sua
operacionalidade e garantir condições para o seu corpo efetivo, intervindo quer ao nível
Ampliação e remodelação do quartel dos Bombeiros Voluntários de das infraestruturas (maior área para viaturas, reformulação interior de camaratas para
Juncal
maior proximidade dos veículos, criação de espaços de formação e melhoria de
eficiência energética), quer ao nível da eficácia das comunicações, com a instalação de
uma nova central de comunicações

277.039,75

FC

235.483,79

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/07/01

2018/10/31

Portugal

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DE
PINHAL NOVO

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE TORRES VEDRAS

832

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-02-1810-FC-000376

POSEUR-02-1810-FC-000377

POSEUR-02-1810-FC-000379

POSEUR-02-1810-FC-000380

POSEUR-02-1810-FC-000381

POSEUR-02-1810-FC-000382

POSEUR-02-1810-FC-000385

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000386

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000387

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000388

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000389

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000390

POSEUR-02-1810-FC-000391

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000392

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000393

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000394

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000396

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000397

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000398

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000399

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Construção da Extensão Operacional do Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Ponte da Barca

A realização da presente operação prevê a ampliação/beneficiação da parte operacional
do atual quartel dos BVPB, através da realização de uma ampliação deslocalizada. No
quartel atual será mantida a parte social, sendo que à ampliação corresponderá o
quartel operacional. No cumprimento da Portaria 143-A de 2016, esta ampliação
disporá de todas condições de funcionalidade que se esperam para um moderno quartel
de Bombeiros.

712.572,99

FC

605.687,04

Ampliação e Remodelação do Quartel da AHBV de Penedono

O projecto proposto destina-se, por um lado, a colmatar a actual inexistência de áreas
funcionais básicas e, por outro, reforçar a operacionalidade e salubridade das áreas
funcionais existentes. Esta candidatura cumpre os critérios técnicos de elegibilidade dos
beneficiários e a operação cumpre os critérios gerais e específicos de elegibilidade
definidos, sendo a duração de implementação prevista de aproximadamente 15 meses.

456.601,07

FC

Modernizar para melhor servir

Pretende-se remodelar/ampliar o edifício, reparar a cobertura com nova tela asfáltica e
a sua proteção com placas de poliuretano, proceder à reafectação de áreas
operacionais com uma nova camarata masculina e o aumento da feminina. Ao nível da
eficiência, a colocação de painéis solares, instalação de aquecimento central. O PI visa
criar condições à permanência de mais voluntários, para uma resposta mais rápida e
com mais efetivos.

172.346,30

MUNICÍPIO DE COIMBRA

Desassoreamento da Albufeira do Açude-Ponte de Coimbra e
Estabilização da margem direita do Rio Mondego entre a Ponte
Santa Clara e o Açude - Ponte de Coimbra

A empreitada Desassoreamento da Albufeira do Açude-Ponte de Coimbra tem por
objeto a retirada de 700.000 m3 de sedimentos da Albufeira do Açude, com uma
extensão de 3,5 km. A empreitada Estabilização da margem direita do Rio Mondego
entre a Ponte Santa Clara e o Açude - Ponte de Coimbra tem por objeto a estabilização
das estruturas de contenção da margem direita do rio numa extensão de 1.120 m,
incluindo a requalificação das zonas adjacentes.

MUNICIPIO DE LOURES

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/15

2018/08/31

Portugal

388.110,91

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/06/20

2018/03/31

Portugal

FC

146.494,35

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

14.026.527,32

FC

11.922.548,22

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/07/16

2018/12/31

Portugal

O projecto visa minimizar a ocorrência de inundações na zona urbana de Sacavém,
inserida na Zona Crítica de “Loures e parte de Odivelas” na bacia hidrográfica do rio
Trancão, através da construção de um novo troço canalizado para substituição do
Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho
atualmente existente, cuja capacidade de vazão não se ajusta aos caudais afluentes; e
de uma estação elevatória para águas pluviais na zona da Praça da República servindo a
“zona baixa” de Sacavém.

9.806.006,04

FC

8.335.105,13

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/05/02

2019/12/31

Portugal

Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal

Esta operação consiste essencialmente na regularização do troço final da ribeira do
Livramento e construção da sua bacia de retenção, na reabilitação das Passagens
Hidráulicas ao longo desse troço de Ribeira, na construção das bacias de retenção das
ribeiras da Gamita e do Barranco do Forte Velho, e no restabelecimento a céu aberto do
troço final da ribeira do Barranco do Forte Velho que foi indevidamente entubado e
integrado na rede urbana.

3.660.277,53

FC

3.111.235,90

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/10/01

2019/06/30

Portugal

Proteção e gestão de riscos, cheias e inundações - Construção de
sistema de intercetor e de desvio da área urbana de Esposende

As soluções adotadas concretizam os princípios da sustentabilidade e de intervenção
em reabilitação fluvial a nível hidrológico, ecológico e Social. Pretende-se utilizar
material da região. Contribui-se assim para minimizar a área de risco de inundação, por
insuficiente capacidade de escoamento do sistema pluvial existente, valorizando a
componente ecológica e paisagística.

4.651.334,56

FC

3.953.634,38

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

MUNICIPIO DE AGUEDA

Mitigação dos Efeitos das Cheias em Águeda

Através de 7 ações, pretendem-se implementar medidas de mitigação do efeito das
cheias do rio Águeda na cidade, previstas em estudos e instrumentos de planeamento,
visando reduzir o nível de risco de pessoas e bens. Prevê, ainda, a elaboração de um
novo estudo, focado nos sistemas de drenagem de águas pluviais, alargando o
conhecimento sobre todos os fatores que contribuem para as cheias na cidade,
projetando novas medidas prioritárias.

2.085.337,74

FC

1.772.537,08

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/05/12

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLO DE INUNDAÇÕES NA ÁREA DA
REDE HIDROGRÁFICA DA ZONA URBANA DE VILA NOVA DE GAIA

A presente candidatura consiste na execução das empreitadas “Bacia de Retenção do
Rio Horto”, “Bacia de Retenção do Rio Horto - Arquitetura Paisagista” e “Reforço da
Capacidade de Drenagem da Linha de Água de Santa Marinha, na envolvente à Av.
Ramos Pinto – Santa Marinha.

552.881,81

FC

469.949,54

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/08

2019/05/08

Portugal

Intervenções de requalificação fluvial nas Zonas Criticas da região
Norte, com vista à mitigação dos riscos e efeitos de cheias e
inundações

Esta operação prevê a realização de intervenções de requalificação fluvial ao longo de
46 quilómetros de troços de cursos de água, com influência em cinco Zonas Críticas de
Inundações na Região Norte e que constam da Carta de Zonas Inundáveis ”Water
Information System for Europe- WISE”, quatro destas ações encontram-se inscritas no
programa de medidas dos Planos de Gestão de Riscos de Inundação (PGRI) das
respetivas regiões hidrográficas.

3.025.789,32

FC

2.571.920,92

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/01

2018/12/31

Portugal

Intervenções no Aproveitamento Hidráulico do Mondego

Execução das empreitadas de Regularização do Leito Periférico Esquerdo, Limpeza de
Vegetação e Desassoreamento do Leito Periférico Direito e Requalificação do Leito e
dos Diques do Leito Central do Rio Mondego e prestação de serviços de Fiscalização da
primeira intervenção no Aproveitamento Hidráulico do Mondego

4.804.844,15

FC

4.084.117,53

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/26

2019/12/02

Portugal

Melhoria do Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos
(SVARH)

A operação pretende a melhoria do SVARH, com o objetivo de aumentar a proteção da
população exposta às inundações.As intervenções ao nível do SVARH são em quatro
componentes distintas: Modelação hidrológica e hidráulica:implementação de modelos
de previsão hidrológica e hidráulica; Reforço de monitorização-Desenvolvimento ou
reforço do sistema; Aviso-Integração dos elementos expostos no aviso; SNIRHAtualização do sistema de aviso no SNIRH.

1.039.350,00

FC

883.447,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2019/07/31

Portugal

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ALERTA DE ALUVIÕES NA
RAM

A implementação de um sistema de alerta para prevenção de risco de aluviões é de
extrema importância, conforme verificado e objetivado no EARAM. O projeto inclui duas
partes, análise matemática dos regimes de precipitação em escoamentos líquidos e
sólidos na rede principal hidrológica e modelação numérica do leque aluvionar da Baía
do Funchal, em função das variações de batimetria e movimentação de areias por via da
sedimentação de caudal sólido.

898.770,00

FC

763.954,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/01

2018/12/31

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Redimensionamento de Passagens Hidráulicas na ER 110 – Troço
Santo António da Serra / Referta

A operação, consiste sucintamente na execução de passagens hidráulicas em betão
armado, de muros de suporte em betão armado e em betão ciclópico, na reabilitação
do sistema de drenagem na plataforma da estrada regional ER 110 e na execução de
estrutura de pavimento flexivel com acabamento em betão betuminoso nas zonas
danificadas pelo temporal de 28/29-11-2013. A operação compreende a execução de
despesas com a empreitada.

2.860.702,25

FC

2.431.596,91

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Os trabalhos a executar no talude são de uma forma geral os necessários para
Escarpas sobranceiras da Estrada Comandante Camacho de Freitas minimizar os riscos eminentes, compreendendo a remoção de material rochoso, de
(entre a Socipamo e o Caminho dos Saltos) e Caminho dos Tornos árvores calcinadas (parcialmente ou totalmente ardidas mas que ainda têm pequenos
troços e raízes), limpeza de lixos e outros elementos que ofereçam perigo ao local.

129.676,37

FC

123.192,55

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/30

2016/12/06

Portugal

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Os trabalhos a executar no talude são de uma forma geral os necessários para
Trabalhos preliminares de consolidação das vertentes sobranceiras minimizar os riscos eminentes, compreendendo a remoção de material rochoso, de
da Rua Dom Ernesto Sena Oliveira e da Rua Dr. Pestana Júnior
árvores calcinadas (parcialmente ou totalmente ardidas mas que ainda têm pequenos
troços e raízes), limpeza de lixos e outros elementos que ofereçam perigo ao local.

198.029,95

FC

188.128,45

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/30

2016/12/06

Portugal

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Trabalhos preliminares de consolidação da vertente a sul do
Caminho do Cabeço dos Lombos

Os trabalhos a executar no talude são de uma forma geral os necessários para
minimizar os riscos eminentes, compreendendo a remoção de material rochoso, de
árvores calcinadas (parcialmente ou totalmente ardidas mas que ainda têm pequenos
troços e raízes), limpeza de lixos e outros elementos que ofereçam perigo ao local.

170.189,25

FC

161.679,79

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/13

2017/03/31

Portugal

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Trabalhos preliminares de consolidação da escarpa sobranceira à
Levada dos Moinhos e Rua 5 de Outubro

Os trabalhos a executar no talude são de uma forma geral os necessários para
minimizar os riscos eminentes, compreendendo a remoção de material rochoso, de
árvores calcinadas (parcialmente ou totalmente ardidas mas que ainda têm pequenos
troços e raízes), limpeza de lixos e outros elementos que ofereçam perigo ao local.

164.191,65

FC

139.562,90

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/10/27

2016/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Trabalhos preliminares de consolidação da escarpa sobranceira à
Estrada Comandante Camacho de Freitas (entre o Encontro e a
Rotunda da Fundoa)

Os trabalhos a executar no talude são de uma forma geral os necessários para
minimizar os riscos eminentes, compreendendo a remoção de material rochoso, de
árvores calcinadas (parcialmente ou totalmente ardidas mas que ainda têm pequenos
troços e raízes), limpeza de lixos e outros elementos que ofereçam perigo ao local.

206.303,24

FC

195.988,08

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/30

2016/12/06

Portugal

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL

Aquisição de Veículos Operacionais de Socorro para Combate a
Incêndios Florestais - FEB

A operação visa a aquisição de 5 VLCI’s para reforço da capacidade operacional da FEB
no combate aos incêndios florestais, assim como o reforço da capacidade de resposta à
adaptação às alterações climáticas, uma vez que esta tipologia de veículos permite a
sua utilização em situações de cheias e inundações, representando uma polivalência
essencial quando se pretende a rentabilização/sustentabilidade dos recursos
operacionais.

352.941,18

FC

300.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

A Operação em apreço consubstancia a aquisição de 8 VLCI, com vista ao reforço da
capacidade do GIPS no combate a incêndios, por via (i) da substituição de 4 viaturas
Reforçar a capacidade do GIPS em ações de fiscalização florestal e
que, por motivo de desgaste elevado e/ou inoperacionalidade, irão ser abatidas, bem
combate de primeira intervenção em incêndios florestais através
como, (ii) da aquisição de 4 novas viaturas ligeiras, igualmente para combate a
da aquisição de viaturas operacionais
incêndios florestais, repondo, assim, a capacidade de resposta dos diversos CMA
distribuídos pelo território nacional.

582.403,13

FC

495.042,66

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/10/17

2017/10/16

Portugal

469.962,15

FC

399.467,83

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

1.683.763,07

FC

1.431.198,61

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/12/01

2018/05/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE PONTE DA BARCA

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DO CONCELHO DE PENEDONO

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE AGUIAR DA BEIRA

MUNICIPIO DE SETUBAL

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Nome da Operação | Operation Name

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000401

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

A Operação equacionada pretende aumentar a capacidade de Comando e Controlo do
Reforçar a capacidade em ações de fiscalização florestal e combate
GIPS a nível nacional, mediante a concentração de meios da Unidade de Intervenção
de primeira intervenção em incêndios florestais através da
num só Quartel (Quartel do Comando da Pontinha). Pretende-se, assim, otimizar o
remodelação de edifícios para instalação do GIPS na Unidade de
suporte logístico e aumentar a capacidade de resposta operacional às diversas
Intervenção
solicitações que o GIPS/GNR tem de assegurar no âmbito das suas atribuições.

POSEUR-02-1810-FC-000402

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Regularização e Canalização da Ribeira da Corujeira (2ª Fase) Monte

POSEUR-02-1810-FC-000400

0,849999999

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

A operação compreende a realização de despesas com uma empreitada e os terrenos
necessários à realização da mesma.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

833

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-02-1810-FC-000403

POSEUR-02-1810-FC-000404

POSEUR-02-1810-FC-000406

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000412

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000414

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000407

POSEUR-02-1810-FC-000408

POSEUR-02-1810-FC-000409

POSEUR-02-1810-FC-000411

POSEUR-02-1810-FC-000416

POSEUR-02-1810-FC-000418

POSEUR-02-1810-FC-000419

POSEUR-02-1810-FC-000422

POSEUR-02-1810-FC-000426

POSEUR-02-1810-FC-000429

POSEUR-02-1810-FC-000431

POSEUR-02-1810-FC-000434

POSEUR-02-1810-FC-000437

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000438

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000439

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000440

POSEUR-02-1810-FC-000441

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000442

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

PROTECFLOR 3 – Veículos Operacionais de Proteção e Socorro
(VOPS)

A RAM através da extensa área florestal que possui coloca o risco de incêndio florestal
com maior probabilidade de ocorrência. O Protecflor 3 vai consubstanciar-se na
aquisição de VOPS, a atribuir às corporações de bombeiros, de forma a optimizar as
operações de combate a incêndios e a necessária prevenção operacional permitindo
uma melhor capacidade de resposta e uma maior segurança dos agentes.

2.923.956,00

FC

2.485.362,60

PROTECFLOR 2 - Equipamentos de Proteção e Apoio Individual

A RAM através da extensa área florestal que possui coloca o risco de incêndio florestal
com maior probabilidade de ocorrência. O Protecflor 2 vai consubstanciar-se na
aquisição de EPI, a atribuir às corporações de bombeiros, de forma a adequar as
operações de combate a incêndios e a necessária prevenção operacional permitindo
uma melhor capacidade de resposta e com uma maior segurança dos agentes.

991.526,06

FC

Reforço da capacidade de resposta e controlo dos incêndios
florestais no Concelho do Funchal

O projeto contempla uma série de investimentos que vêm dar ênfase e que permitirão
ao Município do Funchal melhorar o seu desempenho, eficácia e capacidade de resposta
na prevenção e combate a incêndios florestais. Este projeto irá ainda melhorar
substancialmente a nossa capacidade interventiva dentro do POCIF (Plano Operacional
de Combate a Incêndios Florestais).

806.978,00

Acompanhamento e Gestão de Riscos em Encostas

A operação visa o Acompanhamento e Gestão de Riscos em Encostas através do estudo
e análise da evolução de um conjunto fatores condicionantes da estabilidade de taludes
em zonas rodoviárias ou em encostas nas margens das ribeiras e apresenta duas
componentes. Uma referente à aquisição de equipamento para caracterização e
monitorização das encostas e outra que se refere ao desenvolvimento de estudos de
áreas em risco de deslizamento.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/07

2019/12/31

Portugal

842.797,15

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

FC

685.931,30

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

708.553,80

FC

602.270,73

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

Reforço da Instalação da Rede de Defesa da Floresta Contra
Incêndios - Municipio de Viana do Castelo - 2ª Fase

Operação prevista nesta candidatura para a Serra de Amonde e para a Serra de Santa
Luzia, visa concretizar a instalação da Rede Primária da Faixa de Gestão de
Combustíveis (FGC), a realização de FGC secundária, nomeadamente a de proteção à
rede viária fundamental de acesso à Rede Primária e por fim, a construção de Rede
Viária Florestal de acesso a pontos de água de 1.ª ordem.

443.886,27

FC

377.303,33

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/02

2018/06/30

Portugal

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

Instalação de redes de defesa da floresta contra incêndios – Rio
Maior

A instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios consubstancia a redução
dos incêndios florestais, visando a diminuição da carga de combustível, num território
onde os grandes incêndios são uma constante. A realização desta rede complementar à
RP é fundamental, de forma a diminuir o potencial dos incêndios, evitando a eventual
progressão dos incêndios florestais e consequentemente diminuir a área ardida.

111.485,31

FC

94.762,51

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/09/01

2018/06/30

Portugal

FREGUESIA DE CORTES DO MEIO

Abertura de rede primária de faixas de gestão de combustível, através de instalação de
Abertura de RP FGC, através de instalação de faixa de redução de
faixa de redução de combustível e de faixa de interrupção de combustível, na Freguesia
combustível e de faixa de interrupção de combustível,Freguesia de
de Cortes do Meio, Concelho da Covilhã, sobre os espaços não privados. Nos locais
Cortes do Meio, Concelho da Covilhã, sobre os espaços não
Penhas da Saúde, Pedra da Mesa, Vale/Ascendiça e Pelados, numa superfície de 107,82
privados
hectares.

87.746,51

FC

74.584,53

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

A operação em causa objetiva a execução de intervenções ao nível da instalação de
redes primárias de defesa da floresta contra incêndios, visando a (1) abertura de rede
primária de faixas de gestão de combustível e a (2) adaptação de rede viária florestal de
acesso a pontos de água de 1.ª ordem, tipologias de operação identificadas pela alínea
i) e iv) do Ponto 2 do AAC POSEUR-10-2016-67.

143.949,31

FC

135.876,84

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/01

2018/01/31

Portugal

49.846,45

FC

42.369,48

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/07

2018/11/30

Portugal

577.098,92

FC

490.534,08

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

115.337,31

FC

98.036,71

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/01/02

2018/03/31

Portugal

A operação compreende a execução de um complexo trabalho de reforço das estruturas
de contenção do talude, através de uma empreitada a concurso muito em breve,
incluindo também a expropriação dos terrenos necessários à realização dos trabalhos, e
que ficarão completamente inutilizados, em virtude das redes metálicas e cabos de aço
que a eles serão fixados.

5.429.793,12

FC

4.615.324,15

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/15

2018/12/31

Portugal

As operações previstas nesta candidatura prendem-se com a instalação da Rede
Primária de Faixas de Gestão de Combustíveis (RPFGC), instalação da Rede Secundária
de Faixas de Gestão de Combustíveis (RSFGC), criação de mosaicos de parcelas de
gestão de combustível (MPGC) e a adaptação da rede viária (RVF) existente e de acesso
a pontos de água de primeira ordem.

3.276.102,54

FC

2.784.687,16

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

Abertura de mosaicos de parcelas de gestão de combustível,
complementares da rede primária a instalar em Porto de Mós

Este projeto contribuirá fortemente para a diminuição da potencial ocorrência de
grandes incêndios florestais, através da instalação da rede de defesa da floresta nas
três vertentes: abertura da rede primária de faixas de gestão de combustíveis,
articulada com a execução da rede secundária de FGC, nomeadamente a de proteção à
rede viária, de aglomerados populacionais, facilitando também o acesso a pontos de
água de primeira ordem.

83.415,88

FC

70.903,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/01

2018/08/31

Portugal

Proteger Coura - 2ª Fase

Prete-se com a instalação da Rede Primária da Faixa de Gestão de Combustíveis,
concretamente na execução da Faixa de Redução de Combustível complementar à Faixa
de Interrupção de Combustível executada/em execução no âmbito da operação
referente à 1ª Fase e na Beneficiação da Rede Viária Florestal, incluindo a acessibilidade
a ponto de água de 1ª ordem.A intervenção localiza-se em oito freguesias/uniões de
freguesias.

309.221,21

FC

262.838,03

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

DEFESA DO PERÍMETRO FLORESTAL DA SERRA DO REBOREDO

A candidatura irá abranger as freguesias de Torre de Moncorvo e Larinho. Este é um
projeto de Gestão Ativa na Carga de Combustível, evitando deste modo o risco de
incêndio, podendo neste sentido a primeira intervenção da Defesa da Floresta Contra
Incêndios ser mais eficaz e conclusivo na sua atuação, de uma área classificada como
Reserva Ecológica Nacional (área da Mata do Reboredo), do concelho de Torre de
Moncorvo.

215.286,00

FC

182.993,10

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/02

2017/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA

A presente operação envolve cinco Municípios da Região de Coimbra e corresponde à
Instalação de Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios em
implementação do reforço da instalação de RDFCI, designadamente através da
Terrenos Não Privados da Comunidade Intermunicipal da Região de implementação da rede primária de faixas de gestão de combustível, rede secundária
Coimbra
de faixas de gestão combustível e beneficiação da rede viária florestal de acesso a
pontos de 1.ª ordem.

870.768,45

FC

740.153,18

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/09/26

2018/12/31

Portugal

ACESSOS A PONTOS DE ÁGUA DE 1ª ORDEM DE OLIVEIRA DE
AZEMÉIS

Com a presente Operação pretende-se implementar uma estratégia de proteção de
maciços florestais contra incêndios de Oliveira de Azeméis, de forma a contribuir para a
redução dos incêndios florestais, mediante o reforço da instalação da RDFCI, em
terreno não privado, prevendo-se a adaptação de cerca de 19 km de rede viária florestal
de acesso a pontos de água de 1.ª ordem.

178.713,35

FC

151.906,35

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Instalação de Redes de Defesa da Floresta contra Incêndios no
Concelho de Vila Nova de Cerveira

A presente operação compreende a instalação de faixa de redução de combustível e de
faixa de interrupção de combustível da rede primária de faixas de gestão de
combustível de quatro freguesias do concelho, designadamente, Gondarém, Loivo,
União de Freguesias de Reboreda e Nogueira e União de Freguesias de Vila Nova de
Cerveira e Lovelhe. A candidatura comtempla ações de corte e remoção ao nível dos
estratos arbóreo, arbustivo e subarbustivo.

61.564,51

FC

52.329,83

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

FREGUESIA DE VILARES E CARNICÃES

CRIAÇÃO DE FAIXA DE REDE PRIMÁRIA E REQUALIFICAÇÃO DO
ACESSO AO PONTO DE ÁGUA NA FREGUESIA DE VILARES E
CARNICÃES

A intervenção consiste na realização da gestão dos combustíveis vegetais em FGC de 1ª
ordem em 17,73 hectares, tendo como objetivo a construção da rede primária. O
projecto também prevê uma requalificação de 691 m da rede viária florestal
estruturante que permite o acesso ao ponto de água de água de 1.ª ordem.

43.863,11

FC

37.283,64

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/01

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE CHAVES

A presente operação visa adaptar 49,43 km da rede viária florestal concelhia de acesso
Reforço da Instalação de Redes de Defesa de Floresta Contra
a pontos de água de 1.ª ordem, através do alargamento da faixa de rodagem, mantendo
Incêndios, em Terreno não Privado, Visando a Diminuição da Carga em todo o percurso uma largura mínima não inferior a 5 metros e a regularização da
de Combustível e Acesso de Pontos de Água
plataforma, para que os meios de combate consigam circular convenientemente e em
segurança nas referidas vias.

160.251,33

FC

136.213,63

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/01

2018/12/31

Portugal

121.845,06

FC

114.821,47

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/02

2018/04/30

Portugal

453.235,29

FC

385.250,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL, IP-RAM
(SRPC, IP-RAM)

SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL, IP-RAM
(SRPC, IP-RAM)

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Nome da Operação | Operation Name

MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

Instalação de Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios, nos
concelhos de Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Construção de caminho RVF – extensão de 3720 ml – rede secundária fundamental de
Construção de rede viária florestal fundamental de acesso a PA de
acesso a ponto de água de 1ª ordem no Baldio de Carvalhais.Beneficiação de caminho
1ª ordem em 3720 ml e beneficiação de rede viária florestal
RVF – extensão de 4290 ml – rede secundária fundamental de acesso a ponto de água
fundamental de acesso a PA de 1ª ordem em 4290 ml.
de 1ª ordem, no Baldio de S Martinho das Moitas.
Após o conhecimento da ocupação do solo, definiram-se 8 locais distintos de
intervenção.As ações a implementar prendem-se essencialmente pela execução de
operações de silvicultura preventiva, nomeadamente, controlo da vegetação
espontânea, redução de densidades(desbastes), desramações e podas de
formação(folhosas), acordoamento dos despojos provenientes dos desbastes e das
desramações e podas de formação e trituração dos despojos.

MUNICÍPIO DE CAMINHA

Execução de Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios do
Concelho de Caminha

MUNICIPIO DE AGUEDA

Construção de Faixas de gestão de combustíveis de Rede Primária em 8.30 ha
Abertura de Rede Primária 8.30 ha; Abertura de Mosaicos 46.54
.Construção de Faixas de gestão de combustíveis de Rede de Mosaicos em 46.54 há.
há; Construção de Rede viária florestal fundamental de acesso a PA Construção de caminho RVF com extensão de 2850 ml de acesso a ponto de água de 1ª
de 1ª ordem em 2850 ml e Beneficiação em 900ml.
ordem (Ponto de água da Serra de Cima) e Beneficiação de caminho RVF com extensão
de 900 ml de acesso a ponto de água de 1ª ordem – Tanque da Serra de Cima.

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Reforço das Estruturas de Contenção do Talude Sobranceiro ao
Porto de Recreio da Calheta

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios, em área sob gestão
FLORESTAS, I.P.
do ICNF, IP

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

Gestão Integrada da Floresta

Desenvolver ações em terrenos não privados, pertencentes ao perímetro florestal de
Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto e Vieira do Minho, para a diminuição das
vulnerabilidades no território e redução dos incêndios florestais, em terreno não
privado, através da Instalação de faixa de redução de combustível e de faixa de
interrupção de combustível na rede primária e secundária e beneficiação da rede viária
de acesso a pontos de água de 1ª ordem

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

Elaboração de cartografia com vista à caracterização de riscos no
Cávado

A Presente Operação pretende dotar o território do Cávado de informação geográfica
actualizada com vista à caracterização de riscos. Para tal, pretende-se adquirir
cartografia de base e, a partir dela, produzir cartografia de riscos específicos existentes,
numa perspectiva de preenchimento de lacunas de informação existentes.

Objetivo Temático | Thematic
Objective
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Infraestrutura de Dados Espaciais para o Planeamento Municipal
de Emergência (IDEPME)

A operação pretende centralizar toda a informação relevante para a prossecução das
atividades de proteção civil e planeamento de emergência no território da CIM do Ave,
possibilitando a consulta, acesso e atualização de informação crítica para a gestão
territorial de riscos. Permitirá também a transmissão, perante situações de risco e em
tempo útil, de informação essencial à proteção da população.

120.718,00

FC

102.610,30

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/07/01

2018/09/30

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO
TEJO

Sistema de Avaliação e Resposta do Risco de Cheias na Lezíria do
Tejo

A presente operação visa a elaboração do Modelo Digital de Terreno e Batimetria do
Leito do Rio Tejo, o Desenvolvimento de Aplicação de Gestão e Monitorização do Risco
de Cheias e a Tipificação de Procedimentos de Resposta a Cheias.

262.968,50

FC

223.523,23

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/16

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

A tipologia de operações apresentadas na candidatura consistem na adaptação de rede
Reforço da Instalação de redes de defesa da floresta contra
viária existente aos critérios definidos noregulamento aprovado pelo Despacho n.º
incêndios - adaptação do acesso a 2 pontos de água - Santa Comba 5712/2014, de 16 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 83, de 30 de
e Vales
abril de2014, por forma a facilitar o acesso dos meios de combate a incêndios a dois
pontos de água de 1.ª ordem.

106.731,55

FC

90.721,82

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/01

2017/12/31

Portugal

47.763,21

FC

40.598,73

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/01

2018/06/30

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000443

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000444

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000446

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

INSTALAÇÃO DE REDES DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA
INCENDIOS EM TERRENO NÃO PRIVADO - RIBEIRA DE PENA

A intervenção proposta assenta na abertura de rede secundária de faixas de gestão de
combustível associadas a troços de rede viária florestal fundamental de acesso à rede
primária de faixas de gestão de combustível e abrange as freguesias de Canedo, Santa
Marinha e União das Freguesias de Salvador e Santo Aleixo de Além-Tâmega,
correspondendo a uma área de terrenos não privados de 29,28 hectares.

POSEUR-02-1810-FC-000448

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO
TEJO

Rede de Vigilância de apoio à decisão para os Incêndios Florestais
na Lezíria do Tejo

O projeto visa aumentar o número de TAR já existentes na Lezíria do Tejo, reforçando o
sistema já existente passando a dar cobertura às zonas florestais do sul da Lezíria do
Tejo.

205.000,00

FC

194.750,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/07/01

2017/12/31

Portugal

RDFI – ADAPTAÇÃO DE REDE VIÁRIA FLORESTAL_AMARES 2017

A operação prevê: a) Corte de vegetação espontânea; b) Reperfilamento de caminhos e
requalificação de pavimentos para eliminar rodeiras; c)Construção de zonas de
entrecruzamento e de viragem; d) Reperfilamento/abertura de valetas e pavimentação
destas; e) Pavimentação, em calçada à portuguesa dos troços de caminho com maior
declive; f) Construção de aquedutos; g) Instalação de sinalética; h)Requalificação da
vedação do ponto de água.

109.336,45

FC

92.935,98

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/09/01

2018/05/31

Portugal

Implementação de um sistema de aviso e alerta de tsunami no
estuário do Tejo

Trata-se de um projeto-piloto que tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema
de aviso e alerta de tsunami, alicerçado num conjunto de ações que permitem
robustecer o sistema nacional de alerta, e o desenvolvimento de um sistema de aviso às
populações, apostando em sistemas de comunicação eficazes e em ações de
sensibilização e/ou educação das populações, modernizando a capacidade de resposta
dos serviços de proteção civil locais.

283.313,20

FC

240.816,22

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/09/01

2019/03/31

Portugal

Implementação de um sistema de videovigilância florestal e apoio
à decisão operacional no Parque Natural da Arrábida

O Sistema de Videovigilância Florestal e Apoio à Decisão Operacional que se pretende
implementar no Parque Natural da Arrábida, contempla a instalação de Torres de
Vigilância e Apoio à Decisão em locais estratégicos para cobrir as áreas a proteger, e de
centros de gestão e controlo no Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de
Setúbal (Palmela) e no Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana, em
Setúbal.

253.333,33

FC

215.333,33

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

Implementação de um sistema de videovigilância florestal e apoio
à decisão operacional no Parque Natural de Sintra-Cascais e
município de Mafra

O Sistema de Videovigilância Florestal e Apoio à Decisão Operacional que se pretende
implementar no Parque Natural de Sintra-Cascais e município de Mafra, contempla a
instalação de Torres de Vigilância e Apoio à Decisão em locais estratégicos para cobrir
as áreas a proteger, e de centros de gestão e controlo no Comando Distrital de
Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa e no Comando Territorial da Guarda Nacional
Republicana, em Lisboa.

283.333,33

FC

240.833,33

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

Revisão dos Planos de Emergência e Estudos Técnicos, Cartografia
e Sistemas de Informação

A presente candidatura contempla duas componentes: Revisão dos Planos de
Emergência através da qual se pretende realizar a revisão dos PMEPC da CIMAT, que
atualmente se encontram desatualizados; e Estudos Técnicos, Cartografia e Sistemas de
Informação para melhor se conhecer a realidade territorial face aos riscos existentes e
assim poder dotar os ditos planos de conhecimento alargado e melhor capacidade de
resposta às possíveis exigências

117.647,06

FC

100.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2016/05/02

2018/04/27

Portugal

Ampliação e Requalificação do Quartel do Batalhão de Sapadores
Bombeiros do Porto

O projeto contempla uma proposta para criação de uma área polivalente (condução das
operações/sustentação logística – incêndios florestais) que permitirá o reforço de
valências existentes e a criação de novas valências, bem como o melhoria das condições
de alojamento dos bombeiros (vestiários e balneários), através da junção com o edifício
existente.

1.058.823,53

FC

900.000,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2015/07/17

2018/12/31

Portugal

91.464,75

FC

77.745,04

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/01

2018/07/31

Portugal

385.000,00

FC

327.250,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/02

2019/02/28

Portugal

11.786.652,85

FC

8.839.989,64

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2014/07/04

2019/03/31

Portugal

O desenvolvimento dos sistemas de alerta precoce baseia-se na integração de sensores
sísmicos e maregráficos de alta dinâmica com sistemas de processamento muito
preformantes, e capazes de fornecer rapidamente informação de emergência durante o
desenvolvimento dos fenómenos adversos. Para tal é necessário proceder à
modernização de uma parte da rede de sensores sísmicos do Continente para deteção
precoce de sismos e tsunamis.

467.989,27

FC

350.991,95

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Apoio ao
Exército, Marinha e Força Especial de Bombeiros

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) compreende forças de
empenhamento permanente, e igualmente meios das Forças Armadas (FA), tais como o
Exército e a Marinha, que no desempenho da sua missão integrada no DECIF, deverão
estar devidamente equipadas com EPI para diminuição dos riscos suscetíveis de
ameaçar a sua saúde e segurança.

1.098.906,60

FC

824.179,95

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/03/31

2017/12/31

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Ações Inovadoras para a Prevenção e Gestão de Riscos no Âmbito
da Deteção de Incêndios em Zonas de Orografia Complexa

O projeto inclui uma componente de investigação e inovação, no domínio das
comunicações em tempo real e do desenvolvimento e validação de modelação
matemática, que consiga através do conhecimento das condições ambientais (e.g.,
temperatura, humidade, radiação e velocidade do ar) e de dados de orografia, estimar a
propagação da ocorrência de fogos, visando fornecer elementos essenciais para um
combate eficaz aos fogos florestais.

757.000,00

FC

567.750,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/02

2019/03/31

Portugal

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para o Reforço
da Capacidade de Resposta e Controlo dos Incêndios Florestais no
Concelho do Funchal

O projecto contempla uma série de investimentos que vêm dar ênfase e que permitirão
ao Município do Funchal melhorar o seu desempenho, eficácia e capacidade de resposta
na prevenção e combate a incêndios florestais. Este projecto irá ainda melhorar
substancialmente a capacidade interventiva da Autarquia Funchalense dentro do POCIF
(Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais).

130.297,32

FC

97.722,99

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de
Retenção

Investimento estrutural que visa a redução do risco de cheias e inundações na cidade de
Setúbal onde a defesa do território, de pessoas e bens assumem uma prioridade muito
relevante. As intervenções previstas integram a regularização do troço final da ribeira
da Figueira a construção de 2 bacias de amortecimento e ainda a construção de valas de
drenagem para a condução dos caudais descarregados e remodelação de 2 passagens
hidráulicas existentes.

1.283.583,18

FC

962.687,38

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/03/01

2019/06/30

Portugal

7.613.085,00

FC

5.709.813,75

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/07/25

2020/08/31

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000445

POSEUR-02-1810-FC-000449

POSEUR-02-1810-FC-000450

POSEUR-02-1810-FC-000451

POSEUR-02-1810-FC-000452

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
AVE

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

MUNICÍPIO DE AMARES

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000454

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000455

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Instalação da Rede de DFCI em Montalegre

A ação a desenvolver nesta candidatura vai ser focada principalmente na abertura da
rede secundária de gestão de combustível associada a vários troços darede viária
florestal fundamental de acesso à rede primária de faixas de gestão de combustível,
através de redução de carga combustível na área de intervenção do projeto.

POSEUR-02-1810-FC-000456

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

Instalação de Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios na
Região do Tâmega e Sousa

A operação tem como objectivo a abertura de rede primária de Faixas de Gestão de
Combustível nos Municípios de Amarante, Baião e Cinfães, numa área de intervenção
de 754,90 hectares.

POSEUR-02-1810-FC-000457

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

A presente operação, cujo objetivo principal é a estabilização da margem esquerda da
Estabilização da margem esquerda da Ribeira do Junçal, onde está Ribeira do Junçal, prevê além da empreitada, a realização de despesas com as seguintes
implantada a ER 110
componentes: prospeção geotécnica, elaboração do projeto de execução, assessoria à
fiscalização, terrenos e assistência técnica (peritos).

POSEUR-02-1810-FC-000453

POSEUR-02-1810-FC-000458

POSEUR-02-1810-FC-000459

POSEUR-02-1810-FC-000461

POSEUR-02-1810-FC-000462

POSEUR-02-1810-FC-000463

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA

MUNICIPIO DO PORTO

INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA,
Rede de alerta geofísico precoce
I.P.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL

MUNICIPIO DE SETUBAL

POSEUR-02-1810-FC-000464

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Regularização do Rio Arunca

Execução da empreitada de Regularização do Rio Arunca e prestações de serviços de
Fiscalização e Revisão do Projecto de Execução. O troço do rio Arunca a regularizar tem
uma extensão de 7,94 Km, entre a ponte do caminho-de-ferro de Mucate e a EN-341. É
constituído por um leito trapezoidal duplo, e por dois diques de contenção de cheias,
dimensionados para um período de retorno de 25 anos e um caudal de ponta de 252
m3 s-1

POSEUR-02-1810-FC-000466

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Regularização do Troço Terminal da Madalena do Mar

A operação compreende a realização de despesas com uma empreitada, assessoria à
fiscalização e a expropriação dos terrenos necessários à realização da mesma.

8.834.211,21

FC

6.625.658,41

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000467

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Reconstrução e Regularização da Ribeira de Santa Luzia no troço
entre o Km 0 + 195,38 e o Km 0 + 386,38

A concretização da operação envolve a execução da empreitada, que compreende a
realização de todos os trabalhos necessários à referida intervenção de reconstrução, e a
sua respetiva publicidade/divulgação do apoio comunitário concedido.

4.637.220,00

FC

3.477.915,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/01

2019/01/31

Portugal

Consolidação Estrutural das Encostas Sobranceiras ao Troço do
Caminho dos Tornos e do Caminho Comandante Camacho de
Freitas junto à Socipamo

A operação surge da necessidade de assegurar a proteção de pessoas e bens, através de
intervenções subsequentes de consolidação estrutural, devido ao perigo de queda de
blocos e possíveis movimentos de massas, relativamente a duas encostas de morfologia
muito acidentada, com o agravamento das mesmas terem sido atingida pelos incêndios
que fustigaram a Cidade do Funchal entre 8 e 11 de agosto de 2016, que condicionaram
ainda mais essas áreas.

4.336.246,52

FC

3.685.809,54

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/05/31

2019/05/31

Portugal

Aquisição de um VFCI - Veículo Florestal de Combate a Incêndios AHBV da Sertã

No DECIF o CB da Sertã deveria garantir a integração de 9 VCIF, mas o CB dispõe apenas
de 7 VCIF (dos quais dois têm o tempo de vida útil ultrapassado), pelo que o
investimento em pelo menos 1 VFCI é indispensável e esta operação revela-se
fundamental para continuar a garantir a segurança da população abrangida e para
assegurar a melhoria na capacidade de resposta as ocorrências que a AHBV da Sertã
pretende.

149.000,00

FC

126.650,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/11/01

2018/10/31

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000468

POSEUR-02-1810-FC-000469

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

0,849999999

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DA SERTÃ

835

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-02-1810-FC-000470

POSEUR-02-1810-FC-000471

POSEUR-02-1810-FC-000472

POSEUR-02-1810-FC-000473

POSEUR-02-1810-FC-000474

POSEUR-02-1810-FC-000475

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000476

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000477

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000478

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

0,849999999

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

2018/10/31

Portugal

20.015.775,04

FC

15.011.831,28

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/03/01

2019/12/31

Portugal

Aquisição de um veículo tanque tático florestal - AHBV de Penela

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penela apresenta a sua
candidatura à aquisição de um Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) De acordo com o
dispositivo mínimo definido para o tipo de CB, precisa de dispor de um Veículo Tanque
Tático Florestal, que não tem. É premente a aprovação desta operação para aquisição
do veículo em falta.

177.423,10

FC

150.809,63

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/01

2018/10/31

Portugal

Aquisição de um VTTF - Veículo Tanque Tático Florestal - AHBV de
Pedrogão Grande

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande (adiante
abreviadamente designada por AHBV de Pedrógão Grande) apresenta a sua candidatura
à aquisição de um Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) De acordo com o dispositivo
mínimo definido para o tipo de CB, precisa de dispor de um Veículo Tanque Tático
Florestal, que não tem. É premente a aprovação desta operação para aquisição do
veículo em falta.

177.093,10

FC

150.529,14

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/01

2018/10/31

Portugal

Reabilitação e Regularização da Ribeira de Santa Luzia – Troço
Urbano entre o Km 1 + 860 e o Km 4 + 030

A concretização da Operação envolve a execução da empreitada, que compreende a
realização de todos os trabalhos necessários à referida intervenção de reconstrução, a
assessoria à fiscalização da mesma, a aquisição de terrenos necessários à realização da
obra e os honorários dos peritos avaliadores das parcelas de terreno a adquirir, e ainda
a publicidade/divulgação do apoio comunitário atribuído pela UE.

15.314.306,24

FC

11.485.729,68

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/03/01

2019/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE CERNACHE DO BONJARDIM

Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios (VFCI) AHBV de Cernache do Bonjardim

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim
(apresenta a sua candidatura à aquisição de um Veículo Florestal de Combate a
incêndios. Não tendo nenhum VFCI ao serviço dentro do tempo de vida útil previsto
pela ANPC é premente a aprovação desta operação para aquisição do veículo, por
forma a que o CB atinja o dispositivo mínimo proposto pela ANPC em condições de
segurança.

151.423,10

FC

128.709,64

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/01

2018/10/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE GÓIS

No DECIF o CB de Góis deveria garantir a integração de 8 VCIF, mas o CB dispõe apenas
de 4 VCIF (dos quais dois têm o tempo de vida útil ultrapassado), pelo que o
Aquisição de um VTTF – Veículo Tanque Tático Florestal - AHBV de investimento em pelo menos 1 VTTF é indispensável e esta operação revela-se
Góis
fundamental para continuar a garantir a segurança da população abrangida e para
assegurar a melhoria na capacidade de resposta as ocorrências que a AHBV de Góis
pretende.

175.000,00

FC

148.750,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/11/02

2018/10/31

Portugal

Reabilitação do Sistema de Diques de Valada

A implementação das intervenções preconizadas no âmbito desta operação dará
resposta às várias componentes, nomeadamente, na melhoria da resiliência e
diminuição da vulnerabilidade dos elementos expostos nas áreas sujeitas a risco de
inundação.

530.463,95

FC

397.847,96

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/11/01

2018/09/30

Portugal

Aquisição de VTTF - Veículo Tanque Tático Florestal – AHBV de
Figueiró dos Vinhos

Consiste na Aquisição de VTTF - Veículo Tanque Tático Florestal, destinando a atingir a
dotação mínima, considerando a necessidade de assegurar a operacionalidade de
meios, num contexto geográfico em que os riscos e o histórico de ocorrências descritos
no “Plano Mun.DFCI” determinam reconhecidamente a necessidade de recursos,
acrescidos dos trágicos acontecimentos relacionados com o Incendio de 17 de junho
que afeto a região.

174.670,00

FC

148.469,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/01

2018/05/31

Portugal

1.277.943,53

FC

958.457,64

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/01

2019/08/30

Portugal

204.000,00

FC

173.400,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/01

2018/10/31

Portugal

642.537,30

FC

481.902,98

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/02

2019/06/28

Portugal

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

A concretização da Operação envolve a execução da empreitada, que compreende a
realização de todos os trabalhos necessários à intervenção de reconstrução e
Reabilitação e Regularização da Ribeira de São João – Troço Urbano regularização, a assessoria à fiscalização da mesma, os honorários dos peritos de
(Setores 1 a 4)
avaliação das parcelas de terreno a adquirir e subsequente aquisição das parcelas
necessárias à realização obra e a implementação de medidas de publicidade/divulgação
do projeto e do apoio comunitário atribuído.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PENELA

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PEDROGÃO GRANDE

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

0,849999999

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE CASTANHEIRA DE PERA

POSEUR-02-1810-FC-000482

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL

O DECIF compreende forças de empenhamento permanente que, no desempenho da
sua missão, deverão de estar devidamente equipadas com EPIS, para diminuição dos
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Combate a
riscos suscetíveis de ameaçar a sua saúde e segurança. No contexto de resposta às
Incêndios em Espaços Naturais – Concelhos abrangidos pela RCM
circunstâncias extraordinárias em causa, pretende-se recuperar as capacidades
n.º 101-A/2017, de 12 de julho
operacionais viabilizando as condições de resposta do DECIF, no que respeita ao
combate aos incêndios florestais.

304.500,00

FC

258.825,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL

Aquisição de 3 Veículos de Planeamento, Comando e
Comunicações (VPCC) - ANPC

A operação visa a aquisição de 3 VPCC´s para reforço da capacidade operacional no
combate aos incêndios florestais, assim como o reforço da capacidade de resposta à
adaptação às alterações climáticas, uma vez que esta tipologia de veículos permite a
sua utilização em situações de elevada gravidade e complexidade.

894.308,94

FC

760.162,60

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/01

2018/10/31

Portugal

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

A Operação consubstancia a aquisição de EPI para os 107 militares presentes nos
Restabelecer a capacidade do GIPS nos concelhos afetados pelo
distritos de Coimbra e Leiria, com vista ao reforço da capacidade do GIPS no combate a
grande incêndio florestal de Pedrógão Grande através da aquisição incêndios, potenciando o aumento da eficiência do combate a incêndios florestais, da
de equipamentos de proteção individual
segurança e da capacidade de resposta dos militares, bem como a redução de danos
físicos sofridos pelos militares, aquando das ações de combate a incêndios florestais.

217.174,69

FC

184.598,49

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

MUNICIPIO DA CHAMUSCA

Reabilitação do Sistema de Diques no Rio Tejo no Concelho da
Chamusca

978.642,00

FC

733.981,50

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/09/01

2019/12/31

Portugal

488.838,11

FC

366.628,58

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/09/01

2019/06/30

Portugal

1.642.737,15

FC

1.232.052,86

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/09/01

2019/12/31

Portugal

Consolidação estrutural da encosta sobranceira à Estrada
Comandante Camacho de Freitas junto ao Encontro

Acções previstas que vão ao encontro dos seguintes princípios:Preservação e protecção
do dispositivo geológico a longo prazo; Reforço do talude contra fenómenos de erosão
externa e consequente mitigação do recuo da face do talude no decorrer do tempo;
Salvaguarda das condições de estabilidade e preservação da integridade de construções
existentes na crista e no pé de talude;Aumenta da garantia da segurança das vias
públicas.

1.408.256,17

FC

1.197.017,74

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/08/28

2019/05/31

Portugal

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Consolidação Estrutural da Encosta sobranceira à Levada dos
Moinhos e Rua 5 de Outubro

As Acções previstas que vão ao encontro dos seguintes princípios: Preservação e
protecção do dispositivo geológico a longo prazo; Reforço do talude contra fenómenos
de erosão externa e consequente mitigação do recuo da face do talude no decorrer do
tempo; Salvaguarda das condições de estabilidade e preservação da integridade de
construções existentes na crista e no pé de talude; Aumenta da garantia da segurança
das vias públicas.

760.620,01

FC

646.527,01

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/08/28

2019/05/31

Portugal

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

As Acções previstas que vão ao encontro dos seguintes princípios: Preservação e
protecção do dispositivo geológico a longo prazo; Reforço do talude contra fenómenos
Consolidação estrutural da encosta sobranceira às Ruas D. Ernesto de erosão externa e consequente mitigação do recuo da face do talude no decorrer do
Sena Oliveira e Dr. Pestana Júnior
tempo; Salvaguarda das condições de estabilidade e preservação da integridade de
construções existentes na crista e no pé de talude; Aumento da garantia da segurança
das vias públicas.

1.640.660,01

FC

1.394.561,00

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/08/28

2019/07/31

Portugal

567.525,01

FC

482.396,26

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

2017/10/12

2019/05/31

Portugal

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000484

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000485

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000486

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000489

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

MUNICIPIO DE ALMEIRIM

POSEUR-02-1810-FC-000491

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

POSEUR-02-1810-FC-000500

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

0,849999999

A operação de Reabilitação dos Diques do Rebentão e das Ómnias, tem como base o
levantamento de campo efetuado e o registo de patologias encontradas. A candidatura,
apesar de submetida pelo Município de Santarém, está a ser acompanhada e apoiada
tecnicamente pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Dique do Rebentão e Dique das Ómnias

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-02-1810-FC-000499

O Projeto tem como objetivo a prevenção de riscos de cheias e inundações,
recuperando os perfis marginais danificados em diversos locais das margens dos rios
Intervenções Estruturais e Controlo de Cheias nos rios Vouga e
Vouga e Antuã, permitindo um aumento da capacidade de escoamento e secção de
Antuã
vazão, bem como regularização pontual da cota de coroamento marginal. Inclui ainda a
construção de um novo pontão, elevando o nível da nova cota de coroamento dos
taludes das margens.
Aquisição de 1 Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) e 1 A operação pretende apoiar a aquisição de dois veículos operacionais de proteção e
Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios (VLCI) - AHBV Castanheira socorro, um VFCI e um VLCI, para atingir a dotação mínima, cuja ANPC emitiu
de Pera
previamente parecer positivo.

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

POSEUR-02-1810-FC-000483

0,849999999

País |
Country

2018/01/01

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

Data Fim |
Finish Date

02- A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos,
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas
de gestão de catástrofes;

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Data Início |
Start Date

05-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

POSEUR-02-1810-FC-000480

POSEUR-02-1810-FC-000498

Prioridade de Investimento | Investment Priority

127.094,64

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
AVEIRO

0,849999999

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FC

0,849999999

0,849999999

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

149.523,10

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra (adiante
abreviadamente designada por AHBV de Pampilhosa da Serra) apresenta a sua
candidatura à aquisição de um Veículo Florestal de Combate a incêndios (VFCI) Tendo
apenas 5 VFCI ao serviço, com 3 deles com o tempo de vida útil ultrapassado, é
premente a aprovação desta operação para aquisição do veículo em falta

Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios (VFCI) –
AHBV de Pampilhosa da Serra

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

0,849999999

Resumo | Summary

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PAMPILHOSA DA SERRA

POSEUR-02-1810-FC-000479

0,849999999

Nome da Operação | Operation Name

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Os diques do Vale do Tejo são infraestruturas da maior importância na sistematização
fluvial do rio, no ordenamento hidráulico do escoamento dos caudais das cheias, no
controlo da erosão dos solos agrícolas e prioritariamente na salvaguarda de pessoas e
bens dos aglomerados urbanos nas zonas inundáveis.

INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS DE DESOBSTRUÇÃO,
A operação de Reabilitação dos Diques da Courela e Tapada tem como matriz manter
REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E CONTROLO DE CHEIAS, EM ZONAS DE
estas infraestruturas como meio de proteção de cheia, tornando o território mais
INUNDAÇÕES FREQUENTES E DANOS ELEVADOS - DIQUE DA
resiliente a eventos climáticos.
COURELA E DIQUE DA TAPADA
Considera-se fundamental que o Município de Golegã integre a intervenção nos 5
Reabilitação dos Diques do Concelho da Golegã- Dique da Labruja,
Diques na mesma candidatura pelas seguintes
Dique de S. João, Dique D'El Rei, Dique da Malã e Dique dos Vinte
razões:a)Eficiênciab)Proximidadec)Financeira

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Consolidação Estrutural da Encosta Sobranceira à Vertente Sul do
Caminho do Cabeço dos Lombos

A operação surge da necessidade de assegurar a proteção de pessoas e bens, através de
intervenções subsequentes de consolidação estrutural, devido ao perigo de queda de
blocos e possíveis movimentos de massas, relativamente a uma encosta de morfologia
muito acidentada, com o agravamento da mesma ter sido atingida pelos incêndios que
fustigaram a Cidade do Funchal entre 8 e 11 de agosto de 2016, que condicionaram
ainda mais essa área.

0,85

MUNICIPIO DE MATOSINHOS

Ambiente em Matosinhos: ETAR – Tratamento Secundário

Ampliação da Capacidade de Tratamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais
do concelho de Matosinhos, situada em frente às instalações da Petrogal. O Local de
Implantação tem cerca de 35.000m2.

15.235.585,10

FC

12.950.247,34

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/04/01

2018/08/31

Portugal

0,85

AMBILITAL - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO
ALENTEJO, EIM

Otimização e ampliação da rede de recolha seletiva e triagem
multimaterial

A operação visa o aumento e a otimização da recolha seletiva, pela instalação de 300
ecopontos de superfície e pela aquisição de 2 contentores compactadores para feiras e
evento, bem como a capacitação da linha de triagem automática para a aspiração,
separação e enfardamento de filme e embalagens planas de mistos.

4.007.215,44

FC

3.406.133,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/01

2019/12/31

Portugal

POSEUR-02-1810-FC-000503

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2-Promover a adaptação às
alterações climáticas e a prevenção e
gestão de riscos

0,849999999

POSEUR-03-0212-FC-000001

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-1911-FC-000002

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

836

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

POSEUR-03-1911-FC-000003

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE OVAR

POSEUR-03-1911-FC-000004

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

AMBILITAL - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO
ALENTEJO, EIM

POSEUR-03-1911-FC-000005

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MAFRA

POSEUR-03-1911-FC-000009

POSEUR-03-1911-FC-000010

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

RESIDUOS DO NORDESTE, EIM, S.A.

INOVA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL DE CANTANHEDE, EM - S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A operação visa a construção do ecocentro de Ovar e tem como objetivo melhorar a
qualidade do serviço de gestão de resíduos, promovendo a recolha seletiva através da
Ecocentro de Ovar
disponibilização de uma infraestrutura com capacidade de receção de resíduos
valorizáveis de diferentes tipologias.
A operação visa ampliar e otimizar a UTMB existente, para aumento da sua capacidade
Ampliação e otimização da unidade de tratamento mecânico e
de tratamento e melhoria da eficácia e qualidade do serviço. Será instalado
biológico por compostagem (UTMB)
equipamento que permitirá a separação de embalagens de vidro e o aumento da
recuperação de embalagens de plástico, metálicas e RUB.
O projeto consiste na aquisição de contentores de superfície com capacidade de 800L,
para recolha seletiva de Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB), para distribuição em
Valorização de resíduos orgânicos no Concelho de Mafra através do
estabelecimentos conforme o seu potencial de produção, em todo o Município de
incremento da recolha seletiva
Mafra e contentores de pequena capacidade para recolha seletiva de RUB, para
utilização em eventos do Concelho.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

1.256.386,00

FC

1.067.928,10

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2014/10/01

2017/10/01

Portugal

4.995.901,11

FC

4.246.515,94

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2017/11/01

2019/12/31

Portugal

16.437,72

FC

13.972,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/06/01

2017/10/31

Portugal

3.189.544,11

FC

2.711.112,49

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

Cantanhede Recicla – Ações Imateriais

A operação candidata, compreende um conjunto de ações imateriais e será
complementada por outra operação a candidatar ao aviso POSEUR-11-2015-18,
designada de “Cantanhede Recicla – Ações Materiais”, estando as duas operações
diretamente relacionadas. É promovida pela INOVA-EM, entidade gestora do Sistema
Municipal de Gestão de Resíduos Urbanos do Concelho de Cantanhede.

194.383,33

FC

165.225,83

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

182.358,84

FC

155.005,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

O cumprimento das metas definidas para o Sistema Resíduos do Nordeste revela a
necessidade do Projeto a candidatar, o qual, se traduz num sistema de recolha seletiva
PROJETO INTEGRADO DE RECOLHA SELETIVA MULTIMATERIAL NO
PaP, na otimização e reforço da recolha seletiva e na implantação de um centro de
NORDESTE TRANSMONTANO
triagem. O projeto contribui para a otimização da rede de gestão de resíduos existente
no Sistema, com o aumento da proximidade à rede de recolha seletiva.

POSEUR-03-1911-FC-000011

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE PENEDONO

Penedono Recicla

As operações do município de Penedono, no âmbito da Gestão de Resíduos, incluídos
nas ações previstas para o Aviso POSEUR-11-2015-18 são as seguintes:1.Reforço da
rede de recolha existente, através da aquisição e instalação de ilhas ecológicas;2.Ações
de sensibilização e educação ambiental no âmbito da prevenção e reciclagem, com o
objetivo de complementar a intervenção anterior, divulgando e potenciando a sua
correta utilização.

POSEUR-03-1911-FC-000012

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO
BASICO DE VIANA DO CASTELO

Implementação de um sistema de recolha seletiva PAYT de RUB e
promoção da compostagem doméstica

A operação visa a implementação de um sistema de recolha seletiva PAYT de RUB no
perímetro urbano do Município e a promoção da compostagem doméstica no perímetro
rural.

4.972.721,10

FC

4.226.812,94

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Projeto de recolha seletiva na região Oeste da Valorsul

O presente projeto contribuiu para o aumento da quantidade e da qualidade dos
recicláveis da região do Oeste através da i) Otimização e alargamento das redes de
recolha seletiva, promovendo a proximidade ao utilizador, ii) Desenvolvimento de ações
específicas para o reforço da recolha seletiva nos sectores de comércio e serviços e iii )
Optimização do potencial de recolha porta-a-porta, especialmente nas zonas com maior
densidade populacional.

2.782.232,00

FC

2.364.897,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/06/30

Portugal

ECO Vouzela

As operações do município incluídas nas ações previstas para o Aviso POSEUR-11-201518 são as seguintes:•Aquisição de 17 ilhas ecológicas a distribuir pelo município de
Vouzela;•Aquisição de viatura para recolha seletiva;•Sacos para recolha seletiva do
canal Horeca;•Estudo para revisão de tarifário;•Ecopontos e estudo para
implementação do sistema PAYT;•Ações de Educação e Sensibilização Ambiental
(incluindo material comunicacional).

460.125,00

FC

391.106,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

Comunicação ambiental estratégica com vista à valorização de
resíduos urbanos

O projeto Comunicação Ambiental Estratégica, destina-se a incrementar a prevenção da
produção e perigosidade dos resíduos, a incrementar e otimizar a recolha seletiva
promovida pelas empresas que constituem a Parceria liderada pela Valorsul e
integrando, ainda, a Algar, Amarsul, Ersuc, Resiestrela, Resinorte, Resulima, Suldouro,
Valnor, Valorlis e Valorminho.

2.639.774,83

FC

2.243.808,61

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

RECOLHA SELECTIVA NA RESINORTE

Com a presente candidatura prevê-se dotar a RESINORTE dos meios materiais
necessários para desenvolver as ações previstas no seu Plano de Ação do PERSU 2020 –
PAPERSU, elaborado em cumprimento do disposto no art.º 16.º do Decreto-Lei n.º
178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de
17 de junho, e assim cumprir com as metas aí definidas.

5.727.890,00

FC

4.868.706,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2014/08/01

2018/12/31

Portugal

3.082.592,59

FC

2.620.203,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/08/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-1911-FC-000013

POSEUR-03-1911-FC-000014

POSEUR-03-1911-FC-000015

POSEUR-03-1911-FC-000017

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

VALORSUL - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES DE LISBOA E DO
OESTE, S.A.

0,85

MUNICÍPIO DE VOUZELA

0,85

VALORSUL - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES DE LISBOA E DO
OESTE, S.A.

0,85

RESINORTE - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS, S.A.

POSEUR-03-1911-FC-000018

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

RESITEJO - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E TRATAMENTO
Ampliação do centro de triagem e incremento da recolha seletiva
DOS LIXOS DO MÉDIO TEJO

A operação envolve:- Aumento da capacidade de triagem, pela instalação de uma nova
linha automatizada para o fluxo de embalagens;- Aquisição de 630 ecopontos, 5
viaturas de recolha de ecopontos e 3 viaturas de recolha porta-a-porta;- Campanhas de
sensibilização ambiental da população;- Implementação de um sistema de informação
geográfico e de um sistema de gestão de frota.

POSEUR-03-1911-FC-000020

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

AMARSUL - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS S.A.

Incremento e otimização da recolha seletiva da AMARSUL

A operação destina-se a incrementar e otimizar a recolha seletiva promovida pela
AMARSUL, aproximando-a da forma de recolha dos resíduos indiferenciados efetuada
pelos municípios.

7.484.202,00

FC

6.361.571,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/06/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-1911-FC-000022

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

VALORMINHO - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS S.A.

Preparação de Resíduos Urbanos para Compostagem (PRUC) e
Equipamento de Apoio e Transferencia

Este projeto é uma unidade que altera o paradigma da gestão de resíduos na região e a
aproxima do que já é feito no resto do País, tendo em conta os objetivos do PERSU2020
o aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos
recicláveis e a redução da deposição de RU de aterro.

1.380.000,00

FC

1.173.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2017/05/31

Portugal

RECOLHA SELECTIVA NA VALORMINHO

Com a presente candidatura prevê-se dotar a Valorminho- Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos, S.A., de meios materiais necessários para desenvolver as ações
previstas no seu Plano de Ação do PERSU 2020 – PAPERSU, elaborado em cumprimento
do disposto no art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e assim cumprir com as
metas aí definidas.

926.850,00

FC

787.822,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/04/01

2018/09/30

Portugal

3.809.700,00

FC

3.238.245,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/01

2018/06/30

Portugal

POSEUR-03-1911-FC-000023

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

VALORMINHO - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS S.A.

POSEUR-03-1911-FC-000024

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ALGAR - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS S.A.

Incremento e otimização da recolha seletiva da ALGAR

A presente operação destina-se a incrementar e otimizar a recolha seletiva promovida
pela ALGAR, através do alargamento da rede de recolha seletiva de ecopontos de
embalagens e da implementação da recolha seletiva de embalagens porta-a-porta
(PaP). A operação inclui ainda a ampliação da zona de receção de embalagens da
unidade de triagem do Sotavento.

POSEUR-03-1911-FC-000025

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

RESULIMA - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS S.A.

Incremento e otimização da recolha seletiva da RESULIMA

A operação compreende a conceção e construção de ecolugares, o reforço da rede de
ecopontos e a aquisição de viaturas de recolha seletiva.

2.301.500,00

FC

1.956.275,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/11/01

2018/06/30

Portugal

Cantanhede Recicla – Ações Materiais

A operação candidata compreende um conjunto de ações materiais e servirá de
complemento a outra operação candidatada ao aviso POSEUR-11-2015-18, designada
de “Cantanhede Recicla – Ações Imateriais”, estando as duas operações diretamente
relacionadas. Esta intervenção é promovida pela INOVA-EM-SA, entidade gestora do
Sistema Municipal de Gestão de Resíduos Urbanos do Concelho de Cantanhede.

331.509,28

FC

281.782,89

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/06/26

2018/02/28

Portugal

ERSUC Recolha Seletiva (PERSU 2020)

Com a presente candidatura prevê-se dotar a ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, S.A.,
de meios materiais necessários para desenvolver as ações previstas no seu Plano de
Ação do PERSU 2020 – PAPERSU, elaborado em cumprimento do disposto no art.º 16.º
do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 73/2011, de 17 de junho, e assim cumprir com as metas aí definidas.

3.005.000,00

FC

2.554.250,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/01

2018/04/30

Portugal

Incremento da recolha seletiva multimaterial

Pretende-se com a presente candidatura: a) reforçar a rede de ecopontos; b) iniciar a
recolha seletiva porta a porta residencial; c) incrementar a recolha seletiva nos
estabelecimentos Horeca; d) a elaboração de projetos tendo em vista a readaptação
dos ecocentros; e) desenvolver campanhas de sensibilização; f) a elaboração de estudo
para a gestão verticalizada dos RSU..

594.500,00

FC

505.325,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2014/10/01

2017/10/01

Portugal

449.712,80

FC

382.255,88

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/04/20

2017/12/31

Portugal

1.310.505,37

FC

1.113.929,56

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/12/08

2018/12/07

Portugal

3.491.620,00

FC

2.967.877,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/08/01

2018/12/31

Portugal

7.939.356,00

FC

6.748.452,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/01

2018/12/31

Portugal

260.941,50

FC

221.800,28

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/03/01

2018/03/01

Portugal

POSEUR-03-1911-FC-000026

POSEUR-03-1911-FC-000027

POSEUR-03-1911-FC-000028

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

INOVA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL DE CANTANHEDE, EM - S.A.

ERSUC - RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO S.A.

AMCAL - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
ALENTEJO CENTRAL

POSEUR-03-1911-FC-000029

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE S. BRAS DE ALPORTEL

Promoção da Reciclagem Multimaterial de Resíduos Urbanos em
São Brás de Alportel

Esta operação visa a realização de campanhas de sensibilização, a aquisição de
equipamentos de deposição seletiva e de viatura de recolha seletiva multimaterial com
destino à recolha porta-a-porta. Pretende-se adquirir uma viatura de recolha seletiva de
resíduos verdes, desviando os RUB de aterro. Pretende-se construir e licenciar um
Ecocentro, de modo a disponibilizar à população um acesso facilitado à correta
deposição de resíduos.

POSEUR-03-1911-FC-000030

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

RESIALENTEJO - TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE
RESÍDUOS, E.I.M.

Otimização da recolha seletiva da RESIALENTEJO - 3ª Fase

A operação prevê ações de sensibilização para a reciclagem e ações que incrementem a
recolha seletiva e reciclagem de resíduos, no sentido de cumprir as metas do PERSU
2020.

POSEUR-03-1911-FC-000031

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS S.A.

BENEFICIAÇÕES COM VISTA À AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE
TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO (TMB) DA SULDOURO

POSEUR-03-1911-FC-000032

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS S.A.

RECOLHA SELETIVA E TRIAGEM DA SULDOURO

POSEUR-03-1911-FC-000033

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

RECICLA Condeixa

Com a presente candidatura prevê-se dotar a Suldouro dos recursos necessários para
desenvolver as ações previstas no seu Plano de Ação do PERSU 2020 – PAPERSU,
elaborado em cumprimento do disposto no art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5
de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e
assim cumprir com as metas aí definidas.
As ações previstas na presente operação enquadram-se nos objetivos específicos
constantes do artigo 87.º do RE SEUR contribuindo para a valorização dos resíduos,
através do aumento da recolha seletiva e da reciclagem, o que contribui também para a
redução da deposição de resíduos em aterro.
A candidatura do município de Condeixa-a-Nova resume-se às seguintes ações
enquadradas no Aviso:1.Reforço e otimização da rede de recolha
seletiva2.Disponibilização de pontos de receção3.Criação de serviços de recolha pontual
de resíduos e estudo da aplicação de sistemas PAYT4.Ações de educação e
sensibilização ambiental5.Aquisição de plataforma informática para monitorização e
melhoria do controlo da gestão de resíduos.

837

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-1911-FC-000034

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

POSEUR-03-1911-FC-000035

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-1911-FC-000036

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-1911-FC-000037

POSEUR-03-1911-FC-000038

POSEUR-03-1911-FC-000041

POSEUR-03-1911-FC-000043

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Condeixa BIO VERDE

A candidatura do município de Condeixa-a-Nova resume-se às seguintes intervenções:
1.Criação de um parque para resíduos verdes; 2.Campanhas de sensibilização no âmbito
da valorização orgânica de RUB.

142.019,70

FC

120.716,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

A presente operação divide-se em duas ações:Ação 1 – Criação do centro de
compostagem de resíduos verdes em S. João da Pesqueira, transformando-os em
composto orgânico destinado à fertilização de espaços verdes públicos.Ação 2 –
Sensibilização e informação para a valorização dos resíduos verdes dos produtores de
resíduos e cidadãos em geral no concelho de S. João da Pesqueira.

252.292,30

FC

214.448,45

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/01

2018/12/31

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/02/10

2018/08/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

0,85

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Centro de compostagem de resíduos verdes em S. João da
Pesqueira

0,85

RESIESTRELA - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS, S.A.

A Resiestrela prevê a construção de um parque coberto de fermentação/maturação de
Parque de Tratamento e Maturação Biológica de Resíduos Urbanos composto, que permita a valorização orgânica dos RUB, o que permite o cumprimento
Biodegradáveis (RUB), na Resiestrela
das metas nacionais e ainda as especificações técnicas das matérias fertilizantes, em
detrimento da atual opção de utilização como terras de cobertura no aterro sanitário.

1.360.000,00

FC

1.156.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

RESIESTRELA - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS, S.A.

Dinamização e Otimização dos modos de Recolha Seletiva
Multimaterial na Resiestrela, para cumprimento das metas do
PERSU 2020

Com a presente candidatura prevê-se dotar a RESIESTRELA - Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos, S.A., de meios materiais necessários para desenvolver as ações
previstas no seu Plano de Ação do PERSU 2020 – PAPERSU, elaborado em cumprimento
do disposto no art.º 16.º, do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e assim cumprir com as
metas aí definidas.

1.491.850,00

FC

1.268.072,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/04/01

2018/08/31

Portugal

AUMENTO DA RECOLHA SELECTIVA NA VALNOR

Com a presente candidatura prevê-se dotar a VALNOR, Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos, S.A., de meios materiais necessários para desenvolver as ações
previstas no seu Plano de Ação do PERSU 2020 – PAPERSU, elaborado em cumprimento
do disposto no art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e assim cumprir com as
metas aí definidas.

709.400,00

FC

602.990,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

AUMENTO DA RECOLHA SELECTIVA NA VALORLIS

Com a presente candidatura prevê-se dotar a Valorlis - Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos, S.A., de meios materiais necessários para desenvolver as ações
previstas no seu Plano de Ação do PERSU 2020 – PAPERSU, elaborado em cumprimento
do disposto no art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e assim cumprir com as
metas aí definidas.

1.859.930,00

FC

1.580.940,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/01

2017/12/31

Portugal

Otimização e Reforço da Rede de Recolha Seletiva e Triagem da
Braval

A Operação “Otimização e Reforço da Rede de Recolha Seletiva e da Gestão de Resíduos
ao Nível da Produção e Reciclagem da BRAVAL” pressupõe a implementação de um
conjunto de ações no Sistema de Gestão de Resíduos da BRAVAL, S. A..A BRAVAL, S.A.
pretende apostar em oportunidades que permitirão o alcance de melhores resultados,
de maior eficácia e eficiência na recolha, valorização e tratamento de resíduos.

4.222.762,37

FC

3.589.348,01

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/03/19

2018/12/31

Portugal

119.318,28

FC

101.420,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/03/15

2018/06/30

Portugal

0,85

0,85

0,85

0,85

VALNOR - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS S.A.

VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS S.A.

BRAVAL - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS S.A.

POSEUR-03-1911-FC-000044

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

VITRUS AMBIENTE, EM, S.A.

Implementação do Sistema Pay-as-You-Throw (PAYT) no Centro
Histórico de Guimarães

A “Implementação do Sistema Pay-as-You-Throw – PAYT no Centro Histórico de
Guimarães” visa a implementação de um projeto piloto, baseado no sistema Pay-as-YouThrow, a realizar numa zona de intervenção específica, o Centro Histórico de
Guimarães.A introdução de novas estratégias e a inovação nos sistemas de gestão de
resíduos constituem ações importantes para o desenvolvimento do setor e para o
incremento da eficácia e eficiência dos sistemas.

POSEUR-03-1911-FC-000047

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

LIPOR - SERVIÇO INTERMUNICIPALIZADO DE
GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO

LIPOR2020 - Prevenção e valorização da fração orgânica de
resíduos urbanos

Aquisição de 8.000 compostores; aquisição de 15 abrigos de madeira para novas hortas
biológicas; campanhas para o projeto “Terra à Terra”.

533.831,22

FC

453.756,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/07/01

2018/12/31

Portugal

Potenciação e valorização da fração multimaterial da LIPOR

1 Ecocentro – estudo, aquisição equipamentos, construção, fiscalização. Aquisição 212
ecopontos. Recolha seletiva PaP residencial – estudo, aquisição 46825 contentores e
1793200 sacos, sensibilização. Recolha seletiva PaP não residencial – estudo, aquisição
3105 contentores e 2190000 sacos, sensibilização. Aquisição 13 viaturas recolha
seletiva. Campanha geral sensibilização. Caracterização resíduos. Estudo tarifário.
Apoios elab. candidatura.

3.811.420,12

FC

3.239.707,10

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/10/01

2018/12/31

Portugal

6.139.932,50

FC

5.218.942,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

171.675,00

FC

145.923,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-1911-FC-000048

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

LIPOR - SERVIÇO INTERMUNICIPALIZADO DE
GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO

Reforço da recolha seletiva e triagem de Resíduos Urbanos (RU)

A operação compreende a densificação da rede de ecopontos para aumento do grau de
cobertura da população e a reformulação das estações de triagem de Lustosa e
Penafiel. No caso de Lustosa a intervenção envolve a demolição completa da atual
instalação, enquanto em Penafiel as intervenções previstas vão fundamentalmente no
sentido de adaptar a instalação às novas necessidades de triagem do papel-cartão.

POSEUR-03-1911-FC-000050

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

AMBISOUSA - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE
TRATAMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,
EIM

POSEUR-03-1911-FC-000051

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

AMBISOUSA - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE
TRATAMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,
EIM

Reforço da compostagem doméstica de RUB

A operação compreende a aquisição de 4000 biocompostores para distribuição junto da
população.

POSEUR-03-1911-FC-000054

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

TRATOLIXO - TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
E.I.M. - EMPRESA INTERMUNICIPAL, S.A.

Central de Triagem de Trajouce

A operação visa a construção de uma central de triagem em Trajouce para
processamento das embalagens de papel/cartão e plástico, metal e ECAL, oriundas da
recolha seletiva.

10.500.000,00

FC

8.925.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/01

2019/09/30

Portugal

23.006.066,97

FC

19.555.156,92

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2014/08/01

2018/12/31

Portugal

3.362.375,00

FC

2.858.018,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2014/08/01

2017/12/31

Portugal

POSEUR-03-1911-FC-000056

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

RESULIMA - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS S.A.

Unidade de tratamento mecânico e biológico (TMB) de Paradela

A operação compreende a construção da unidade de confinamento, preparação e
tratamento de resíduos urbanos de Paradela, que agregará várias instalações de gestão
de resíduos urbanos e todas as infraestruturas de apoio à sua exploração, sendo a
unidade de tratamento mecânico e biológica a sua instalação núcleo. A operação inclui
ainda a construção de uma nova estação de transferência e a aquisição das respetivas
viaturas de transferência.

POSEUR-03-1911-FC-000057

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

RESULIMA - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS S.A.

Central de triagem automatizada da UCPT de Paradela

A operação compreende a construção de uma central de triagem automatizada, que
permita obter uma capacidade de processamento superior à atualmente instalada e
assim responder ao incremento nas quantidades a recolher seletivamente.

Campanha de Sensibilização Ambiental no âmbito da Gestão de
Resíduos Urbanos no concelho de Penacova

A CM Penacova consciente dos desafios que enfrenta pretende executar uma
campanha de educação e sensibilização ambiental. Os resultados desta campanha
devem refletir-se na redução de custos e manutenção do território salubre e limpo. O
objetivo é acrescentar eficiência à gestão resíduos urbanos no concelho, tornando num
caso de estudo de introdução de boas práticas de sensibilização ambiental e prevenção
da geração de resíduos.

51.783,00

FC

44.015,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/04

2017/12/29

Portugal

Implementação de eco-ilhas na vila de S. João da Pesqueira

A presente operação divide-se em duas ações: Ação 1 - Otimização e reforço da rede de
recolha seletiva na Vila de São João da Pesqueira, designadamente através da aquisição
de ecopontos subterrâneos para substituição de contentores existentes por outros de
maior capacidade Ação 2 - Sensibilização e Informação para a reutilização e reciclagem,
com o objetivo de contribuir para a prevenção, redução e da preparação para
reutilização e reciclagem

699.894,60

FC

594.910,41

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/08/31

Portugal

Projeto: RECICLA SOURE

A candidatura do município de Soure, no âmbito do Aviso POSEUR 11-2015-18,
descreve-se no seguinte:- Aquisição de 9 contentores para deposição seletiva para
colocar nas freguesias e constituir 13 centros ecológicos;- Aquisição de viatura para
recolha seletiva; - Execução e monitorização de projeto piloto com 30 famílias do
concelho; - Ações de Educação e Sensibilização Ambiental em complemento das ações
anteriores.

834.777,31

FC

709.560,71

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

Projeto-Piloto de Compostagem em Soure

As operações do município de Soure, no âmbito da Gestão de Resíduos, incluídos nas
ações previstas para o Aviso POSEUR-11-2015-18 são as seguintes:•Execução de projeto
piloto no âmbito da compostagem das IPSS do concelho e pelas duas maiores escolas;•
Ações de Educação e Sensibilização Ambiental em complemento da ação anterior.

19.817,70

FC

16.845,05

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

Promoção da Valorização Orgânica de Resíduos Verdes no
Concelho de Melgaço

-Adquirir compositores domésticos-Sensibilizar para importância da compostagem
doméstica-Instalar contentores subterrâneos na Vila-Adquirir autocompactadorAdquirir contentores para deposição de resíduos verdes (RV)-Adquirir viatura, para
transporte dos RV-Adquirir triturador, para tratamento dos RV-Adquirir trator, para
tratamento dos RV-Qualificar espaço para tratamento dos RV-Sensibilizar para
importância da recolha de RV

239.489,14

FC

203.565,77

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/01/01

2018/12/31

Portugal

Ecocentro de Sever do Vouga

O ecocentro visa ser uma infraestrutura para aumentar a recolha seletiva, através da
deposição ordenada, maximizando a valorização e tratamento. Será um ecocentro de
segunda geração, mais moderno e eficaz. O seu princípio orientador será a melhoria
contínua da qualidade do serviço prestado e o aumento da quantidade de material
recolhido e transformado, de forma a contribuir para a melhoria ambiental local e
global.

500.320,59

FC

425.272,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/10/12

2018/03/31

Portugal

Esta intervenção permite abordar a recolha de bioresíduos de uma forma inovadora,
através da estratégia aplicada, e de uma maior responsabilização individual. A
oportunidade centra-se na conjugação de uma estrutura (Ecocentro) de proximidade
capaz de acomodar os resíduos verdes, e de executar a sua compostagem local (do
resíduo ao composto) , e do favorecimento da recolha seletiva porta-a-porta em
detrimento da recolha de indiferenciados.

87.000,00

FC

73.950,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/12/28

2018/06/30

Portugal

669.120,00

FC

568.752,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2017/12/31

Portugal

18.240.355,92

FC

15.504.302,53

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/29

2019/01/28

Portugal

POSEUR-03-1911-FC-000059

POSEUR-03-1911-FC-000063

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-1911-FC-000066

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-1911-FC-000068

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-1911-FC-000069

POSEUR-03-1911-FC-000070

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE PENACOVA

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

MUNICÍPIO DE SOURE

MUNICÍPIO DE SOURE

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA

POSEUR-03-1911-FC-000072

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA

Recolha seletiva, porta-a-porta, de resíduos verdes

POSEUR-03-1911-FC-000073

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Instalação de Ecopontos Subterrâneos nas Três Vilas de Cabeceiras O que se pretende com a implementação desta operação é reforçar a rede de recolha
de Basto
seletiva de resíduos urbanos, via reforço da rede de ecopontos.

POSEUR-03-1911-FC-000075

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO DO
PLANALTO BEIRÃO

Incremento da qualidade e da quantidade da reciclagem dos 3
fluxos (3F) multimateriais

Operação verticalmente integrada na cadeia de gestão de resíduos recicláveis trifluxo
do beneficiário, compreendendo a sensibilização para o incremento da deposição
seletiva (incluindo o mecanismo PAYT), a ampliação e modernização da rede de
contentorização, recolha e armazenamento temporário desses fluxos e a ampliação da
capacidade de processamento e melhoria da eficiência da triagem de recicláveis trifluxo
desenvolvida pelo beneficiário.
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Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-1911-FC-000076

POSEUR-03-1911-FC-000078

POSEUR-03-1911-FC-000085
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Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos
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Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

2018/12/31

Portugal

Ecocentro Municipal da Lousã

O Ecocentro Municipal, a edificar em terreno já destinado ao efeito, é uma estrutura
padrão para a deposição voluntária de resíduos urbanos (RU). O Ecocentro terá ainda a
função de transformar os resíduos verdes, triturando-os e procedendo à sua
compostagem. Estão previstos contentores para as várias frações valorizáveis pela
ERSUC (vidro, papel, embalagens) e por outros sistemas gestores dos vários fluxos a
nível nacional.

265.700,40

FC

225.845,34

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/12/23

2017/12/31

Portugal

Alargamento da Recolha Seletiva no Município da Lousã

A Operação a desenvolver pela Câmara Municipal da Lousã (CML) insere-se na
necessidade de alargar a recolha seletiva com aumento do número de ecopontos,
distribuindo-os em zonas ainda não cobertas de forma satisfatória. Pretende-se
introduzir na Lousã o conceito de “eco-ilhas”, sendo 10 de tipologia subterrânea e 20
unidades de superfície, instalando-se assim 240 m3 de capacidade adicional para
recolha de embalagens, vidro e papel.

580.834,29

FC

493.709,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/02

2018/05/01

Portugal

38.828,03

FC

33.003,83

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/02

2018/08/31

Portugal

545.380,95

FC

463.573,81

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

São Pedro do Sul – Ecológico

O resumo das operações, do município de São Pedro do Sul, presentes na candidatura
que se expõe no âmbito do Aviso POSEUR-11-2015-18 são as seguintes:- Aquisição de 4
ilhas ecológicas a distribuir pelo concelho, no âmbito da requalificação urbana do
concelho de São Pedro do Sul;- Ações de Educação e Sensibilização Ambiental (incluindo
material comunicacional) na comunidade escolar.

97.908,00

FC

83.221,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

Sistema Integrado de Tratamento, Valorização e Destino Final dos
Resíduos Sólidos Urbanos da Ilha de São Miguel

No sentido de colmatar as atuais carências do sistema de gestão de resíduos da Ilha de
São Miguel , e sobretudo a sua necessidade de encontrar uma solução de futuro para o
longo prazo, pretendeu-se desenvolver um Sistema Integrado de Gestão de Resíduos
Sólidos Urbanos suportada por uma visão de sustentabilidade económica, social e
ambiental.

89.141.584,68

FC

75.770.346,98

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2014/01/01

2020/10/31

Portugal

Ações práticas e campanhas de sensibilização para a recolha
seletiva de resíduos

Realização campanhas de sensibilização e de educação ambiental, que serão dirigidas à
população em geral através da instalação de placas informativas, colocação de
autocolantes apelativos nos diferentes tipos de contentores, divulgação de “outdoors”.
Igualmente importante é ter uma atitude de proximidade com o público, apostando na
divulgação porta a porta. Só assim nos propomos atingir as metas do PERSU e nas
diretivas comunitárias para 2020.

150.137,98

FC

127.617,28

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

Reforço da recolha seletiva de resíduos no Concelho do Funchal

Com o desenvolvimento deste projeto pretendemos: implementar novos métodos de
deposição de resíduos (contentores enterrados), que irão gerar menores impactos em
termos ambientais e visuais; aumentar a frequência de recolha de resíduos em casas do
lixo cujo espaço é diminuto; diminuir a quantidade de resíduos indiferenciados
encaminhados para incineração e aumentar os resíduos enviados para reciclagem.

981.995,00

FC

834.695,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

Porto Moniz Embala+

O projeto terá 4 grandes fases: a primeira irá conceber os materiais de comunicação
para os vários públicos-alvo; a segunda irá criar uma campanha de media com enfoque
nos meios digitais; a terceira irá implicar um road show pelas várias entidades
colectivas do concelho (escolas, centros de dia, associações, etc) e a última incide num
evento público de dimensão regional que promova as boas práticas na gestão de RU.

151.885,00

FC

129.102,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

A.R.M. - ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.

Otimização e Reforço da Rede de Recolha Seletiva da ARM

1 - Construção de 6 ilhas ecológicas (contentores subterrâneos);2 - Aquisição de viatura
para reforço de Recolha Seletiva;3 - Aquisição de Contentores para a Rede de Recolha
de óleos Alimentares Usados;4 - Otimização do Sistema de Transporte de Recicláveis
entre Eccocentros e grandes produtores;5 - Projeto Piloto de Compostagem Doméstica
no Porto Santo;6 - Campanhas de Sensibilização.

882.675,00

FC

750.273,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2015/12/01

2018/12/31

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

A Campanha de sensibilização intermunicipal para a recolha seletiva e compostagem
doméstica pretende desenvolver na NUT III Cávado atividades de sensibilização da
Campanha de sensibilização intermunicipal para a recolha seletiva
população sobre a temática dos resíduos. A Operação apresenta-se estruturada em três
e compostagem doméstica na Região do Cávado.
componentes: a- sensibilização para a recolha seletiva; 2- sensibilização para a
compostagem doméstica; 3- comunicação e divulgação.

342.100,00

FC

290.785,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Educar para uma Economia Circular nos Resíduos Urbanos

O projeto consiste num conjunto de ações de sensibilização piloto, que orientam para
aplicação prática e replicação, enquadrando uma filosofia de economia circular.Serão
abordadas medidas no âmbito do desperdício alimentar, compostagem doméstica e
comunitária, diminuição da perigosidade de fluxos específicos e de embalagens,
acrescentando conferências, Workshops; e campanha de comunicação.

121.323,53

FC

103.125,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

Deposição selectiva de resíduos de embalagem e valorização de
resíduos orgânicos no Concelho do Funchal

O projecto visa dotar o Município com equipamentos públicos de deposição seletiva de
resíduos sólidos, por forma a promover e incentivar a reciclagem. Pretendemos
incentivar a população mais carenciada com a atribuição de contentores para a
deposição seletiva de embalagem.O projeto visa a diminuição da percentagem de
resíduos indiferenciados presentes nos RSU, através da promoção da compostagem
doméstica de resíduos orgânicos.

998.965,55

FC

849.120,72

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

2018/01/02

2019/12/31

Portugal

Ligação de Monchique Norte ao Sistema Multimunicipal de
Saneamento do Algarve

Ligação de Monchique Norte ao Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve,
infraestruturas necessárias à ligação das águas residuais produzidas em Monchique ao
Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve:a)Duas Estações Elevatórias (EE1 e
EE2);b) Condutas elevatórias com um comprimento total estimado de 1.400 ml;c)
Intercetores Gravíticos com um comprimento total estimado de 2.100 ml.

750.170,00

FC

637.644,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/10/01

2017/07/31

Portugal

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO

Construção da nova ETAR de Gôje

Reconhecido o carácter prioritário e emergente das intervenções que visam a resolução
de problemas ambientais graves, com o objetivo de reduzir o nível de poluição das
massas de água, atribuindo um especial enfoque ao cumprimento da Diretiva de Águas
Residuais Urbanas (DARU), constituem um risco para os recursos hídricos superficiais e
subterrâneos que importa eliminar.

2.076.658,71

FC

1.765.159,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/04/07

2018/12/31

Portugal

944.973,50

FC

803.227,47

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/01/01

2017/12/31

Portugal

474.122,00

FC

403.003,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/04/30

2018/07/31

Portugal

405.439,40

FC

344.623,49

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/01

2016/09/30

Portugal

Beneficiação da ETAR de Oliveira do Hospital

Na empreitada pretende-se o esvaziamento dos órgãos de tratamento existentes a
remodelar, a desmontagem dos equipamentos, seu transporte e deposição em destino
apropriado, assim como o envio a destino final adequado das lamas contidas no interior
dos órgãos de tratamento da ETAR, incluindo, se necessário, a sua extração e
desidratação até uma sicidade compatível com o destino final, e que estará enquadrado
com a legislação vigente.

771.119,80

FC

655.451,83

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/06/23

2018/07/30

Portugal

Remodelação da ETAR do Torrão

Propõe-se a implementação de um tratamento primário avançado com aproveitamento
da etapa de decantação primária existente, coadjuvada por um condicionamento
químico prévio em novos órgãos a instalar (ver descrição completa na memória
descritiva).A solução a implementar foi desenvolvida com o intuito de maximizar o
aproveitamento da infraestrutura existente tendo como objetivo principal a resolução
da DARU.

1.216.501,93

FC

1.034.026,64

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2018/03/31

Portugal

ETAR de Pontével

Remodelação da ETAR de Pontével e construção do sistema intercetorFinanciamento da
remodelação da ETAR de Pontével, no Cartaxo, da estação elevatória existente (PB5) e a
construção desistema intercetor. A ETAR existente permite atualmente o tratamento de
águas residuais de 7,5% da população do município doCartaxo. Graças a esta
intervenção, 14,2% da população do Cartaxo passará a ter acesso a um sistema de
saneamentoadequado.

2.572.089,66

FC

1.557.980,04

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/08/31

2018/05/31

Portugal

ETAR de Valada

Remodelação da ETAR de Valada e construção do sistema intercetor. O sistema
intercetor compõe-se de 3 setores, cada um deles composto por uma estação
elevatória e uma conduta elevatória. A ETAR existente permite atualmente o
tratamento de águas residuais de 1,3% da população do município do Cartaxo. Graças a
esta intervenção, 12,5% da população do Cartaxo passará a ter acesso a um sistema de
saneamento adequado.

2.944.400,73

FC

2.138.052,96

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/29

2018/10/31

Portugal

MUNICIPIO DA LOUSÃ

MUNICIPIO DA LOUSÃ

POSEUR-03-1911-FC-000089

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS,
E.I.M.

Otimização do Tratamento Mecânico e Biológico (TMB) de Beja e
Évora

POSEUR-03-1911-FC-000099

POSEUR-03-1911-FC-000100

POSEUR-03-1911-FC-000101

POSEUR-03-1911-FC-000102

POSEUR-03-1911-FC-000105

POSEUR-03-1911-FC-000107

POSEUR-03-1911-FC-000108

POSEUR-03-2012-FC-000002

POSEUR-03-2012-FC-000003

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

MUSAMI - OPERAÇÕES MUNICIPAIS DO AMBIENTE
EIM, S.A.

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

RESIDUOS DO NORDESTE, EIM, S.A.

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

ÁGUAS DO ALGARVE S.A.

A Operação assenta no conceito de “Zero Waste”, tornado exequível em várias aldeias,
vilas e cidades da Europa. Pretende-se inovar na gestão de resíduos e operacionalizar
novas estratégias que consigam melhorar o desempenho da Câmara Municipal da Lousã
(CML), aplicando o conceito nas cinco Aldeias de Xisto e em três outros lugares remotos
do concelho.
Alterações da UTMB de Évora; alterações da UTMB de Beja; operacionalização da ET de
Vila Ruiva; construção de unidade de compostagem de verdes; aquisição de
equipamentos para deposição e transporte; aquisição de compostores domésticos;
promoção do composto.

POSEUR-03-2012-FC-000004

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E
SANEAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA

A ETAR de Vila Verde será uma instalação convencional, de tratamento por lamas
ativadas em arejamento prolongado. O tratamento da fase líquida inclui gradagem,
Saneamento da Bacia Norte/Nordeste – Ampliação e Remodelação desarenamento e remoção de gorduras, arejamento e decantação secundária com
da ETAR de Vila Verde
recirculação de lamas ativadas e da fase sólida o espessamento gravítico de lamas e sua
desidratação mecânica por centrifugação. Será aproveitada parte da água residual
tratada, para utilização interna e externa.

POSEUR-03-2012-FC-000005

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ÁGUAS DO VALE DO TEJO, S.A.

Remodelação da ETAR da Maceira

POSEUR-03-2012-FC-000007

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

MUNICIPIO DE SETUBAL

A operação “Sistema do Faralhão” trata-se de uma intervenção que visa resolver uma
Sistema do Faralhão - Emissário e conduta elevatória para ligação à das uma situações de incumprimento e de contencioso no âmbito da DARU
ETAR de Setúbal
contempladas no processo de infração comunitário imposto a Portugal pela
Comunidade Europeia (Proc. 2009/2309).

POSEUR-03-2012-FC-000008

POSEUR-03-2012-FC-000009

POSEUR-03-2012-FC-000010

POSEUR-03-2012-FC-000011

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

País |
Country

2016/01/01

Aldeias Resíduos Zero

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Data Fim |
Finish Date

01- Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do
acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos;

MUNICIPIO DA LOUSÃ

POSEUR-03-1911-FC-000098

Data Início |
Start Date

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

0,85

0,85

Prioridade de Investimento | Investment Priority

1.075.939,21

sss

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

Objetivo Temático | Thematic
Objective

FC

Otimização e reforço da rede de recolha seletiva

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

1.265.810,84

GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS,
E.I.M.

POSEUR-03-1911-FC-000086

POSEUR-03-1911-FC-000097

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

ÁGUAS DO VALE DO TEJO, S.A.

ÁGUAS DO VALE DO TEJO, S.A.

CARTÁGUA - ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.

CARTÁGUA - ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.

Remodelação da ETAR da Maceira tendo em vista alcançar o cumprimento dos
requisitos de águas residuais urbanas (DARU)

839

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000012

POSEUR-03-2012-FC-000013

POSEUR-03-2012-FC-000014

POSEUR-03-2012-FC-000015

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE NELAS

MUNICIPIO DE TRANCOSO

MUNICIPIO DE TRANCOSO

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

Construção da ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor

Esta operação contribui para a melhoria dos níveis de eficiência operacional do
município de Nelas no que concerne ao tratamento satisfatório das águas residuais
urbanas; tendo em vista o integral cumprimento da Diretiva relativa ao Tratamento de
Águas Residuais Urbanas — Diretiva 91/271/CEE, de 21 -05-1991 (DARU).

2.944.533,58

FC

2.502.853,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/04/27

2018/12/31

Portugal

Remodelação da ETAR de Courelas

Remodelação da ETAR de Courelas:Obras de entrada;Substituição do distribuidor
rotativo de funcionamento gravítico por um motorizado com variação de
velocidade;Tanque de regularização e estação elevatória do tanque de
regularização;Meio de enchimento em plástico para substituição do existente;Tanque
de receção de lamas das outras ETAR e estação elevatória de lamas;Filtro de
banda;Reabilitação dos leitos de secagem.

569.645,07

FC

484.198,31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/05/01

2017/12/31

Portugal

Nova ETAR da Quinta do Seixo

A remodelação da ETAR da Quinta do Seixo terá as seguintes componentes:Obra de
entrada ou tratamento preliminar para remoção dos sólidos e areias;Tratamento
secundário - Arejamento prolongado ou Oxidação Total;Fossas de lamas em excesso,
em betão armado, par armazenamento das lamas que serão transportadas para uma
ETARcom tratamento de lamas;As tubagens e acessórios;O acesso, pavimentos e a
vedação.

433.988,96

FC

368.890,62

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/05/01

2017/12/31

Portugal

Construção da nova ETAR, incluindo emissários e EEs

Consta construção de uma nova ETAR no Arinho - Castro Daire , para substituição da
existente na Ponte Pedrinha que atingiu o fim de período de vida útil. Incorpora 15Km
de emissários elevatórios e gravíticos e 6 estações elevatórias, possui tratamento
terciário com aproveitamento das lamas e do efluente tratado com armazenamento e
desinfeção. O acréscimo de habitantes equivalentes servidos é de 2121, que representa
um aumento de 19%.

6.706.227,54

FC

5.700.293,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/12/05

2019/12/31

Portugal

4.679.278,00

FC

3.977.386,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/12/01

2019/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000016

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Construção da ETAR de Valgode e emissários

A operação visa a reabilitação e ampliação das infraestruturas do sistema
multimunicipal de saneamento do Valgode, integrando diversos coletores, emissários,
estações elevatórias e condutas. Este subsistema encaminha as águas residuais
provenientes de vários lugares dos concelhos de Vouzela e São Pedro do Sul, para
tratamento na ETAR de Valgode, que apresenta dificuldades de cumprimento da
legislação em termos de requisitos de descarga.

POSEUR-03-2012-FC-000017

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DE PENICHE

Remodelação da ETAR de Peniche

.

6.288.551,41

FC

5.345.268,69

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/05/31

2018/02/28

Portugal

ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ S.A.

Subsistema de Água Residual - ETAR de Ribeira dos Moinhos

A presente Operação tem por objetivo responder à prioridade nacional de resolução de
situações de incumprimento da Diretiva 91/271/CEE, de 21/05/1991 (DARU), que já se
encontrem em processo de contencioso comunitário, de forma a assegurar a proteção
do ambiente em geral e das águas superficiais e costeiras em particular, dos efeitos
nefastos das descargas das águas residuais urbanas.

1.893.111,88

FC

1.609.145,10

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/01/01

2018/12/31

Portugal

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.

A ETAR servirá a população dos lugares de Grândola, Aldeia do Futuro, Bairro da Tirana,
Bairro da Liberdade, Bairro do Isaías, Bairro das Amoreiras, Aldeia da Justa e Bairro da
Conceção Construção da ETAR de Grândola e Sistema Intercetor de
Linha, todos da freguesia e concelho de Grândola, perfazendo uma capacidade total de
Grândola (resolução do processo de contencioso DARU)
tratamento para 9 000 habitantes-equivalente em época alta. O efluente tratado será
descarregado numa linha de água afluente do Ribeiro do Arcão.

4.386.951,00

FC

3.728.908,35

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/23

2019/06/30

Portugal

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.

Remodelação da ETAR de Amareleja (resolução do processo de
contencioso DARU)

A reabilitação atenderá às cargas orgânicas afluentes e às condições de afluência
hidráulicas à ETAR (2.459 hab.eq). A ETAR manterá o princípio de funcionamento
baseado em sistema por biomassa fixa, na variante de leito percolador. O tratamento
da fase sólida inclui uma etapa de estabilização anaeróbia, seguida de desidratação,
sendo intervencionados os órgãos do tratamento primário e recirculação e distribuição
de caudal ao leito percolador

404.092,93

FC

343.478,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2018/06/30

Portugal

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.

A ETAR de Beja, a construir no local da atual ETAR de Monte de Santo António, servirá a
população de São Salvador, dos lugares de Salvador, São João Baptista, Santiago Maior
Construção da ETAR de Beja (resolução do processo de contencioso
e Santa Maria da Feira, todos pertencentes a Beja, perfazendo uma capacidade total de
DARU)
tratamento para 31 060 habitantes-equivalente em época alta. O efluente tratado será
descarregado no Barranco do Poço dos Frangos.

4.997.450,00

FC

4.247.832,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2019/11/30

Portugal

Conceção Construção da ETAR de Montemor-o-Novo e sistema
Intercetor de Montemor-o-Novo (resolução do processo de
contencioso DARU)

A ETAR a construir terá capacidade total de tratamento para 10 250 habitantesequivalente. Importa salientar que alguns destes lugares são atualmente servidos por
instalações de tratamento muito deficitárias ou não são servidos por qualquer tipo de
instalação de tratamento. O efluente tratado será descarregado no Ribeiro da Bomba,
afluente da Ribeira de Canha, que por sua vez é afluente do Rio Sorraia, pertencente à
bacia hidrográfica do Tejo.

5.099.184,00

FC

4.334.306,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/10/01

2019/06/30

Portugal

Execução da Obra de Ampliação e Beneficiação da ETAR de
Mealhada

Esta candidatura é composta por várias componentes que concorrem para o seu
objetivo final. Essas componentes são:Elaboração do projeto, revisão do projeto,
aquisição de terrenos, empreitada de ampliação e beneficiação da ETAR de Mealhada,
Prestação de serviço de fiscalização e Prestação do serviço de coordenação e segurança
em obra.

3.092.134,12

FC

2.628.314,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/01/01

2017/12/31

Portugal

367.500,00

FC

312.375,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/06/01

2018/09/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000018

POSEUR-03-2012-FC-000019

POSEUR-03-2012-FC-000020

POSEUR-03-2012-FC-000021

POSEUR-03-2012-FC-000022

POSEUR-03-2012-FC-000023

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.

MUNICÍPIO DE MEALHADA

POSEUR-03-2012-FC-000024

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.

Remodelação do Tratamento Secundário da ETAR de Senhora de
Aires – Viana do Alentejo

A Operação objeto da presente candidatura prevê um conjunto de trabalhos que são
complementares à obra de entrada e pré-tratamento e que têm como principal objetivo
dotar a infraestrutura de órgãos e etapas de tratamento que assegurem o cumprimento
do normativo de descarga. Sublinha-se que as etapas de obra de entrada e prétratamento, intervencionadas ao abrigo do POVT, não serão alvo de intervenção no
âmbito da presente Operação.

POSEUR-03-2012-FC-000025

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ÁGUAS DO ALGARVE S.A.

Ligação de Algoz/Tunes ao Sistema de Águas Residuais de
Albufeira, Lagoa e Silves

Desativação da ETAR de Algoz / Tunes e encaminhamento dos efluentes para o Sistema
da Águas Residuais de Albufeira Lagoa e Silves, através da construção de 3 estações
elevatórias e de Troços de conduta elevatória e gravítica.

1.817.038,58

FC

1.544.482,79

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/02/26

2017/06/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000026

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ÁGUAS DO ALGARVE S.A.

Sistema Intercetor e Elevatório de Vila do Bispo e Sagres

Desativação das ETAR de Viela do Bispo, Hortas Tabual, Raposeira e Sagres e construção
de um Sistema Intercetor e Elevatório para encaminhar os efluentes para a ETAR de Vila
do Bispo/ Sagres

2.040.182,87

FC

1.734.155,44

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/01/01

2018/03/31

Portugal

11.088.900,05

FC

9.425.565,04

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/06/01

2019/04/30

Portugal

21.820.032,43

FC

18.547.027,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/07/01

2019/08/31

Portugal

1.749.350,89

FC

1.486.948,21

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/08/05

2018/04/30

Portugal

248.860,49

FC

211.531,42

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/02/01

2017/03/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000027

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ÁGUAS DO ALGARVE S.A.

NOVA ETAR DA COMPANHEIRA

POSEUR-03-2012-FC-000028

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ÁGUAS DO ALGARVE S.A.

ETAR de Faro / Olhão e Sistema Elevatório de Olhão

POSEUR-03-2012-FC-000029

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ABRANTAQUA - SERVIÇO DE ÁGUAS RESIDUAIS
URBANAS DO MUNICÍPIO DE ABRANTES S.A.

ETAR dos Carochos e Sistema Intercetor

Nova ETAR da Companheira para substituição da existente, obsoleta, não cumpre o
normativo de descarga cujo lançamento dos efluentes sem um tratamento adequado é
feito no estuário do rio Arade, Zona Sensível (DL 198/2008, de 8/10).A Nova ETAR,
convencional, Lamas ativadas, arejamento prolongado e desinfeção final, tratamento
de lamas e tratamento de cheiros.
A ETAR de Faro / Olhão e Sistema Elevatório de Olhão substituirão duas ETAR
constituidas por lagoas, antigas e obsoletas.A nova ETAR será de Lamas Ativadas
Arejamento Prolongado e desinfeção final, tratamento de lamas e tratamentoi de
cheiros.
A operação consiste na construção de uma nova ETAR nos Carochos, que ficará
preparada para tratar as águas residuais de 10.000 habitantes. Consiste ainda na
construção/remodelação do sistema intercetor que compreende a estação elevatória
do Girassol, a estação elevatória do Casal da Preta e cerca de 3 km de coletores e
condutas elevatórias.

POSEUR-03-2012-FC-000030

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

Execução da Etapa de Remoção de Nutrientes na ETAR de Mesão
Frio

A operação a desenvolver no âmbito da presente candidatura, inclui a remodelação da
ETAR de Mesão Frio, visando a resolução de problemas ambientais, com o objetivo de
reduzir o nível de poluição das massas de água, no que se refere ao cumprimento da
DARU. Esta remodelação consiste na execução da etapa de remoção de nutrientes, de
modo a garantir o cumprimento da licença de descarga e a legislação vigente, em
matéria de descarga de águas residuais

POSEUR-03-2012-FC-000031

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE MANGUALDE

ETAR POENTE DE MANGUALDE E EMISSÁRIO

Construção da ETAR Poente de Mangualde e respetivo emissário com 3,7 km de
extensão. Reposição das infraestruturas afetadas e desativação da ETAR da Lavandeira
e da fossa sética da Roda.

2.887.226,57

FC

2.454.142,58

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/05/08

2019/12/31

Portugal

Despoluição da Bacia do Corgo - Ampliação de Redes de
Saneamento e Reabilitação de ETAR's

A EMARVR pretende resolver as situações que possam vir a constituir incumprimento
da Diretiva de Águas Residuais Urbanas (DARU), no concelho de Vila Real, pelo que
presente operação pretende incrementar a cobertura em termos de redes de
saneamento de águas residuais e reabilitar as ETAR’s municipais antigas que não
cumprem os parâmetros de descarga adequados.

6.304.781,42

FC

5.359.064,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/01/01

2018/06/30

Portugal

Ampliação e Remodelação da ETAR de Campo - Valongo

A ETAR de Campo, infraestrutura de tratamento e rejeição de águas residuais e
efluentes industriais, constitui um elemento de relevância na gestão do Saneamento e
do Sistema a si associado, para as populações da sua área de intervenção e para os
Municípios abrangidos.Considerando esta necessidade premente de intervenção, a
Águas de Valongo, S.A. apresenta a Operação “Ampliação e Remodelação da ETAR de
Campo - Valongo”.

3.896.239,50

FC

3.311.803,58

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/04/20

2017/08/31

Portugal

Subsistema de Saneamento de Chancelaria / Pedrógão

A presente operação prevê a construção de uma ETAR e respetivas infraestruturas de
ligação com as redes já existentes e sem tratamento no subsistema, assim como a
construção/ampliação de redes para aumentar a cobertura, garantindo um adequado
tratamento dos efluentes recolhidos e contribuindo para a melhoria da qualidade das
massas de água.

4.439.760,43

FC

3.773.796,36

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/01

2018/07/31

Portugal

Instalação de equipamentos e fases de tratamento adicionais na
ETAR de Frossos

A operação contempla:Implementação de Silo de Cal p Estabilização Química das lamas
desidratadas;Implementação de Gradagem Complementar na etapa de tratamento
preliminarReformulação do Sistema de Arejamento da Etapa de Tratamento
BiológicoImplementação de Sistema de desodorização biológica na etapa de tratamento
de lamasImplementação de Sistema de Desodorização Biológica na Etapa
PreliminarValorização da ribeira de Panóias

925.695,00

FC

786.840,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/28

2017/09/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000032

POSEUR-03-2012-FC-000033

POSEUR-03-2012-FC-000034

POSEUR-03-2012-FC-000035

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

EMARVR,ÁGUA E RESÍDUOS DE VILA REAL, E.M., S.A.

A V - ÁGUAS DE VALONGO S.A.

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

840

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000036

POSEUR-03-2012-FC-000037

POSEUR-03-2012-FC-000038

POSEUR-03-2012-FC-000039

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000040

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000041

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000042

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000043

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000045

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000046

POSEUR-03-2012-FC-000048

POSEUR-03-2012-FC-000049

POSEUR-03-2012-FC-000050

POSEUR-03-2012-FC-000051

POSEUR-03-2012-FC-000052

POSEUR-03-2012-FC-000053

POSEUR-03-2012-FC-000054

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000055

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000056

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000058

POSEUR-03-2012-FC-000060

POSEUR-03-2012-FC-000061

POSEUR-03-2012-FC-000063

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Subsistema de Saneamento de Lapas / Ribeira Branca

A operação prevê a remodelação da ETAR existente (introdução de um sistema de prétratamento) e a ligação das redes já existentes e sem tratamento no subsistema (Casais
Martanes, Almonda e Zibreira), assim como a construção de nova rede em Videla e a
ampliação das redes existentes para aumentar a cobertura, contribuindo para a
melhoria da qualidade das massas de água.

3.971.076,87

FC

3.375.415,34

Remodelação da ETAR de Vila Nova de Paiva

O sistema de tratamento preconizado inclui a beneficiação ou reaproveitamento de
todas as infraestruturas de construção civil existentes, desde que compatíveis com as
condições de afluência à estação, nomeadamente o desarenador, tanque de
arejamento, espessador gravítico, poço de recirculação de lamas e edifício de apoio à
exploração,

863.569,90

FC

Cadastro das infraestruturas dos sistemas de abastecimento de
água e de saneamento de águas residuais de Monchique

Duas prestações de serviços: 1ª- Elaboração de cadastro das infraestruturas dos
sistemas em baixa de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais de
Monchique; 2ª- Aquisição de software SIG, incluindo aplicação das redes de águas e
águas residuais. Internamente, prevê-se a interligação com outros sistemas de gestão
nessas áreas, da área de responsabilidade da entidade gestora.

87.752,20

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E
SANEAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Reabilitação da ETAR do Magoito

Na reabilitação da ETAR prevêem-se as seguintes fases de intervenção:1ª-desativação
da EE inicial e instalação da estação de pré-tratamento2ª-construção do decantador
secundário circular, da EE de lamas e do edifício de tratamento de lama3ª-alterações e
beneficiação estrutural no tanque de arejamento TA24ª-alterações e beneficiação
estrutural no tanque de arejamento TA15ª-entrada em funcionamento da nova
desidratação de lamas

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

Pretende-se implementar uma operação de pré-tratamento do efluente e ainda a
instalação de um sistema de dosagem de ácido clorídrico diluído na superfície da lagoa
Remodelação da obra de entrada e lagoa de maturação da ETAR de
de maturação, de modo a evitar a proliferação de algas. A operação garante assim um
Almeirim / Alpiarça
adequado tratamento dos efluentes recolhidos para uma população de 25006
habitantes servidos e contribui para a melhoria da qualidade das massas de água.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE PAIVA

MUNICÍPIO DE MONCHIQUE

Nome da Operação | Operation Name

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

734.034,42

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/06/01

2018/04/30

Portugal

FC

74.589,37

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/31

2018/01/15

Portugal

905.323,14

FC

769.524,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/06/01

2018/01/31

Portugal

231.593,20

FC

196.854,22

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/30

2017/04/21

Portugal

9.257.584,40

FC

7.868.946,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/07/30

2019/08/31

Portugal

698.614,17

FC

593.822,04

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/06/30

2017/12/31

Portugal

1.870.000,00

FC

1.589.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.

Nova ETAR de S. Teotónio e Sistema Elevatório

A obra prevista atenderá às cargas orgânicas afluentes e às condições de afluência
hidráulicas à ETAR no horizonte de projeto: 2 730 habitantes-equivalentes. O sistema de
tratamento proposto para a fase líquida assenta num processo de lamas ativadas. O
sistema de tratamento preconizado para a fase sólida inclui o espessamento e
desidratação de lamas.

MUNICIPIO DE LAMEGO

A implementação do projeto do sistema de Tratamento de águas Residuais a Drenar
Sistema de saneamento de águas residuais domésticas no lugar de para a ETAR de Sande prevê vários trabalhos, nomeadamente a desativação da Fossa
Souto Covo
Séptica existente, a construção de coletores gravíticos, a construção de ramais
domiciliários, de condutas elevatórias e de estações elevatórias.

753.923,88

FC

640.835,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/08/01

2018/12/31

Portugal

Recolha e drenagem de águas residuais domésticas em diversas
freguesias do Município do Peso da Régua para tratamento
adequado

Propõe-se a reabilitação de troços complementares à rede de drenagem de águas
residuais domésticas para expandir as infraestruturas de drenagem de águas residuais
domésticas e expandir uma infraestrutura de drenagem de águas residuais pluviais
transformando um sistema de drenagem unitário num sistema separativo e ainda
eliminar ETAR’s e fossas assim como vários pontos de descarga direta para as linhas de
água

993.796,15

FC

844.726,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/14

2018/02/28

Portugal

CADASTRO INFRAESTRUTURAL - EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE
RECURSOS

Com a presente Operação, denominada “Cadastro Infraestrutural – Eficiência na Gestão
de Recursos”, o Município de Boticas pretende proceder à elaboração do cadastro
infraestrutural do sistema de abastecimento de água em baixa do concelho de Boticas.
Para o efeito, será realizada a aquisição de serviços, com vista à implementação de
diversas ações, que se revelam indispensáveis para a concretização dos objetivos.

130.658,15

FC

111.059,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Levantamento cadastral das infraestruturas de vertente em baixa
de saneamento e abastecimento de água

Esta operação aponta claramente para a obtenção de um grau de conhecimento das
infraestruturas, que possibilite a evolução para os processos de redução de perdas de
água e melhoria dos serviços, com vista a garantir: Informação quantitativa e
qualitativa sobre cada um dos elementos da rede, Módulos de suporte e reporte no
sistema SIG, sobre intervenções nas infraestruturas, histórico das intervenções e estado
de conservação das infraestruturas.

200.293,51

FC

170.249,48

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/03/23

2017/03/20

Portugal

MUNICIPIO DE MANGUALDE

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NOS SISTEMAS AA E SAR NO MUNICÍPIO DE MANGUALDE

Elaborar cadastro sistemas AA/SAR segundo modelo dados ERSAR/POSEUR (redes,
ramais, condutas, captações, reservatórios, etc) carregamento dados, testes
operacionalização/gestão em plataforma WEBSIG. Resulta cadastro todos sistemas
AA/SAR, integrado em WEBSIG para gestão, planeamento, manutenção, reabilitação,
atualização dados, serviços, integração/CRM/ERP, Web Services, partilha informação.
Plano sustentabilidade WEBSIG, ICIGP final 70 pontos.

241.756,81

FC

205.493,28

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Visa-se efetuar o levantamento de cadastro das infraestruturas de AA e SAR existentes.,
Elaboração do cadastro e gestão operacional das redes de
bem como dispor de uma solução de SIG e Gestão Operacional de apoio ao controlo
abastecimento de água e de saneamento de águas residuais - Vale operacional, para manutenção de informação, planeamento e gestão das ações
de Cambra
executadas e a executar. Tornar-se-á possível o registo de informações relativas ao
estado de conservação das infraestruturas e a intervenções futuras.

113.625,00

FC

96.581,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/03/30

Portugal

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO

Elaborar cadastro sistemas AA/SAR segundo modelo dados ERSAR/POSEUR (redes,
ramais, condutas, captações, reservatórios, etc) carregamento dados, testes
Elaboração de Cadastro das Infraestruturas existentes nos sistemas operacionalização/gestão em plataforma WEBSIG. Resulta cadastro todos sistemas
AA e SAR no Município de Ferreira do Alentejo
AA/SAR, integrado em WEBSIG para gestão, planeamento, manutenção, reabilitação,
atualização dados, serviços, integração/CRM/ERP, Web Services, partilha informação.
Plano sustentabilidade WEBSIG, ICIGP final 70 pontos.

94.845,30

FC

80.618,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/26

2018/03/31

Portugal

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

A operação visa elaborar um cadastro das infraestruturas de abastecimento de água e
saneamento em baixa no município de Aljustrel e adquirir uma ferramenta informática
Elaboração de cadastro das infraestruturas existentes de
para a gestão das redes, permitindo obter índices ERSAR dAA44ab e dAR45ab de 70
abastecimento de água e saneamento de águas residuais em baixa
pontos, eliminar as não respostas dos indicadores necessários ao cálculo do índice das
no município de Aljustrel
melhorias nos sistemas de AA e SAR e cumprir os requisitos em matéria de
sustentabilidade económica e financeira.

70.589,70

FC

60.001,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/02/01

2017/12/31

Portugal

Para o alcance dos objetivos da Operação serão implementadas duas ações
complementares e exclusivamente relacionados a primeira diz respeito ao
levantamento do Cadastro em SIG de toda a extensão das Redes de Abastecimento de
Água e Saneamento de Águas Residuais a outra consiste na indispensável
Implementação do Sistema (Software) para a Gestão, Monitorização e Atualização da
Informação das Redes de AA e SAR.

338.830,00

FC

288.005,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/02/24

2018/08/30

Portugal

2.050.000,00

FC

1.742.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2018/07/01

Portugal

A EMARVR propõe-se fazer um levantamento dos elementos sobre os quais não existe
cadastro, bem como reunir a informação dispersa num único software, que ficará
disponível para toda a entidade. Incluirá uma aplicação de gestão patrimonial de
infraestruturas que permite a manutenção atualizada da informação recolhida.

194.704,52

FC

165.498,84

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/12

2018/04/30

Portugal

O projecto objecto de candidatura consiste na elaboração de cadastro das
infraestruturas existentes dos sistemas em baixa de Abastecimento de Água (AA) e de
Saneamento de Águas Residuais (SAR). Em complemento, será ainda adquirido software
específico para a gestão das infraestruturas de AA e SAR a cadastrar no âmbito da
candidatura.

79.247,25

FC

67.360,16

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/02

2017/05/31

Portugal

1.271.044,80

FC

1.080.388,08

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Elaboração de cadastro de redes de água e saneamento do
concelho de Melgaço

O objecto da operação visa concretizar a elaboração do cadastro das redes de
abastecimento de água e para as redes de saneamento de águas residuais, incluindo a
elaboração da cartografia à escala 1:2000. Para um melhor aproveitamento do
investimento será também adquirido um módulo de software de gestão do cadastro online, de forma a permitir actualizações dinâmicas em tempo real e uma utilização mais
fácil por parte dos stakeholders.

246.797,07

FC

209.777,51

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/23

2018/04/30

Portugal

Elaboração de Cadastro das Infraestruturas Existentes nos
Sistemas em Baixa de AA

A referida operação, enquadrada na sustentabilidade do ciclo urbana da água, abrange
o cadastro das infraestruturas da rede de abastecimento de água em baixa, do
município de Vila Nova de Poiares. A operação permitirá obter informação que permita
uma gestão mais eficiente do ciclo urbano da água e, esta será indispensável para uma
atempada reabilitação dos ativos, que, terá seguidamente, repercussões positivas no
desempenho do setor.

85.448,52

FC

72.631,24

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/04/30

Portugal

MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

0,85

Sistema de gestão de infraestruturas de abastecimento de água e
EMARVR,ÁGUA E RESÍDUOS DE VILA REAL, E.M., S.A.
de saneamento de águas residuais

0,85

Data Fim |
Finish Date

Remodelação da ETAR da Quinta do Papelão

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

0,85

0,85

Data Início |
Start Date

A operação prevê a introdução de tratamento secundário por tanque de arejamento
prolongado seguido de decantador secundário, para melhoria do desempenho final da
ETAR, uma vez que na sua atual configuração e face às solicitações, não permite
garantir o cumprimento dos termos do Título de Utilização de Recursos Hídricos e
consequentemente garantir o cumprimento do quadro legal português e comunitário.

Por forma a dar resposta às necessidades da operação e exploração dos sistemas em
baixa dos Municípios da Parceria, e atendendo à pouca informação disponibilizada pelos
Sistema de Águas da Região do Noroeste - Levantamento Cadastral Municípios, tornou-se imprescindível criar, desenvolver e implementar um sistema de
das Infraestruturas dos Sistemas em Baixa
cadastro de infraestruturas (SIG), ferramenta de Software para apoio à gestão,
manutenção e operacionalidade das infraestruturas do Sistema de Águas da Região do
Noroeste.

0,85

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Construção do Intercetor do Rio Tinto

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Cadastro das Redes de Abastecimento de Água e de Drenagem de
Águas Residuais Concelho de Ponte de Lima

0,85

Objetivo Temático | Thematic
Objective

A operação em apreço consiste essencialmente na união das descargas da ETAR de Rio
Tinto e da ETAR do Freixo e a sua descarga final no rio Douro, bem como na reabilitação
do intercetor existente entre a rotunda do centro de saúde de Rio Tinto e a ETAR de Rio
Tinto.

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Cadastro de infraestruturas – Abastecimento de Água e de
Saneamento de Águas Residuais

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO
ALENTEJO

Prevê-se que as EG disponham de informação normalizada e homogénea das redes, que
Cadastro das infraestruturas existentes dos sistemas em baixa de possa habilitar os municípios a optar por um modelo de gestão mais conveniente,
Abastecimento de Água (AA) e de Saneamento de Águas Residuais assunto em discussão neste momento no Alto Alentejo.Pretende-se também a
(SAR)
aquisição de software de gestão da rede pois sem o mesmo não é possível garantir uma
atualização da rede bem como outras ações descritas na MD anexa.

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

841

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000064

POSEUR-03-2012-FC-000065

POSEUR-03-2012-FC-000066

POSEUR-03-2012-FC-000067

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000068

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000069

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000070

POSEUR-03-2012-FC-000071

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Cadastro de infraestruturas – Abastecimento de Água e de
Saneamento de Águas Residuais no Município de Alvito.

O projecto objecto de candidatura consiste na elaboração de cadastro das
infraestruturas existentes dos sistemas em baixa de Abastecimento de Água (AA) e de
Saneamento de Águas Residuais (SAR). Em complemento, será ainda adquirido software
específico para a gestão das infraestruturas de AA e SAR a cadastrar no âmbito da
candidatura.

36.933,20

FC

31.393,22

“Elaboração de Cadastro das Infraestruturas existentes nos
sistemas em baixa”

A candidatura pretende a construção de base de dados, para suportar a tomada de
decisões para a gestão eficiente das redes de AA e SAR, através da elaboração do
cadastro das infraestruturas existentes e construção de plataforma SIG dinâmica que
garanta informação dos componentes dos sistemas e que permita a atualização de
dados e a interligação com o sistema de gestão de clientes, com sistema de
operação/manutenção e com o sistema financeiro.

61.500,00

FC

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS NOS
SISTEMAS EM BAIXA DO MUNICÍPIO DE PENELA

O MP pretende realizar o levantamento cadastral de toda a sua rede de Abastecimento
de Água (220km) e da Rede de Saneamento de Águas Residuais (30km) visando uma
gestão mais eficiente dos serviços, quer pela identificação das necessidades de
intervenções futuras, quer pela introdução de mecanismos de controlo e informação
que evitem perdas e diminuam custos de operação.

91.020,00

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DE INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NOS SISTEMAS EM BAIXA - SAR Lezíria do Tejo e Almonda

A operação centra-se na contratação externa do levantamento da informação e
carregamento na plataforma SIG, do software de exploração da rede em baixa, ponte
com a plataforma SIG, e da passagem de telas finais para ambiente SIG. A Entidade
Gestora (EG) acompanhará os trabalhos. A auditoria técnica aos serviços será
contratada em procedimento separado, já que a EG não dispõe de
equipas/equipamentos de topografia que assegurem a qualidade final.

MUNICÍPIO DE CHAVES

Elaboração de Cadastro de Redes de Abastecimento de Redes de
Água e Drenagem de Águas Residuais do Concelho de Chaves

A operação permitirá um conhecimento aprofundado das redes de infraestruturas de
abastecimento de água e saneamento de águas residuais existentes no concelho de
Chaves, apoiado tecnologias SIG, constituindo uma ferramenta de intervenção na
gestão, manutenção e planeamento.O trabalho será desenvolvido em 3 fases: a
execução de Ortofotomapas à escala 1:2000, o levantamento das infraestruturas
propriamente ditas e a criação do Sistema de Gestão.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/20

2017/12/31

Portugal

52.275,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/01

2017/07/31

Portugal

FC

77.367,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

327.500,00

FC

278.375,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/30

2018/10/31

Portugal

357.005,01

FC

303.454,26

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/05/29

2019/05/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

Com a presente operação o Município de Valpaços, irá desenvolver um conjunto de
ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA REDE DE
ações com vista à elaboração do levantamento cadastral das redes de abastecimento
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
de água e de saneamento de águas residuais do concelho de Valpaços, na qualidade de
GERIDAS PELO MUNICÍPIO
entidade gestora dos referidos sistemas.

355.500,00

FC

302.175,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/31

2018/06/30

Portugal

MUNICÍPIO DE OURIQUE

O índice de conhecimento das infraestruturas existentes de AA e de SAR, nos sistemas
em baixa, do concelho de Ourique não ultrapassa os 10%, facto que causa grandes
Elaboração de Cadastro das Infraestruturas existentes de
constrangimentos na gestão e planeamento. Esta operação permitirá cadastrar todas as
Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, nos
infraestruturas existentes e criar as condições técnicas para a gestão/manutenção do
sistemas em baixa, do concelho de Ourique
cadastro e futuro planeamento de intervenção, com vista à melhoria da prestação de
serviços à população.

60.755,58

FC

51.642,24

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/03

2017/12/31

Portugal

Pretende-se uma gestão mais eficiente dos ativos, seu funcionamento, qualidade do
serviço e sustentabilidade, evitar desperdícios de água tratada, dotar a entidade gestora
da máxima informação dos sistemas, o que leva a enquadrar as intervenções a realizar
para obter os melhores resultados, sendo esta informação basilar para a tomada de
decisão sobre as acções a desenvolver ou a implementar no âmbito das respectivas
infraestruturas.

323.731,34

FC

275.171,64

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/06/30

Portugal

248.333,36

FC

211.083,34

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/01

2018/09/30

Portugal

77.911,40

FC

66.224,69

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2018/05/31

Portugal

103.923,00

FC

88.334,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/01

2017/04/30

Portugal

92.242,73

FC

78.406,32

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

Elaboração do Cadastro das Infraestruturas existentes nos
Sistemas SAR e AA de Ribeira de Pena

O investimento na sustentabilidade dos Sistemas AA e SAR é fundamental para atenuar
as possíveis consequências que uma gestão ineficiente pode causar, através da ausência
de conhecimento do estado atual das infraestruturas e redes existentes. Considerando
as necessidades de conhecimento do sistema, o Município de Ribeira de Pena apresenta
a operação “Elaboração de Cadastro das Infraestruturas existentes nos Sistemas SAR e
AA de Ribeira de Pena”.

239.027,13

FC

203.173,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NOS SISTEMAS EM BAIXA - Castro Verde

Através da realização de cadastro das infraestruturas existentes no sistema em baixa
com recursos a uma base de dados de cadastro assente em sistema de informação
geográfica (SIG) será possível, de forma eficiente, eficaz e sustentável, obter
informações acerca do estado atual das infraestruturas e definir um correto
planeamento de ações de manutenção, construção, renovação ou reabilitação dos
componentes das mesmas.

44.010,00

FC

37.408,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/02/01

2017/02/27

Portugal

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NOS SISTEMAS AA E SAR NO MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA

Elaborar cadastro sistemas AA/SAR segundo modelo dados ERSAR/POSEUR (redes,
ramais, condutas, captações, reservatórios, etc) carregamento dados, testes
operacionalização/gestão em plataforma WEBSIG. Resulta cadastro todos sistemas
AA/SAR, integrado em WEBSIG para gestão, planeamento, manutenção, reabilitação,
atualização dados, serviços, integração/CRM/ERP, Web Services, partilha informação.
Plano sustentabilidade WEBSIG, ICIGP final 70 pontos.

52.189,20

FC

44.360,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NOS SISTEMAS AA E SAR NO MUNICÍPIO DE PENAMACOR

Elaborar cadastro sistemas AA/SAR segundo modelo dados ERSAR/POSEUR (redes,
ramais, condutas, captações, reservatórios, etc) carregamento dados, testes
operacionalização/gestão em plataforma WEBSIG. Resulta cadastro todos sistemas
AA/SAR, integrado em WEBSIG para gestão, planeamento, manutenção, reabilitação,
atualização dados, serviços, integração/CRM/ERP, Web Services, partilha informação.
Plano sustentabilidade WEBSIG, ICIGP final 70 pontos.

121.881,00

FC

103.598,85

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Cadastro das Redes de Abastecimento de Água e de Saneamento
de Águas Residuais e Construção de Sistema de Informação
Geográfica

O levantamento e homogeneização da informação cadastral das redes AA e SAR
segundo um modelo de dados comum em SIG permitirá a gestão eficiente de
informação centralizada, actualizada e sem redundâncias. O controlo infraestrutural
integral pela Autarquia permitirá: viabilidade técnico-financeira; integridade das
infraestruturas; gestão dinâmica dos sistemas; apoio a modelos de exploração,
expansão, reabilitação e manutenção; qualidade do serviço.

122.127,00

FC

103.807,95

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/06/15

Portugal

MUNICÍPIO DE VALENÇA

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NOS SISTEMAS EM BAIXA. - MUNICÍPIO DE VALENÇA -

A execução do cadastro das infraestruturas de distribuição de água e de drenagem de
águas residuais é um passo primordial não só na boa gestão dos equipamentos já
existentes, mas também no planeamento das intervenções a realizar. O cadastro será
um instrumento que contribuirá para obter ganhos de eficiência e otimização de
recursos, assegurando também o carácter social do serviço.

226.102,94

FC

192.187,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

Apresente operação é composta por três componentes:1.Aquisição de serviços relativa
à recolha, tratamento e output da informação cadastral em cartografia
Eficiência na Gestão de Infraestruturas de Água| Paredes de Coura vetorial:2.Aquisição se serviços para a cartografia de base em formato vetorial
cumprindo com os critérios dos termos de referência do aviso;3.Aquisição de software,
orientado exclusivamente para gestão de infraestruturas de AA e SAR a cadastrar.

227.205,60

FC

193.124,76

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/31

2018/04/04

Portugal

MUNICIPIO DE SINES

Levantamento de informação cadastral georreferenciada e inserção desta informação
em SIG. Informação de atualização de infraestruturas existentes e de novas
Elaboração de cadastro das infraestruturas existentes dos sistemas
infraestruturas, referente a: condutas e coletores, ramais, órgãos, equipamentos e
em baixa de Abastecimento de Água (AA) e de Saneamento de
infraestruturas. Posteriormente será dada continuidade ao cadastro assegurando a
Águas Residuais (SAR).
atualização, estabelecendo e implementando procedimentos que garantam os
levantamentos de campo e trabalhos de gabinete em SIG.

214.500,00

FC

182.325,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

A operação a desenvolver tem por objetivo dotar os serviços de um Sistema de
ELABORAÇÃO DO CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS ASSOCIADAS
Informação Geográfica que possibilite uma gestão integrada e abrangente das suas
AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE
redes de água e saneamento, possibilitando uma visão global e um conhecimento
ARCOS DE VALDEVEZ
integral de toda a infra-estrutura, através da elaboração do seu cadastro.

143.398,23

FC

121.888,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/02/29

2017/08/31

Portugal

150.158,70

FC

127.634,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

176.659,05

FC

150.160,19

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/22

2017/09/30

Portugal

MUNICIPIO DE ALVITO

MUNICÍPIO DE GÓIS

MUNICÍPIO DE PENELA

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

Elaboração de Cadastro das Infraestruturas Existentes nos
Sistemas em Baixa

POSEUR-03-2012-FC-000072

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Irá ser feita a aquisição de ortofotocartografia à escala de 1:2000 que cubra
exclusivamente a área necessária para cadastrar as infraestruturas de AA. Sobre esta
Elaboração do Cadastro das Infraestruturas do sistema em baixa no
cartografia irá ser registada a informação respeitante às cotas com uma exatidão
abastecimento de água no Concelho de Montalegre
melhor ou igual a 0,10m.Em simultâneo será recolhida informação e dados sobre a
infraestrutura do sistema de abastecimento de AA para inserção no SIG

POSEUR-03-2012-FC-000073

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Elaboração do Cadastro das infraestruturas de saneamento de
águas residuais no Concelho de Montalegre

POSEUR-03-2012-FC-000074

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO

ELABORAÇÃO DO CADASTRO DAS INFRESTRUTURAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS DO MUNICIPIO DE PENALVA DO CASTELO

POSEUR-03-2012-FC-000075

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NOS SISTEMAS EM BAIXA (VILA FLOR - PORTUGAL - CONTINENTE)

POSEUR-03-2012-FC-000076

POSEUR-03-2012-FC-000077

POSEUR-03-2012-FC-000078

POSEUR-03-2012-FC-000079

POSEUR-03-2012-FC-000080

POSEUR-03-2012-FC-000081

POSEUR-03-2012-FC-000082

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000083

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000084

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000085

POSEUR-03-2012-FC-000086

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

MUNICIPIO DE CASTRO VERDE

MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA

MUNICIPIO DE PENAMACOR

MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

Realizar o cadastro das infraestruturas de saneamento de águas residuais, para ter um
melhor conhecimento destas estruturas e assim poder fazer um planeamento mais
correto das intervenções.
O Município de Penalva do Castelo não possui informações fidedignas do sistema de
abastecimento de água e saneamento de águas residuais que lhe permita uma tomada
de decisão eficaz, eficiente e sustentável aquando das ações a desenvolver no âmbito
da gestão das referidas infraestruturas.
Esta operação proposta, propicia a utilização de técnicas inovadoras, científica e
concretizadas em instrumentos amigáveis, operacionais e eficazes, de forma a
potenciar a evolução no sentido de melhorar, quer a qualidade do serviço prestado aos
utilizadores, quer na contribuição para estruturar a forma de atuação das entidades
gestoras relativamente à gestão de infraestruturas.

Elaborar cadastro sistemas AA/SAR segundo modelo dados ERSAR/POSEUR (redes,
ramais, condutas, captações, reservatórios, etc) carregamento dados, testes
operacionalização/gestão em plataforma WEBSIG. Resulta cadastro todos sistemas
AA/SAR, integrado em WEBSIG para gestão, planeamento, manutenção, reabilitação,
atualização dados, serviços, integração/CRM/ERP, Web Services, partilha informação.
Plano sustentabilidade WEBSIG, ICIGP final 70 pontos.

MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NOS SISTEMAS AA E SAR NO MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

De acordo com o RASARP2014, Cabeceiras de Basto apresenta um índice de
conhecimento infraestrutural e gestão patrimonial de 0 para o abastecimento de água e
Elaboração do Cadastro das Infraestruturas Existentes nos
de 37 para o saneamento de águas residuais. Ora, com a presente operação, o que se
Sistemas em Baixa de Abastecimento de Água e de Saneamento de
pretende é aumentar, nos dois sistemas, o referido índice para 60. Para o efeito, é
Águas Residuais
necessário proceder à elaboração do cadastro das infraestruturas existentes e
disponibilizá-lo em SIG.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

842

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000087

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000088

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000089

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000090

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Os trabalhos a executar para a elaboração do Cadastro das Infraestruturas dos Sistemas
de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais visam a sistematização
Elaboração de Cadastro dos Sistemas de AA e SAR do Município de
da informação pormenorizada sobre os diferentes componentes dos sistemas incluindo
Mirandela
identificação, tipo, localização, dimensões, forma, material, profundidades, ligações,
etc., fundamentada por levantamentos, medições e inspeções de campo.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

266.349,25

FC

226.396,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/01

2018/06/30

Portugal

236.917,20

FC

201.379,62

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

120.405,00

FC

102.344,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/23

2018/02/28

Portugal

Consideram-se prioritários os investimentos com vista à obtenção de informação que
permita uma gestão eficiente dos serviços, pelo que sendo uma das principais
categorias de dados de base, os dados de cadastro dos sistemas, garantindo assim que
a informação obtida permita uma gestão mais eficiente dos serviços.

120.425,00

FC

102.361,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

86.000,01

FC

73.100,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/04/30

Portugal

1.007.654,83

FC

856.506,61

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

O Levantamento Cadastral da Rede de Abastecimento de Água e da Rede de
Saneamento de Águas Residuais visa uma gestão mais eficiente dos serviços, quer pela
identificação das necessidades de intervenções futuras, quer pela introdução de
mecanismos de controlo e informação que evitem perdas e diminuam custos de
operação, compreendendo a totalidade da Rede de Abastecimento de Água e
Saneamento de Águas Residuais do Município de Proença-a-Nova.

MUNICÍPIO DE PROENÇA À NOVA

Elaboração do Cadastro das Infraestruturas existentes nos
Sistemas em Baixa no Município de Proença-a-Nova

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Trata-se de um investimento com vista à elaboração do cadastro das infraestruturas
Elaboração do Cadastro das Infraestruturas dos Sistemas em Baixa
existentes dos sistemas em baixa. Pretende-se também introduzir mecanismos de
de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais do
controlo e informação em tempo real que evitem perdas e diminuam custos de
Município de Alfândega da Fé, e respetiva integração em SIG
operação, geridos através do Sistema de Informação Geográfica do município.

MUNICÍPIO DE ANSIÃO

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NOS SISTEMAS EM BAIXA AA DO MUNICIPIO DE ANSIAO

POSEUR-03-2012-FC-000091

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

AQUAFUNDALIA - ÁGUAS DO FUNDÃO S.A.

A operação consiste na elaboração do cadastro dos sistemas de saneamento de águas
Elaboração do cadastro das infraestruturas existentes nos sistemas residuais em baixa do concelho do Fundão. Para tal far-se-ão levantamentos
em baixa de saneamento de águas residuais do concelho do
topográficos e cadastrais e adquirir-se-á um software de Sistema de Informação
Fundão
Geográfica com aplicações desenvolvidas especificamente para empresas de
saneamento de águas residuais.

POSEUR-03-2012-FC-000092

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E
SOUSA

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NOS SISTEMAS EM BAIXA - CIM-TS

Com este cadastro, e a sua constante atualização, será possível aos detentores das
redes prestarem um melhor serviço aos utentes, monitorizando e procedendo a
intervenções programadas decorrentes da normal utilização das infraestruturas.

POSEUR-03-2012-FC-000093

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Cadastro das infraestruturas em baixa de Ponte da Barca

A presente candidatura é apresentada com a finalidade de permitir ao beneficiário,
Município de Ponte da Barca, o conhecimento preciso de toda a rede de abastecimento
de água e saneamento de águas residuais concelhias.

185.595,00

FC

157.755,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/12/11

2017/12/10

Portugal

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

A operação visa elaborar um cadastro das infraestruturas de abastecimento de água e
saneamento em baixa de Macedo de Cavaleiros e adquirir uma ferramenta informática
Elaboração de cadastro das infraestruturas existentes de
para a gestão das redes, permitindo obter índices ERSAR dAA44ab e dAR45ab de 70
abastecimento de água e saneamento de águas residuais em baixa
pontos, eliminar as não respostas dos indicadores necessários ao cálculo do índice das
no município de Macedo de Cavaleiros
melhorias nos sistemas de AA e SAR e cumprir os requisitos em matéria de
sustentabilidade económica e financeira.

337.861,32

FC

287.182,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2018/09/30

Portugal

Elaboração de Cadastro das Infraestruturas Existentes nos
Sistemas em Baixa de AA e SAR

A referida operação, enquadrada na sustentabilidade do ciclo urbana da água, abrange
o cadastro das infraestruturas da rede de AA e SAR em baixa, dos municípios de Vouzela
e São Pedro do Sul. A operação permitirá obter informação que permita uma gestão
mais eficiente do ciclo urbano da água e, esta será indispensável para uma atempada
reabilitação dos ativos, que, terá seguidamente, repercussões positivas no desempenho
do setor

145.953,08

FC

124.060,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/24

2017/09/30

Portugal

MUNICIPIO DE SESIMBRA

Elaboração de cadastro de infraestruturas existentes nos
sistemasem baixa. Sistema de cadastro AA e SAR - Município de
Sesimbra

O Município enquanto gestor dos sistemas AA e SAR no seu território, para uma maior
eficiência na gestão das suas infraestruturas pretende adquirir uma solução operacional
orientada para o registo e gestão das infraestruturas através de ferramenta digital de
cadastro configurada face às necessidades do território, solução em tempo real
vocacionada para a gestão como solução multiutilizador transversal no suporte à
operacionalização dos sistemas.

45.760,50

FC

38.896,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/30

2017/06/30

Portugal

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DE PENICHE

Trata-se da candidatura de um Concurso Público para uma prestação de serviços para a
elaboração de cadastro, de acordo com o caderno de encargos. Pretende-se dotar os
Elaboração do Cadastro das Infraestruturas dos Sistemas de Água e SMAS de Peniche de um sistema de informação geográfica cadastral (SIG) com o registo
Saneamento
das infraestruturas por si geridas, nomeadamente redes de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, assim como os respetivos
acessórios das redes.

155.557,10

FC

132.223,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/03

2019/07/03

Portugal

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E
SANEAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DAS
CALDAS DA RAINHA

Fornecimento do cadastro das redes de água e saneamento
existentes

451.095,54

FC

383.431,21

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/06/30

Portugal

MUNICÍPIO DE CAMINHA

A operação “Elaboração de cadastro das infraestruturas existentes nos sistemas em
Elaboração de cadastro das infraestruturas existentes nos sistemas baixa” abrange 3 ações prioritárias:1. Aquisição de cartografia de ortofotomapa à escala
em baixa
1:2000;2. Elaboração de Cadastro de Infraestruturas: AA e SAR;3. Plano de manutenção
e atualização do SIG (infraestruturas de água e saneamento).

325.519,50

FC

276.691,58

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE POMBAL

A operação consiste na elaboração do cadastro das infraestruturas de abastecimento de
água em baixa, no concelho de Pombal, a executar num período de 2 anos após
Elaboração de cadastro de infraestruturas existentes nos sistemas aprovação da candidatura, tendo em vista a melhoria da gestão de infraestruturas, mas
de Abastecimento de Água em baixa do Município de Pombal
também a melhoria do “índice de conhecimento infraestrutural de abastecimento de
água”, visando alcançar um acréscimo na pontuação do índice na ordem dos 43 pontos,
incluindo zona de baixa densidade.

579.450,00

FC

492.532,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INFRA-ESTRUTURAS DOS
SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

A recolha de dados e, nomeadamente, a sua representação em Sistema de Informação
Geográfica (SIG), sobre cartografia de traço ou ortofotocartografia à escala 1:2000,
permitirá obter um nível elevado de conhecimento infraestrutural. Este cadastro
constitui uma base inicial necessária para a realização de outros projectos/
investimentos que se destinam à melhoria nos sistemas de abastecimento e
saneamento

101.092,13

FC

85.928,31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/06/23

2018/06/29

Portugal

Médio Tejo - Cadastro de Infraestruturas em Baixa

A operação será concretizada através da componente de investimento “Elaboração de
cadastro das infraestruturas existentes nos sistemas em baixa” que será
operacionalizada pelas ações infra:•Elaboração de cadastro das infraestruturas
existentes em baixa AA e SAR e Software de utilização e manutenção do
SIG;•Elaboração de ortofotocartografia à escala 1:2000;•Conetor de interligação do
sistema de gestão de clientes (CRM) com o sistema SIG.

1.375.625,80

FC

1.169.281,93

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NOS SISTEMAS AA E SAR NO MUNICÍPIO DE PÓVOA DE LANHOSO

Elaborar cadastro sistemas AA/SAR segundo modelo dados ERSAR/POSEUR (redes,
ramais, condutas, captações, reservatórios, etc) carregamento dados, testes
operacionalização/gestão em plataforma WEBSIG. Resulta cadastro todos sistemas
AA/SAR, integrado em WEBSIG para gestão, planeamento, manutenção, reabilitação,
atualização dados, serviços, integração/CRM/ERP, Web Services, partilha informação.
Plano sustentabilidade WEBSIG, ICIGP final 70 pontos.

153.588,52

FC

130.550,24

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

A operação é constituída por várias fases, mais especificamente, levantamento e
elaboração do cadastro das redes, controle de qualidade, consolidação das bases de
Elaboração do cadastro das infraestruturas de água e saneamento dados e das aplicações SIG e respetiva linkagem com as aplicações de sistemas de
em baixa no Douro
gestão de clientes (CRM), sistemas de faturação, telegestão e de gestão de operação e
manutenção e, por último, a formação das equipas que serão responsáveis pela
utilização e manutenção do sistema.

3.284.874,35

FC

2.792.143,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/02

2018/11/30

Portugal

91.897,65

FC

78.113,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/03/26

2017/07/30

Portugal

221.955,20

FC

188.661,92

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/09

2018/05/31

Portugal

Elaboração do levantamento cadastral da rede de saneamento de
águas residuais em baixa existente no concelho da Batalha

Esta operação visa o levantamento cadastral da rede de saneamento de águas residuais
em baixa existente no concelho da Batalha, com apoio em cartografia atualizada e com
qualidade, e a sua organização em SIG que permita uma gestão mais eficaz, eficiente e
sustentável e a correta integração com outros sistemas de informação existentes na
Câmara Municipal.

298.860,62

FC

254.031,53

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/01

2018/05/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NO SISTEMA SAR NO MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

Elaborar cadastro sistemas AA/SAR segundo modelo dados ERSAR/POSEUR (redes,
ramais, condutas, captações, reservatórios, etc) carregamento dados, testes
operacionalização/gestão em plataforma WEBSIG. Resulta cadastro todos sistemas
AA/SAR, integrado em WEBSIG para gestão, planeamento, manutenção, reabilitação,
atualização dados, serviços, integração/CRM/ERP, Web Services, partilha informação.
Plano sustentabilidade WEBSIG, ICIGP final 60 pontos

76.290,75

FC

64.847,14

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE AMARES

Nesta operação pretende-se elaborar cadastro dos sistemas AA/SAR segundo o modelo
dados da ERSAR/POSEUR, o carregamento dados, testes e implementação em
Cadastro das infraestruturas dos sistemas em baixa de AA e SAR do plataforma WEBSIG. Os resultados esperados são o cadastro de AA/SAR, a sua
Município de Amares
integração em WEBSIG para planeamento, gestão e operação de dados, integração e
partilha de informação entre CRM/ERP, bem como apresentação de Plano
sustentabilidade do WEBSIG para obter um ICIGP final 70 pontos.

158.475,96

FC

134.704,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000094

POSEUR-03-2012-FC-000097

POSEUR-03-2012-FC-000098

POSEUR-03-2012-FC-000099

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000100

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000101

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000102

POSEUR-03-2012-FC-000103

POSEUR-03-2012-FC-000104

POSEUR-03-2012-FC-000105

POSEUR-03-2012-FC-000106

POSEUR-03-2012-FC-000107

POSEUR-03-2012-FC-000108

POSEUR-03-2012-FC-000109

POSEUR-03-2012-FC-000110

POSEUR-03-2012-FC-000112

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE VOUZELA

MUNICIPIO DE MONÇÃO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO

Com o presente investimento pretendem os Serviços Municipalizados das Caldas da
Rainha levar a cabo o cadastro das redes de abastecimento de água e de saneamento
existentes, para disponibilizar no SIG, promovendo a realização de trabalhos de campo
para o nivelamento e coordenação dos diversos objetos gráficos e levantamento dos
respetivos dados alfanuméricos.

Esta operação consiste na elaboração dos cadastros dos sistemas de AA e SAR do
concelho de Olhão. Os dados recolhidos serão inscritos em base cartográfica adequada,
inseridos e organizados em SIG já existente, sendo complementados com a elaboração e
implementação de planos plurianuais de renovação de condutas e coletores, sua
inspeção e vistoria. Esta operação visa o incremento da eficiência de gestão dos
sistemas de AA e SAR deste concelho.

AMBIOLHÃO-EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE
DE OLHÃO, EM

Elaboração do Cadastro de Infraestruturas de Abastecimento de
Água e Saneamento do Concelho de Olhão e Trabalhos
Complementares

MUNICIPIO DO CADAVAL

A presente operação destina-se a obter financiamento para a elaboração do Cadastro
das infraestruturas existentes nos sistemas em baixa do Municipio, cujo investimento
Elaboração de Cadastro das Infraestruturas existentes dos sistemas
total ascende a 576.870,00€, sendo o investimento elegível de 517.492,35€, para um
em baixa de Abastecimento de Água (AA) e de Saneamento de
cofinanciamento de 439.686,50€ de FEDER.A operação engloba 3 componentes,
Águas Residuais (SAR)
cumprindo estas o grau de maturidade mínima exigida. Foi demonstrado o
cumprimento de critérios de elegibilidade.

MUNICÍPIO DA BATALHA
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POSEUR-03-2012-FC-000113

POSEUR-03-2012-FC-000115
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Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000116

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000117

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000118

POSEUR-03-2012-FC-000119

POSEUR-03-2012-FC-000120

POSEUR-03-2012-FC-000121

POSEUR-03-2012-FC-000122

POSEUR-03-2012-FC-000123

POSEUR-03-2012-FC-000124

POSEUR-03-2012-FC-000125

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000126

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000127

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000128

POSEUR-03-2012-FC-000129

POSEUR-03-2012-FC-000130

POSEUR-03-2012-FC-000132

POSEUR-03-2012-FC-000136

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

2.499.370,81

FC

2.124.465,19

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2019/02/01

Portugal

MUNICÍPIO DE NELAS

Esta operação contribui para uma gestão mais eficiente dos ativos, seu funcionamento,
qualidade do serviço e sustentabilidade, quer no Saneamento de Águas Residuais quer
Elaboração do Cadastro do Sistema de Abastecimento de Água e do no Abastecimento de Água, tendo em vista os principios que se encontram consagrados
Saneamento de Águas Residuais
no nº 1 do artigo 94º do Regulamento Especifico do Dominio da Sustentabilidade e
Eficiência no Usos de Recursos (RE SEUR), aprovado pela Portaria nº 57-B/2015, de 27
de Fevereiro.

214.497,55

FC

182.322,91

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/02/28

Portugal

MUNICIPIO DA LOUSÃ

Elaboração de Cadastro das Infraestruturas Existentes nos
Sistemas em Baixa de AA e SAR

A referida operação, enquadrada na sustentabilidade do ciclo urbana da água, abrange
o cadastro das infraestruturas da rede de abastecimento de água e saneamento de
águas residuais em baixa, do município da Lousã. A operação permitirá obter
informação que permita uma gestão mais eficiente do ciclo urbano da água e, esta será
indispensável para uma atempada reabilitação dos ativos que terá seguidamente
repercussões positivas no desempenho do setor

90.000,00

FC

76.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/29

2019/05/30

Portugal

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

GRÂNDOLA SIG2020

Objecto: realizar o cadastro das redes de abastecimento de água e de drenagem de
águas residuais domésticasIndicadores da ERSAR “Índice de conhecimento
infraestrutural e gestão patrimonial” em ambos os sistemas:Atual (AA)= 40, Meta (AA)
= 60, Incremento (AA) = 20 ppAtual (SAR)=40, Meta(SAR)=70, Incremento(SAR)= 30 pp

134.550,00

FC

114.367,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

A presente operação, “Gestão e Cadastro de infraestruturas de AA e SAR do Município
de Sátão”, permitirá obter informação crítica para a construção de uma estratégia
Gestão e Cadastro de Infraestruturas de AA e SAR do Município de
municipal para a gestão dos sistemas de AA e SAR, quer pela identificação da
Sátão
necessidade de intervenções futuras, quer pela introdução de mecanismos de controlo
e informação em tempo real que evitem perdas e diminuam custos de operação.

122.250,00

FC

103.912,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/02/01

2017/06/30

Portugal

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NOS SISTEMAS AA E SAR NO MUNICÍPIO DE OLEIROS

Elaborar cadastro sistemas AA/SAR segundo modelo dados ERSAR/POSEUR (redes,
ramais, condutas, captações, reservatórios, etc) carregamento dados, testes
operacionalização/gestão em plataforma WEBSIG. Resulta cadastro todos sistemas
AA/SAR, integrado em WEBSIG para gestão, planeamento, manutenção, reabilitação,
atualização dados, serviços, integração/CRM/ERP, Web Services, partilha informação.
Plano sustentabilidade WEBSIG, ICIGP final 70 pontos.

121.765,18

FC

103.500,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/02

2018/03/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
NOS SISTEMAS AA E SAR NO MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

Elaborar cadastro sistemas AA/SAR segundo modelo dados ERSAR/POSEUR (redes,
ramais, condutas, captações, reservatórios, etc) carregamento dados, testes
operacionalização/gestão em plataforma WEBSIG. Resulta cadastro todos sistemas
AA/SAR, integrado em WEBSIG para gestão, planeamento, manutenção, reabilitação,
atualização dados, serviços, integração/CRM/ERP, Web Services, partilha informação.
Plano sustentabilidade WEBSIG, ICIGP final 70 pontos.

105.768,00

FC

89.902,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

Elaborar cadastro sistemas AA/SAR segundo modelo dados ERSAR/POSEUR (redes,
ramais, condutas, captações, reservatórios, etc) carregamento dados, testes
ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES operacionalização/gestão em plataforma WEBSIG. Resulta cadastro todos sistemas
NOS SISTEMAS AA E SAR NO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO AA/SAR, integrado em WEBSIG para gestão, planeamento, manutenção, reabilitação,
atualização dados, serviços, integração/CRM/ERP, Web Services, partilha informação.
Plano sustentabilidade WEBSIG, ICIGP final 70 pontos.

90.678,54

FC

77.076,76

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/04/30

Portugal

MUNICÍPIO DE LAGOS

ELABORAÇÃO DO CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
DOS SISTEMAS EM BAIXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS – MUNICÍPIO DE LAGOS

O objeto da operação consiste na elaboração de cadastro das infraestruturas existentes
dos sistemas em baixa de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais,
da área consolidada da cidade de Lagos, conforme estabelecido no caderno de
encargos.A prestação de serviços está prevista concluir no prazo de 345 dias a contar da
data da celebração do contrato.

240.000,00

FC

204.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

Cadastro das Infraestruturas de Abastecimento de Água (AA) e
Saneamento de Águas Residuais (SAR) em baixa

O projeto que se pretende candidatar, visa obter uma ferramenta essencial para o bom
funcionamento dos Serviços Municipalizados, contribuindo para uma maior
produtividade. qualidade no fornecimento do abastecimento e tratamento de água e
águas residuais. Obtém-se uma diminuição de custos na exploração com consequente
aumento na qualidade de execução. Este projeto vem melhorar qualitativamente o
Ambiente.

403.440,00

FC

342.924,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/31

2018/12/31

Portugal

Elaboração de Cadastro das Infraestruturas Existentes nos
Sistemas em Baixa de AA e SAR

A referida operação, enquadrada na sustentabilidade do ciclo urbana da água, abrange
o cadastro das infraestruturas da rede de AA e SAR em baixa, do município da
Mealhada. A operação permitirá obter informação que permita uma gestão mais
eficiente do ciclo urbano da água e, esta será indispensável para uma atempada
reabilitação dos ativos, que, terá seguidamente, repercussões positivas no desempenho
do setor.

170.047,50

FC

144.540,38

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2018/09/30

Portugal

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Elaboração de Cadastro das Infraestruturas Existentes nos
Sistemas em Baixa de AA e SAR

A operação enquadrada na sustentabilidade do ciclo urbana da água, abrange o
cadastro das infraestruturas da rede de abastecimento de água e saneamento de águas
residuais em baixa, do município de Condeixa-a-Nova. A operação permitirá obter
informação que permita uma gestão mais eficiente do ciclo urbano da água e esta será
indispensável para uma atempada reabilitação dos ativos que terá seguidamente,
repercussões positivas no desempenho do setor

215.922,59

FC

183.534,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/10/30

2018/07/28

Portugal

MUNICÍPIO DE ARGANIL

Elaboração do Cadastro das Infraestruturas Existentes nos
Sistemas em Baixa de Abastecimento de Água e Saneamento de
Águas Residuais no Concelho de Arganil

A operação visa a criação de uma base de dados de cadastro assente em SIG (Sistema
de Informação Geográfica) que abarque todas as infraestruturas e demais elementos
que integram os 68 sistemas em baixa de abastecimento de água e os 56 sistemas em
baixa de saneamento de águas residuais, que se encontram dispersos pelas 14
Freguesias e Uniões de Freguesia existentes, num território com 332,9Km2.

150.000,00

FC

127.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

A operação a desenvolver no âmbito da candidatura visa a elaboração dos cadastros
Elaboração de Cadastros das Infraestruturas de Abastecimento de
das infraestruturas de abastecimento de água (AA) e saneamento de águas residuais
Água e de Saneamento de Águas Residuais do Concelho de Vila
(SAR) do concelho de Vila Nova de Cerveira. Pretende-se obter, a partir do
Nova de Cerveira
levantamento de campo, toda a informação disponível para a caraterização das redes.

172.000,00

FC

146.200,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/01

2017/07/31

Portugal

A referida operação, enquadrada na sustentabilidade do ciclo urbana da água, abrange
o cadastro das infraestruturas da rede de AA e SAR em baixa, do município de Mira. A
operação permitirá obter informação que permita uma gestão mais eficiente do ciclo
urbano da água e, esta será indispensável para uma atempada reabilitação dos ativos,
que, terá seguidamente, repercussões positivas no desempenho do setor.

167.280,00

FC

142.188,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2018/10/31

Portugal

A presente operação consiste no seguinte:Levantamento em campo do cadastro das
infraestruturas de saneamento de AR existentes e entrega dos elementos p/ importação
de dados para o SIG, através de recurso a procedimento concursal.Aquisição e
implementação da aplicação de suporte à Gestão Operacional, integrada no SIG,
orientada para recolha e manutenção de dados de infraestruturas de SAR.

168.990,00

FC

143.641,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Elaboração do Cadastro das Infraestruturas Existentes nos
Sistemas em Baixa de AA e SAR

A referida operação, enquadrada na sustentabilidade do ciclo urbana da água, abrange
o cadastro das infraestruturas da rede de abastecimento de água e saneamento de
águas residuais em baixa, do município de Soure. A operação permitirá informação que
permita uma gestão mais eficiente do ciclo urbano da água e, esta será indispensável
para uma atempada reabilitação dos ativos, que, terá seguidamente, repercussões
positivas no desempenho do setor.

201.105,00

FC

170.939,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/06/30

Portugal

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Câmara de
Lobos

A Operação de Construção da ETAR de Câmara de Lobos engloba as seguintes
acções:1.Elaboração de estudos e projecto de execução2.Prospecção Geológica e
Geotécnica3.Levantamentos topo-hidrográficos4.Realização de inspecção subaquática
ao exutor5.Empreitada para a Construção da ETAR de Câmara de Lobos6.Coordenação
de Segurança e Assessoria à Fiscalização da construção da ETAR de Câmara de Lobos

6.590.754,55

FC

5.602.141,37

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/01/01

2018/06/29

Portugal

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal

As ações previstas no projeto vão ao encontro dos objetivos do PRAM uma vez que se
terá uma melhoria na infraestrutura de tratamento das águas residuais, bem como no
efluente obtido após o tratamento, de modo a cumprir com a legislação em vigor. Neste
sentido, considera-se que o impacte do projeto no ambiente será positivo e muito
significativo, sendo consonante com os objetivos e ações previstas no PRAM.

9.360.457,85

FC

7.956.389,17

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/07/31

2018/12/31

Portugal

446.727,56

FC

379.718,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/01/23

2017/07/26

Portugal

63.293,00

FC

53.799,05

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

948.611,58

FC

806.319,84

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2017/12/01

Portugal

1.471.948,03

FC

1.251.155,83

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/27

2017/10/31

Portugal

MUNICIPIO DE OLEIROS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ALCOBAÇA

MUNICÍPIO DE MEALHADA

Elaboração do Cadastro das Infraestruturas Existentes nos
Sistemas em Baixa de AA e SAR

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E
Cadastro das infraestruturas de saneamento doméstico no
SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES
concelho de Torres Vedras
VEDRAS

0,85

Objetivo Temático | Thematic
Objective

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COVA DA BEIRA

MUNICÍPIO DE MIRA

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

A presente operação visa a realização de informação que permita uma gestão eficiente
dos serviços, através da elaboração de cadastro das infraestruturas existentes dos
cadREDES - Cadastro das redes de saneamento e abastecimento de
sistemas em baixa dos municípios envolvidos, numa perspectiva de intervenções
águas dos aglomerados urbanos dos municípios AMCB
futuras, designadamente associadas a perdas ou situações de deficiência em AA, ou
associadas a colapsos e infiltrações e funcionamento deficiente em SAR.

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

MUNICÍPIO DE SOURE

A.R.M. - ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.

POSEUR-03-2012-FC-000137

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

AC, ÁGUAS DE COIMBRA, EM

A operação contempla a instalação das redes de drenagem de águas residuais nas
povoações de Rio de Galinhas e Monforte, bem como a remodelação da respetiva rede
Saneamento Básico da Freguesia de Almalaguês – 4ª Fase – Rio de de distribuição de água, já que a maioria das condutas existentes são ainda em
Galinhas e Monforte
fibrocimento. A rede de drenagem de águas residuais a executar liga ao emissário da
empresa gestora do sistema multimunicipal em alta, que encaminha os efluentes para a
ETAR de Moinhos.

POSEUR-03-2012-FC-000139

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Extensão da Rede de Águas Residuais a Populações não servidas na Extensão da Rede de Saneamento de Águas Residuais a populações não servidas na área
área de influência do Subsistema de Matela
de influência do Subsistema de Matela, concretamente na Zona da Urzeira.

POSEUR-03-2012-FC-000142

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ALCOBAÇA

POSEUR-03-2012-FC-000144

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

A presente candidatura propõe a realização das seguintes operações, integradas na
Sistema de S. Martinho do Porto - Sub-sistema de Alfeizerão - Rede Tipologia 12 – Ciclo Urbano da Água:1.Alínea b), Saneamento de Águas Residuais (SAR),
de Esgotos de Vale Maceira
designadamente:a)Construção de um coletor e conduta elevatória;b) Construção de
duas estações elevatórias.
Esta operação para investimentos com vista à redução da poluição urbana nas massas
de água através da ligação da rede em baixa e ligação ao sistema em alta irá ser
Construção da rede de recolha de AR do Sistema em Maceda - 2ª
concretizado através de:- Empreitada de Águas Residuais do Sistema em Maceda (PAR
Fase - Ovar, no Concelho de Ovar
008) - 2ª Fase - Ovar, que inclui a construção de 4 EE, 1,20 km de emissários e 23,95 km
de redes.

844

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000145

POSEUR-03-2012-FC-000146

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

Portugal

956.250,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/30

2018/02/28

Portugal

FC

562.970,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/30

2017/07/31

Portugal

44.717,07

FC

38.009,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/11

2017/01/11

Portugal

578.887,46

FC

492.054,34

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

694.695,52

FC

590.491,19

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/01

2019/01/01

Portugal

ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

Esta operação para investimentos com vista à redução da poluição urbana nas massas
de água, irá ser concretizado através de:- Empreitada de AR de Crastovães (PAR 015) Construção da rede de recolha de AR de Crastovães e Segadães no
Águeda, que inclui a construção de 2 EE, 0,98 km de emissários e 10,86 km de redes;Concelho de Águeda
Empreitada de AR de Segadães (PAR 016) - Águeda , que inclui a construção de 3 EE,
1,01 km de emissários e 7,79 km de redes;

1.327.500,00

FC

1.128.375,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/04/04

2018/03/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Pretende-se dotar o aglomerado de ADAGOI, freguesia de CAPELUDOS com sistema de
COLETORES DE ÁGUAS RESIDUAIS - SUBSISTEMA DE VILARINHO DE drenagem de esgotos que, permita o “fecho” do SUBSISTEMA DE VILARINHO DE S.
S.BENTO
BENTO, sendo que o mesmo encaminhará os efluentes para o sistema de tratamento já
existente na localidade de VILARINHO DE SÃO BENTO, designado por ETAR.

178.902,96

FC

152.067,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE SABROSA

A presente operação refere-se à construção de 858m de rede de drenagem de águas
residuais em dois troços, um com 636m na estrada da Sabica e outro com 222m na
Fecho do sistema de saneamento de águas residuais na localidade
estrada EM 1265-1 para fecho de rede com ligação ao sistema de drenagem existente,
de Paços - Freguesia de Paços
com o objetivo de aumentar a acessibilidade ao serviço e otimizar a capacidade de
tratamento instalada.

53.224,31

FC

45.240,66

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2017/08/15

Portugal

MUNICÍPIO DE SABROSA

A presente operação refere-se à construção de 735m de rede de drenagem de águas
Fecho do sistema de saneamento de águas residuais na localidade residuais no troço de ligação entre as localidade de Chanceleiros e Pesinho para fecho
de Pesinho - Freguesia de Covas do Douro
de rede com ligação ao sistema de drenagem existente, com o objetivo de aumentar a
acessibilidade ao serviço e otimizar a capacidade de tratamento instalada.

49.967,29

FC

42.472,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2017/11/30

Portugal

MUNICÍPIO DE RESENDE

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Anreade

A implementação do projeto do sistema de Rede de Drenagem de Águas Residuais de
Anreade prevê vários trabalhos, nomeadamente a desativação da Vala Filtrante
existente, a construção de coletores gravíticos, a construção de ramais domiciliários, de
conduta e de estação elevatória e de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais.

143.352,28

FC

121.849,44

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2017/08/31

Portugal

MUNICÍPIO DE SABROSA

A presente operação refere-se à construção de 2 227m de rede de drenagem de águas
Fecho do sistema de saneamento de águas residuais na localidade residuais no troço de ligação entre as localidades de Saudel e S. Lourenço de Ribapinhão
de Saudel - Freguesia de S. Lourenço de Ribapinhão
para fecho de rede com ligação ao sistema de drenagem existente, com o objetivo de
aumentar a acessibilidade ao serviço e otimizar a capacidade de tratamento instalada.

233.105,43

FC

198.139,62

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/02/28

Portugal

MUNICÍPIO DE RESENDE

Conclusão do Sistema de Drenagem de Águas Residuais
Domésticas de Freigil

A implementação do projeto de conclusão do Sistema de Saneamento de Freigil prevê
vários trabalhos, nomeadamente, a construção de coletores gravíticos, a construção de
ramais domiciliários, a construção de condutas e estações elevatórias e Estação de
Tratamento de Águas Residuais.

111.459,00

FC

94.740,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2017/12/31

Portugal

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Rossas

A implementação do projeto do sistema de Rede de Drenagem de Águas Residuais de
Rossas prevê vários trabalhos, nomeadamente a construção de coletores gravíticos, a
construção de ramais domiciliários, de condutas elevatórias e de estações elevatórias e
Estação de Tratamento de Águas Residuais.

211.809,20

FC

180.037,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2017/12/31

Portugal

314.701,24

FC

267.496,05

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/12/10

2017/10/30

Portugal

ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ALCOBAÇA

POSEUR-03-2012-FC-000151

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

POSEUR-03-2012-FC-000152

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

POSEUR-03-2012-FC-000156

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000157

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000158

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000159

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000160

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000166

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

662.317,82

2017/12/20

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

FC

2016/05/12

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-03-2012-FC-000154

1.125.000,00

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

POSEUR-03-2012-FC-000148

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

Construção da rede de recolha de AR de Sosa e Salgueiro no
Concelho de Vagos

Esta operação, para investimentos com vista à redução da poluição urbana nas massas
de água, irá ser concretizada através de:- Empreitada de Águas Residuais de Sosa (PAR
010) - Vagos, que inclui a construção de 6 EE, 2,65 km de emissários e 7,96 km de
redes;- Empreitada de Águas Residuais de Salgueiro (PAR 012) – Vagos, que inclui a
construção de 7 EE, 3,25 km de emissários e 9,94 km de redes.

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

93.783,49

País |
Country

0,85

0,85

FC

Data Fim |
Finish Date

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

110.333,52

Data Início |
Start Date

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Ampliação da Rede de Drenagem de Aguas Residuais em Foros do
Arrão

A presente intervenção, tem como objeto principal a ampliação e restruturação da rede
pública de drenagem de águas residuais de Foros de Arrão, de forma a permitir a
ampliação da sua área de abrangência e sua eficácia, sobretudo ao nível do tratamento
dos seus efluentes e consequente redução da poluição resultante das infiltrações
inadequadas nos terrenos e meio ambiente envolvente.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

POSEUR-03-2012-FC-000147

POSEUR-03-2012-FC-000153

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

MUNICÍPIO DE RESENDE

Nome da Operação | Operation Name

Esta operação para investimentos com vista à redução da poluição urbana nas massas
de água através da ligação da rede em baixa e ligação ao sistema em alta irá ser
Construção da rede de recolha de AR do Bunheiro / Monte /
concretizado através de:- Empreitada de Ampliação do sistema de saneamento no
Murtosa, no Concelho da Murtosa.
Bunheiro, Monte e Murtosa (PAR 002) – 2.ª Fase , que inclui a construção de 3 EE, 1,84
km de emissários e 2,61 km de redes.
A construção desta infraestrutura de saneamento doméstico, concretiza a ligação
Sistema de Paredes - Construção da rede de esgotos domésticos e alta/baixa, já que a recolha e transporte, em baixa, será efetuada pelos SMA (enquanto
pluviais de Pedra do Ouro
entidade gestora da rede) e a alta (ligação à ETAR) pela ADLVT.Serão construídos 1 036
ml de tubagem e 73 ramais domiciliários.
Esta operação para investimentos com vista à redução da poluição urbana nas massas
Construção da rede de recolha de AR da Gafanha da Nazaré, no
de água através da ligação da rede em baixa e ligação ao sistema em alta irá ser
Concelho de Ílhavo.
concretizado através de:- Empreitada de Águas Residuais AR da Gafanha da Nazaré PAR
201 - Ílhavo, que inclui a construção de 4,62 km de redes;
O projeto de execução do Saneamento de Mira de Aire 2ª Fase - Área de Intervenção 1
consiste na execução da rede de distribuição de águas e da rede de drenagem de águas
Execução da 2ªfase do Saneamento de Mira de Aire - Área de
residuais. A conceção da rede de distribuição de águas inclui a definição das zonas de
Intervenção 1
medição e controlo, prevendo, identificando e quantificando a localização de válvulas
redutoras de pressão.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

POSEUR-03-2012-FC-000169

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE S. BRAS DE ALPORTEL

Ampliação de Rede de Esgotos nos Sítios do Farrobo e Peral

Os trabalhos previstos são a movimentação de terras, assentamento de coletores,
execução de caixas de visita, reposição de terras na vala e dos pavimentos nas zonas de
intervenção e execução de ramais domiciliários. Prevê-se a ligação de 138 edificações
ao sistema público de saneamento. As redes em causa servirão no ano 0 345 habitantes
e no ano 40 405 habitantes. As mencionadas redes serão ligadas ao sistema em “alta”
das Águas do Algarve.

POSEUR-03-2012-FC-000170

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ALCOBAÇA

Zona Alta de Alcobaça, Subsistema de Chiqueda – Ligação da rede
de água em alta, à baixa

Estes projetos pretendem efetuar as ligações das redes em baixa a partir da ETA de
Chiqueda aos Reservatórios da Gafa, da Maiorga e dos Carris (que receberão a água em
alta das Águas de Lisboa e Vale do Tejo

192.937,38

FC

163.996,77

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/12

2018/03/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000171

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

Construção da rede de recolha de AR de Beduído e Salreu no
Concelho de Estarreja

Esta operação para investimentos com vista à redução da poluição urbana nas massas
de água através da ligação da rede em baixa e ligação ao sistema em alta irá ser
concretizado através de:- Empreitada de Águas Residuais de Beduído e Salreu (PAR 011)
- Estarreja, que inclui a construção de 2 EE, 0,41 km de emissários e 7,10 km de redes.

690.583,46

FC

586.995,94

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/02/28

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000180

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

COLETORES DE ÁGUAS RESIDUAIS - SUBSISTEMA DE CAMPO DE
JALES

Pretende-se dotar o aglomerado de CAMPO DE JALES, freguesia de VREIA DE JALES com
sistema de drenagem de esgotos que, permita o “fecho” do SUBSISTEMA DE CAMPO DE
JALES, sendo que o mesmo encaminhará os efluentes para o sistema de tratamento já
existente na referida localidade, designado por ETAR.

213.565,58

FC

181.530,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000183

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DA LOUSÃ

Ligação gravítica de Águas Residuais do Ribeiro Branco ao
Emissário da ETAR da Lousã - Póvoa

Execução de emissário gravítico de ligação da estação elevatória de águas residuais do
Ribeiro Branco à ETAR da Lousã - Póvoa, pertencente às Águas do Centro Litoral.

447.576,00

FC

380.439,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/16

2017/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000185

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DA LOUSÃ

106.975,20

FC

90.928,92

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/06/02

2017/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000186

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DA LOUSÃ

61.313,52

FC

52.116,49

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/06/16

2017/03/31

Portugal

4.685.315,37

FC

3.000.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

1.084.467,27

FC

921.797,18

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/07/01

2017/12/28

Portugal

47.584,69

FC

40.446,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

2.492.162,33

FC

2.118.337,98

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

810.538,00

FC

688.957,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/04/06

2017/10/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000188

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

EMARVR,ÁGUA E RESÍDUOS DE VILA REAL, E.M., S.A. Despoluição da Bacia do Corgo - Vale da Campeã

POSEUR-03-2012-FC-000189

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO

POSEUR-03-2012-FC-000190

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

POSEUR-03-2012-FC-000191

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E
SANEAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

POSEUR-03-2012-FC-000193

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

Execução de coletor de modo a fazer a ligação da rede de saneamento de águas
Ligação da Zona Industrial do Alto Padrão ao Emissário de ligação à residuais da Zona Industrial do Alto Padrão ao Emissário de ligação à ETAR da Póvoa,
ETAR da Póvoa - Lousã, Águas do Centro Litoral
pertencente à entidade em alta e fazer a coleta também do saneamento proveniente da
freguesia das Gândaras, melhorando o atual coletor.
Pretende-se colocar em funcionamento vários kms de rede de saneamento, na
Ligação do troço da EN 236 entre o cruzamento do A.C.M. e a Junta freguesia de Foz de Arouce e Lousã, que atualmente estão fora de serviço e colocar em
de Freguesia de Foz de Arouce
funcionamento a elevatória das Fráguas, pertencente à entidade em alta, águas do
Centro Litoral.

MUNICÍPIO DE LAGOA

A operação terá um custo total estimado de 4.700.376,45€ e visa a construção da rede
de drenagem do Vale da Campeã, a única ligação em falta para o fecho do SAR Vila Real,
contribuindo para a otimização das infraestruturas já construídas na vertente em alta. A
operação permitirá também a melhoria da qualidade das massas de água do Vale da
Campeã, que constitui uma das cabeceiras da Bacia do Corgo, recentemente
considerada zona sensível.

A operação visa substituir, por uma nova, a ETAR da vila de Ferreira do Alentejo, que
com mais de 30 anos deixou de ter capacidade para cumprir os parâmetros ambientais
Nova ETAR de Ferreira do Alentejo
exigidos pela legislação. Constituída por 3 componentes, a operação tem um
investimento global de 1.078.317,30 euros e um prazo de execução previsto de 24
meses.
Pretende-se dotar o aglomerado de CAPELUDOS, freguesia de CAPELUDOS com sistema
de drenagem de esgotos que, permita o “fecho” do SUBSISTEMA DE CAPELUDOS, sendo
COLETORES DE ÁGUAS RESIDUAIS - SUBSISTEMA DE CAPELUDOS
que o mesmo encaminhará os efluentes para o sistema de tratamento já existente na
referida localidade, designado por ETAR.1.
A presente operação, tem como objetivo a execução de parte da rede de saneamento
Rede de Coletores de Bajouca (Parte), Prazo (Parte), Água Formosa dos esgotos domésticos das freguesias de Bajouca, Bidoeira de Cima, Monte Redondo e
(Parte), Loural, Bajouca de Cima, Moital, Vale da Bajouca, Gaspara Souto da Carpalhosa. O investimento a realizar integra uma importante vertente de
e Marinha do Engenho
expansão da cobertura dos serviços de águas residuais, bem como a otimização da
capacidade instalada do sistema “em alta”.

Execução de Estação Elevatória, Conduta Elevatória e Rede de
Abastecimento de Água no Concelho de Lagoa

A operação inclui dois capítulos distintos de investimentos: a execução da estação e
conduta elevatórias de Alporchinhos-Porches; e a construção da rede de águas de
abastecimento de água na zona da Caramujeira. Atualmente, o reservatório de Porches
abastece cerca de 804 pessoas. Prevê-se que, com a execução da obra da rede de
abastecimento de água na Caramujeira, esta infraestrutura vai abastecer mais 900
pessoas.

845

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000194

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICIPIO DE SETUBAL

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Reformulação do Sistema de Tratamento de Águas Residuais
Domésticas das Aldeias da Piedade, Portela e S. Pedro

Ligação dos esgotos domésticos das Aldeias à ETAR da Quinta do Conde.Fecho do
Sistema de Saneamento Águas Residuais de Azeitão,resultando encaminhamento das
águas residuais domésticas produzidas na zona de Azeitão,para tratamento adequado
na ETAR da Quinta do Conde.Desativação das duas fossas sépticas não cumprem os
requisitos regulamentares ao nível da descarga do efluente.Otimização da utilização da
capacidade instalada da ETAR da Qta do Conde.

755.113,16

FC

641.846,19

139.709,71

FC
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06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/11/30

Portugal

118.753,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000195

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TAROUCA

Sistema de tratamento de AR das localidades de Ucanha e
Gouviães

Pretende-se desativar a FS de Ucanha que receciona cerca de 70m3/dia, colocando uma
estação elevatória neste local e bombeando a AR para a ETAR compacta de Gouviães, a
reformular para que possa tratar a AR de Gouviães, Pte de Ucanha e Ucanha, num total
de 100m3/dia, colocandomais um tanque de arejamento e construindo uma nova obra
de entrada, mais complexa.

POSEUR-03-2012-FC-000196

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TAROUCA

Fecho do sistema de saneamento de Meixedo-Salzedas.

Pretende-se extender o serviço a uma maior número de população na localidade de
Meixedo e ainda ligar o saneamento desta localidade ao sistema de tratamento em
alta, havendo a necessidade de criar um coletor de ligação.

161.196,97

FC

137.017,42

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

889.238,60

FC

755.852,81

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/04/15

2017/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000197

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E
SANEAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Conduta Adutora Arroteia Monte Real

Verificando-se a necessidade de desativar os dois furos de Carvide por falta de
qualidade do aquífero, apresenta-se como solução técnica adequada a antecipação da
obra de integração no sistema de abastecimento em alta que se designou como
“Conduta adutora Arroteia – Monte Real” e que já estava prevista não só no Plano
Diretor de Abastecimento de Água ao Concelho de Leiria como no projeto de integração
no sistema multimunicipal em alta.

POSEUR-03-2012-FC-000198

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TAROUCA

Construção de coletor Valverde-Bairro de S. Pedro e rede se
saneamento em Amiais e Candainho

Será desativada uma FS com a construção de um coletor de cerca de 1.7 Km no lugar de
Valverde e será construído um coletor de 0.264Km no lugar do Candainho e 0.695Km no
lugar de Amiais, conforme descrição técnica e projeto elaborado para os mesmos.

258.430,49

FC

219.665,92

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2017/10/30

Portugal

46.194,72

FC

39.265,51

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

455.944,13

FC

387.552,51

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/30

2017/10/31

Portugal

470.000,00

FC

399.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/30

2017/10/30

Portugal

39.590,12

FC

33.651,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

489.000,45

FC

415.650,38

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

269.997,26

FC

229.497,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/03/03

2018/08/31

Portugal

720.642,49

FC

612.546,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/06/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000199

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Pretende-se dotar o aglomerado de NOZEDO, freguesia de VILA POUCA DE AGUIAR com
sistema de drenagem de esgotos que, permita o “fecho” do SUBSISTEMA DE
COLETORES DE ÁGUAS RESIDUAIS - SUBSISTEMA DE CIDADELHA DE
CIDADELHA DE AGUIAR (AdP), sendo que o mesmo encaminhará os efluentes para o
AGUIAR
sistema de tratamento já existente na localidade de Cidadelha de Aguiar, pertencente à
Águas do Norte (AdP), portanto, à Rede em Alta, designado por ETAR.1-(AdP).

POSEUR-03-2012-FC-000200

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

Conclusão das redes de recolha de efluente em Avanca Sul no
Concelho de Estarreja

POSEUR-03-2012-FC-000201

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

POSEUR-03-2012-FC-000202

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

POSEUR-03-2012-FC-000203

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000204

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000205

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000206

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000207

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Esta operação para fecho do sistema em baixa e ligação ao sistema em alta irá ser
Conclusão das redes de recolha de efluente em Oiã no Concelho de concretizado através de: - Empreitada de Águas Residuais - Ampliação em Oiã (PAR
Oliveira do Bairro
100) - Oliveira do Bairro”, que inclui a construção de 3 EE, 1,80 km de emissários e 2,82
km de rede.
Pretende-se dotar o aglomerado de GUILHADO, freguesia de VILA POUCA DE AGUIAR,
com sistema de drenagem de esgotos que, permita o “fecho” do SUBSISTEMA DE
COLETORES DE ÁGUAS RESIDUAIS - SUBSISTEMA DE GUILHADO
GUILHADO, sendo que o mesmo encaminhará os efluentes para o sistema de
tratamento já existente na referida localidade, designado por ETAR.

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

COLETORES DE ÁGUAS RESIDUAIS - SUBSISTEMA DE SABROSO

Pretende-se dotar os aglomerados de SAMPAIO, VILA MEÃ, PEDRAS SALGADAS e de
SABROSO, freguesias de VILA POUCA DE AGUIAR, BORNES E SABROSO DE AGUIAR, com
sistemas de drenagem de esgotos que, permitam o “fecho” do SUBSISTEMA DE
SABROSO (AdP), sendo que o mesmo encaminhará os efluentes para o sistema de
tratamento já existente no Lugar dos Fojos (Sabroso), pertencente à Águas do Norte
(AdP), portanto, à Rede em Alta, designado por ETAR.2-(AdP).

MUNICÍPIO DE VALENÇA

FECHO DE SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS NA FREGUESIA DE
FRIESTAS, GANFEI E GANDRA.

Foi assinado em 10/12/2014 contrato para a execução da obra da de Águas Residuais
de Friestas 2.ª fase e previa-se uma execução em 210 dias. A componente Construção
de infra-estruturas e renovação da rede Viária fase II, foi assinado contrato em
04/02/2016, encontrando-se em fase de execução, 4 autos no valor de 65.192,34€.

INOVA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL DE CANTANHEDE, EM - S.A.

A solução de conceção da operação, ompreende a construção de redes coletoras e
emissários numa extensão de 9,5 km, 132 ramais domiciliários de esgoto, 2 estações
Ampliação da Rede de Saneamento de Águas Residuais - Freguesia
elevatórias de águas residuais e respetivas condutas elevatórias com uma extensão
de Cadima e Sanguinheira, Cantanhede
aproximada de 0,4 km, prevendo-se que sirva 339 habitantes (população residente),
com um custo total de investimento de 720.642,49 €uros.

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

COLETORES DE ÁGUAS RESIDUAIS - SUBSISTEMA DE QUINTÃ DE
JALES

Pretende-se dotar o aglomerado de QUINTÃ DE JALES, freguesia de VREIA DE JALES com
sistema de drenagem de esgotos que, permita o “fecho” do SUBSISTEMA DE QUINTÃ DE
JALES, sendo que o mesmo encaminhará os efluentes para o sistema de tratamento já
existente na referida localidade, designado por ETAR.

16.243,40

FC

13.806,89

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

COLETORES DE ÁGUAS RESIDUAIS - SUBSISTEMA DE EIRIZ

Pretende-se dotar o aglomerado de SOUTELINHO DO MONTE, freguesia de VREIA DE
BORNES com sistema de drenagem de esgotos que, permita o “fecho” do SUBSISTEMA
DE EIRIZ, sendo que o mesmo encaminhará os efluentes para o sistema de tratamento
já existente na localidade de EIRIZ, designado por ETAR.

358.572,00

FC

304.786,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Construção de ETAR e EE para o Aglomerado de Riodades

A operação contempla a construção de uma ETAR e de um sistema elevatório de forma
a substituir a fossas séptica existentes no aglomerado de Riodades.Desta feita a fossa
séptica situada a nascente será substituída por uma estação elevatória em espaço
público que encaminhará as águas residuais para poente.As fossas sépticas
localizadas,a norte e a poente,serão desativadas e as AR serão conduzidas
graviticamente para a futura ETAR.

572.163,37

FC

486.338,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

32.204,60

FC

27.373,91

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

54.688,55

FC

46.485,27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

81.039,01

FC

68.883,16

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/06/01

Portugal

COLETORES DE ÁGUAS RESIDUAIS - SUBSISTEMA DE
TOURENCINHO

Pretende-se dotar os aglomerados de SOUTELO DE AGUIAR, e de TOURENCINHO,
freguesias de SOUTELO e de TELÕES com sistemas de drenagem de esgotos que,
permitam o “fecho” do SUBSISTEMA DE TOURENCINHO (AdP), sendo que o mesmo
encaminhará os efluentes para o sistema de tratamento já existente na localidade de
Tourencinho, pertencente à Águas do Norte (AdP), portanto, à Rede em Alta, designado
por ETAR.3-(AdP).

19.480,27

FC

16.558,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

11.252,51

FC

9.564,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/06/30

Portugal

90.298,69

FC

76.753,89

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/18

2017/08/30

Portugal

45.567,33

FC

38.732,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2017/10/31

Portugal

12.018,71

FC

10.215,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2017/05/31

Portugal

362.866,33

FC

308.436,38

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/06/18

2017/01/31

Portugal

152.383,09

FC

129.525,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/20

2018/07/31

Portugal

130.000,00

FC

110.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/05/02

2018/08/31

Portugal

1.486.377,23

FC

844.023,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/12/01

2018/03/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

POSEUR-03-2012-FC-000208

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000209

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

COLETORES DE ÁGUAS RESIDUAIS - SUBSISTEMA DE SOUTELO DE
MATOS

POSEUR-03-2012-FC-000210

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

COLETORES DE ÁGUAS RESIDUAIS - SUBSISTEMA DE VILARELHO

POSEUR-03-2012-FC-000211

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

INOVA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL DE CANTANHEDE, EM - S.A.

Ampliação da Rede de Saneamento de Águas Residuais do
Concelho de Cantanhede – Subsistema Ançã

POSEUR-03-2012-FC-000212

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

Esta operação para fecho do sistema em baixa e ligação ao sistema em alta irá ser
concretizado através de: - Empreitada de Águas Residuais de Avanca Sul (PAR 002) –
Estarreja”, que inclui a construção de 1 EE, 0,57 km de emissário e 6,75 km de rede

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Pretende-se dotar o aglomerado de SOUTELO DE MATOS, freguesia de BRAGADO com
sistema de drenagem de esgotos que, permita o “fecho” do SUBSISTEMA DE SOUTELO
DE MATOS, sendo que o mesmo encaminhará os efluentes para o sistema de
tratamento já existente na referida localidade, designado por ETAR.
Pretende-se dotar o aglomerado de VILARELHO, freguesia de TRÊSMINAS com sistema
de drenagem de esgotos que, permita o “fecho” do SUBSISTEMA DE VILARELHO, sendo
que o mesmo encaminhará os efluentes para o sistema de tratamento já existente na
referida localidade, designado por: ETAR.
A solução de conceção da operação, compreende a construção de redes coletoras numa
extensão de 0,94 km e 8 ramais domiciliários de esgoto, prevendo-se que sirva 20
habitantes (população residente), com um custo total de investimento de 81.039,01
€uros (não inclui o IVA às taxas legais em vigor, já que é recuperável pela entidade
gestora).

POSEUR-03-2012-FC-000214

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

INOVA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL DE CANTANHEDE, EM - S.A.

Ampliação da Rede de Saneamento de Águas Residuais do
Concelho de Cantanhede – Subsistema Outil

A solução de conceção da operação, compreende a construção de redes coletoras numa
extensão de 0,16 km e 2 ramais domiciliários de esgoto, prevendo-se que sirva 5
habitantes (população residente), com um custo total de investimento de 11.252,51
€uros (não inclui o IVA às taxas legais em vigor, já que é recuperável pela entidade
gestora).

POSEUR-03-2012-FC-000215

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

Construção de ETAR e duas bombagens em Rio Torto

A presente candidatura, denominada “Construção de ETAR e duas bombagens em Rio
Torto”, enquadra-se no Aviso POSEUR 12-2016-38 e visa a construção de uma ETAR e
de um sistema elevatório de água residuais em Rio Torto, concelho de Valpaços.

POSEUR-03-2012-FC-000216

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

Obras de saneamento no concelho - Sonim

POSEUR-03-2012-FC-000218

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

Abastecimento de água em Padrela

POSEUR-03-2012-FC-000219

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DA MOITA

Infraestruturas de águas residuais domésticas do Penteado

POSEUR-03-2012-FC-000220

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Abastecimento de Água a Parceiro, Covão e Alentejo

POSEUR-03-2012-FC-000221

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Construção de ETAR Compacta em Alter Pedroso

POSEUR-03-2012-FC-000222

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAA Lever

A presente candidatura enquadra-se no Aviso POSEUR 12-2016-38 e denomina-se
“Obras de saneamento no concelho - Sonim”, tendo como finalidade a construção de
uma rede de drenagem de águas residuais, em Sonim, freguesia de Sonim e Barreiros,
concelho de Valpaços.
A presente candidatura, denominada “Abastecimento de água em Padrela” tem como
finalidade a construção de rede de distribuição de água que irá ligar o ponto de entrega
em alta das águas do Norte, S.A. à rede de distribuição em baixa da localidade da
Padrela, pertencente ao concelho de Valpaços.
Os Bairros Central e Operário, no Penteado, Freguesia da Moita, numa área que é
delimitada a nascente pelo Concelho de Palmela e a poente pela A33, são ainda
desprovidos de redes de drenagem de águas residuais, estando por isso dotados de
fossas sépticas tornando-se assim urgente dotar esses bairros desta infraestrutura
básica ligando-a à rede em alta.
A presente operação contempla a realização das infraestruturas “em baixa” de
distribuição domiciliária de água para consumo humano nos aglomerados
correspondentes aos lugares de Parceiro, Covão e Alentejo, da freguesia de São Gião
A presente Operação visa sobretudo resolver definitivamente as anomalias existentes
relacionadas com o atual sistema de tratamento/armazenamento, do aglomerado de
Alter Pedroso, prevendo-se a construção de uma ETAR compacta, que permita
responder a todas as exigências técnicas e regulamentares, tendo em consideração as
normas ambientais.
Esta operação visa o fecho dos SAA em baixa no Município de Amarante com vista à
otimização da utilização da capacidade instalada no Subsistema de Abastecimento de
Água de Lever e da adesão ao serviço, pela disponibilização do serviço a cerca de 2.281
habitantes.

846

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000223

POSEUR-03-2012-FC-000224

POSEUR-03-2012-FC-000225

POSEUR-03-2012-FC-000226

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000227

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000228

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000229

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000230

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000235

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000236

POSEUR-03-2012-FC-000237

POSEUR-03-2012-FC-000238

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

A solução de conceção da operação, compreende a construção de redes coletoras numa
extensão de 2,07 km e 5 ramais domiciliários de esgoto, prevendo-se que sirva 12
habitantes (população residente), com um custo total de investimento de 185.690,01
€uros (não inclui o IVA às taxas legais em vigor, já que é recuperável pela entidade
gestora).

185.690,01

FC

157.836,51

1.590.510,89

FC

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAA Vale do Sousa

Esta operação visa o fecho do SAA em “baixa” do Município de Cinfães, com vista à
otimização da utilização da capacidade instalada no SAA de Vale do Sousa e da adesão
ao serviço, através da construção de 1 reservatório e 11 km de rede de AA. Estas tem
como finalidade o abastecimento de água à freguesia de São Cristóvão de Nogueira a
partir do SAA do Vale do Sousa.

1.172.524,58

Construção da ETAR de Vila Fernando e Emissários

Em Vila Fernando as redes de drenagem de águas residuais descarregam diretamente
nas ribeiras sem qualquer tipo de tratamento, situação que carece de resolução. A
presente operação é composta por várias componentes, empreitada, estudos/projetos,
fiscalização e aquisição de terrenos/constituição de servidões. Pretende-se contribuir
para a redução de poluição nas massas de água, com especial enfoque no integral
cumprimento da Diretiva Comunitária.

Nome da Operação | Operation Name

INOVA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL DE CANTANHEDE, EM - S.A.

Ampliação da Rede de Saneamento de Águas Residuais do
Concelho de Cantanhede – Subsistema Covões

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

A operação visa a construção de um sistema de emissários e uma ETAR em Sátão. A
realização do projeto permitirá desativar 9 fossas séticas em estado de obsolescência e
Construção da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas
uma ETAR subdimensionada e com tratamento ineficaz que não possui condições de
Residuais
licenciamento. A operação aliviará a pressão do setor urbano a que a linha de água
recetora, a Ribeira de Sátão, está sujeita.

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

MUNICIPIO DE ELVAS

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/06/30

Portugal

1.351.934,26

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/17

2018/05/16

Portugal

FC

996.645,89

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/05/31

Portugal

451.579,95

FC

383.842,96

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/08

2018/05/30

Portugal

415.748,62

FC

353.386,33

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/09/30

Portugal

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DA GUARDA

Rede de Drenagem de Águas Residuais em Quinta de Cima e Vila
Mendo (Subsistema de Vila Fernando)

Esta operação contribui para o fecho de sistema de saneamento de águas residuais,
através da execução de ligações entre sistemas em alta e os sistemas em baixa, na área
de influência do subsistema de saneamento de Vila Fernando. Pretende-se executar as
infraestruturas nas localidades de Quinta de Cima e Vila Mendo do Subsistema de
Saneamento de Vila Fernando.

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DA GUARDA

Rede de Drenagem de Águas Residuais em Carapita (Subsistema
de Valhelhas)

Esta operação contribui para o fecho de sistema de saneamento de águas residuais,
através da execução de ligações entre sistemas em alta e os sistemas em baixa, na área
de influência do subsistema de saneamento de Valhelhas. Pretende-se executar a
infraestrutura na localidade de Carapita, do Subsistema de Saneamento de Valhelhas.

69.427,59

FC

59.013,45

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2017/09/30

Portugal

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DA GUARDA

Esta operação contribui para o fecho de sistema de saneamento de águas residuais,
através da execução de ligações entre sistemas em alta e os sistemas em baixa, na área
Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Joao Bragal
de influência do subsistema de saneamento de Casal de Cinza. Pretende-se executar as
de Cima e Joao Bragal de Baixo (Subsistema de Casal de Cinza)
infraestruturas nas localidades de João Bragal de Cima e de João Bragal de Baixo, do
Subsistema de Saneamento de Casal de Cinza.

170.475,70

FC

144.904,35

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2017/09/30

Portugal

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DA GUARDA

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Outeiro de
S. Miguel e Quinta da Pocariça (Subsistema de Guarda- S. Miguel)

Esta operação contribui para o fecho de sistema de saneamento de águas residuais,
através da execução de ligações entre sistemas em alta e os sistemas em baixa, na área
de influência do subsistema de saneamento de São Miguel. Pretende-se executar as
infraestruturas nos aglomerados do Outeiro de São Miguel e da Quinta da Pocariça, do
Subsistema de Saneamento de São Miguel.

658.697,71

FC

559.893,05

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DA GUARDA

Esta operação contribui para o fecho de sistema de saneamento de águas residuais,
Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Aldeia Nova através da execução de ligações entre sistemas em alta e os sistemas em baixa, na área
(Subsistema de Ramela - Guarda)
de influência do subsistema de saneamento de Ramela. Pretende-se executar as
infraestruturas na localidade de Aldeia Nova do Subsistema de Saneamento de Ramela.

137.297,08

FC

116.702,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2017/09/30

Portugal

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DA GUARDA

Drenagem de Águas Residuais em Donfins, Urgueira e Ima
(Subsistema de Ima - Guarda)

Esta operação contribui para o fecho de sistema de saneamento de águas residuais,
através da execução de ligações entre sistemas em alta e os sistemas em baixa, na área
de influência do subsistema de saneamento de Ima. Pretende-se executar as
infraestruturas nas localidades de Donfins, Urgueira e Ima, do Subsistema de
Saneamento de Ima.

291.169,18

FC

247.493,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2018/08/31

Portugal

Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Carvalhal
(Subsistema de Gouveias - Pomares)

Esta operação contribui para o fecho de sistema de saneamento de águas residuais,
através da execução de ligações entre sistemas em alta e os sistemas em baixa, na área
de influência do subsistema de saneamento de Gouveias-Pomares. Pretende-se
executar a infraestrutura na localidade de Carvalhal, do Subsistema de Saneamento de
Gouveias-Pomares.

122.625,24

FC

104.231,45

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2017/10/31

Portugal

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DA GUARDA

Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Pai Viegas
(Subsistema de Avelas da Ribeira)

Esta operação contribui para o fecho de sistema de saneamento de águas residuais,
através da execução de ligações entre sistemas em alta e os sistemas em baixa, na área
de influência do subsistema de saneamento de Avelãs da Ribeira. Pretende-se executar
a infraestrutura na localidade de Pai Viegas, do Subsistema de Saneamento de Avelãs
da Ribeira.

195.279,79

FC

165.987,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2018/04/30

Portugal

296.422,03

FC

251.958,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2018/12/31

Portugal

0,85

0,85

0,85

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DA GUARDA

POSEUR-03-2012-FC-000240

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL DA GUARDA

Pretende-se intervir na localidade de Corujeira executando no Subsistema de
Saneamento de Pêro Soares infraestruturas de saneamento num aglomerado que não
Estação Elevatoria de Águas Residuais em Corujeira (Subsistema de está convenientemente servido, no que respeita ao tratamento dos efluentes
Saneamento de Pêro Soares - Guarda)
encaminhando assim as águas residuais domésticas para a ETAR de Pêro Soares já em
funcionamento, de forma a garantir o tratamento mais adequado aos efluentes
produzidos.

POSEUR-03-2012-FC-000241

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Subsistema de Águas Residuais Chamusca

A presente operação contempla a realização das infraestruturas relativas à desativação
de uma fossa séptica pública existente e à construção de uma ETAR compacta ,
incluindo coletor de chegada gravítica.

155.014,52

FC

131.762,34

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/07/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000242

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Subsistema de Águas Residuais Chão Sobral

A presente operação contempla a realização das infraestruturas relativas à desativação
de uma fossa séptica pública existente e à construção de uma ETAR compacta ,
incluindo coletor de chegada gravítica.

171.086,94

FC

145.423,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/05

2018/04/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000243

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Subsistema de Águas Residuais Galizes

A presente operação contempla a realização das infraestruturas relativas à desativação
de uma fossa séptica pública existente e à construção de uma ETAR compacta ,
incluindo coletor de chegada gravítica.

251.916,61

FC

214.129,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/05

2018/04/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000245

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Subsistema de Águas Residuais Lourosa

A presente operação contempla a realização das infraestruturas relativas à desativação
de uma fossa séptica pública existente e à construção de uma ETAR compacta ,
incluindo coletor de chegada gravítica.

143.911,67

FC

122.324,92

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/07/31

Portugal

Construção da ETAR do Carregueiro

A operação configura um investimento com vista à redução da poluição urbana na
Ribeira dos Louriçais (massa de água Albufeira do Roxo), no concelho de Aljustrel, bem
como uma iniciativa para dotar as populações da localidade do Carregueiro de melhores
serviços de SAR.O resultado prático da operação é a substituição de uma solução de
SAR ineficiente (fossa sética), por uma que oferece garantias de qualidade de
tratamento de efluentes (ETAR).

67.688,41

FC

57.535,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/16

2018/06/15

Portugal

90.350,15

FC

76.797,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/16

2018/06/15

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000246

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

POSEUR-03-2012-FC-000247

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Construção da ETAR de Aldeia dos Elvas

A operação configura um investimento com vista à redução da poluição urbana no
Barranco do Vale de Coelheiros (massa de água do Sado), no concelho de Aljustrel, bem
como uma iniciativa para dotar as populações da localidade de Aldeia dos Elvas de
melhores serviços de SAR.O resultado prático da operação é a substituição de uma
solução de SAR ineficiente (fossa sética), por uma que oferece garantias de qualidade
(ETAR).

POSEUR-03-2012-FC-000249

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Subsistema de Águas Residuais Negrelos

A presente operação contempla a realização das infraestruturas relativas à desativação
de uma fossa séptica pública existente e à construção de uma ETAR compacta ,
incluindo coletor de chegada gravítica.

151.531,46

FC

128.801,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/07/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000250

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Subsistema de Águas Residuais Póvoa das Quartas

A presente operação contempla a realização das infraestruturas relativas à desativação
de uma fossa séptica pública existente e à construção de uma ETAR compacta ,
incluindo coletor de chegada gravítica.

158.609,40

FC

134.817,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/07/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000251

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Subsistema de Águas Residuais Póvoa de São Cosme

A presente operação contempla a realização das infraestruturas relativas à desativação
de uma fossa séptica pública existente e à construção de uma ETAR compacta ,
incluindo coletor de chegada gravítica.

157.328,62

FC

133.729,33

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/07/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000252

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Subsistema de Águas Residuais Seixas

A presente operação contempla a realização das infraestruturas relativas à desativação
de uma fossa séptica pública existente e à construção de uma ETAR compacta ,
incluindo coletor de chegada gravítica.

197.957,84

FC

168.264,16

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/05

2018/07/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000253

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Subsistema de Águas Residuais Vilela

A presente operação contempla a realização das infraestruturas relativas à desativação
de uma fossa séptica pública existente e à construção de uma ETAR compacta ,
incluindo coletor de chegada gravítica.

153.653,01

FC

130.605,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/05

2018/07/31

Portugal

992.631,32

FC

843.736,62

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000257

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM

Consiste na construção de condutas de ligação entre o sistema em alta e os sistemas
em baixa de diversos aglomerados (Alcaria Alta, Azinhal, Castelhanos, Diogo Dias, Fonte
Ligações entre o sistema em alta e sistemas em baixa no concelho
Zambujo, Laborato, Martim Longo, Pão Duro, Pessegueiro, Tacões e Tremelgo),
de Alcoutim
território de baixa densidade, expandindo-se o serviço a populações ainda não
abrangidas na área de influência do sistema.

POSEUR-03-2012-FC-000260

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Extensão da Rede de Saneamento de Águas Residuais a populações não servidas na área
Extensão da Rede de Águas Residuais a Populações não servidas na
de influência do Subsistema de Vimioso, concretamente na Rua do Vale de S. Miguel em
área de influência do Subsistema de Vimioso
Vimioso.

154.573,75

FC

131.387,69

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

Para além do aumento da extensão do serviço a populações ainda não servidas na área
de influência do Sistema o investimento irá permitir o fecho do Sistema e a otimização
do funcionamento e rentabilização do respetivo investimento relativo à ETAR existente.
Esta rede em baixa, está dimensionada e irá servir cerca de 236 habitantes da freguesia
de Santa Cruz, que implica uma taxa de cobertura passará de 36 % para 44% na área
do Sistema.

589.653,47

FC

501.205,45

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/02

2018/04/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000261

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

SAR SANTA CRUZ

847

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000264

POSEUR-03-2012-FC-000265

POSEUR-03-2012-FC-000268

POSEUR-03-2012-FC-000270

POSEUR-03-2012-FC-000271

POSEUR-03-2012-FC-000273

POSEUR-03-2012-FC-000274

POSEUR-03-2012-FC-000276

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000277

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000278

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000279

POSEUR-03-2012-FC-000280

POSEUR-03-2012-FC-000281

POSEUR-03-2012-FC-000282

POSEUR-03-2012-FC-000287

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

AA – MOREIRA DO LIMA (ZONA ALTA)

A Operação será concretizada pela construção de um pequeno sistema autónomo com
a execução dos sistema de captação, tratamento, armazenamento e distribuição para
servir o lugar de Felgueiras com 38 habitantes, o serviço será disponibilizado à
totalidade da população do Lugar, na medida em que o mesmo não é dotado de rede de
abastecimento de água. A Operação prevê disponibilizar o serviço a 100% desses
habitantes.

82.322,93

FC

69.974,49

AA – REFOIOS (VACARIÇA)

A Operação será concretizada pela construção de um sistema autónomo de
abastecimento de água com a execução (captação, tratamento, armazenamento e
distribuição) para servir um pequeno aglomerado (lugares de Vacariça, Lapa, Bemposta
e São Mamede na freguesia de Refoios) com um população de 171 habitantes, o mesmo
não é dotado de rede de abastecimento de água. A Operação prevê disponibilizar o
serviço a 95,32% desses habitantes

78.552,08

FC

Intervenções no SAR da Chapa (DARU)

Esta Operação visa a redução da poluição urbana na massa de água da Ribeira de Santa
Natália, com especial enfoque no integral cumprimento da Diretiva 91/271/CEE de 2105-1991, relativa ao Tratamento de Águas Residuais Urbanas (DARU) através da
construção da ETAR da Chapa bem como, a instalação de 3,21 Km de intercetor para
efetuar a ligação ao sistema em baixa existente.

966.000,00

Intervenções do SAR da Gralheira (DARU)

Esta Operação visa a redução da poluição urbana na massa de água do rio Cabrum, com
especial enfoque no integral cumprimento da Diretiva 91/271/CEE de 21-05-1991,
relativa ao Tratamento de Águas Residuais Urbanas (DARU) através da construção da
ETAR da Gralheira bem como, a construção de 0,15 Km de rede de AR para efetuar a
ligação ao sistema em baixa existente, no Município de Cinfães.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2018/05/30

Portugal

66.769,27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2018/05/30

Portugal

FC

821.100,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/08/01

2018/08/01

Portugal

462.988,00

FC

393.539,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/30

2018/01/30

Portugal

Intervenções no SAR de Pinheiro (DARU)

Esta Operação visa a redução da poluição urbana na massa de água do rio Ovil, com
especial enfoque no integral cumprimento da Diretiva 91/271/CEE de 21-05-1991,
relativa ao Tratamento de Águas Residuais Urbanas (DARU) através da construção da
ETAR de Pinheiro bem como, da instalação de duas estações elevatórias e construção
de 7,31 Km de rede drenagem de águas residuais na freguesia de Campelo, Município
de Baião.

960.647,35

FC

816.550,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

Intervenções no SAR de Telões (DARU)

Esta Operação visa a redução da poluição urbana na massa de água da Ribeira de Santa
Natália, com especial enfoque no integral cumprimento da Diretiva 91/271/CEE de 2105-1991, relativa ao Tratamento de Águas Residuais Urbanas (DARU) através da
construção da ETAR de Telões bem como, a construção de 2,39 Km de intercetor para
efetuar a ligação ao sistema em baixa existente no Município de Amarante.

658.988,00

FC

560.139,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/08/01

2018/08/01

Portugal

Intervenções no SAR de Terras de Bouro (DARU)

Esta Operação visa a redução da poluição urbana na massa de água do rio Homem
(HMWB – Jusante B. Vilarinho Furnas), com especial enfoque no integral cumprimento
da Diretiva 91/271/CEE de 21-05-1991, relativa ao Tratamento de Águas Residuais
Urbanas (DARU) através da construção da ETAR de Terras de Bouro bem como, a
instalação de uma estação elevatória e 3,89 Km de intercetor para efetuar a ligação aos
sistemas em baixa existentes.

1.012.500,00

FC

860.625,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/01

2018/09/01

Portugal

Fecho de SAR Moncorvo (Felgar, Souto da Velha, Larinho e
Moncorvo)

Fecho do subsistema de águas residuais de Torre de Moncorvo(TM) e aumento da sua
capacidade através da ligação à ETAR existente (Alta) dos efluentes que drenam
atualmente para as fossas sépticas existentes no Felgar e Souto da Velha, que serão
desmanteladas e substituídas por estações elevatórias. O subsistema ficará fechado
após ligação de uma área do Larinho e de TM que drenam para meio natural.

365.700,00

FC

310.845,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/04

2018/10/03

Portugal

Fecho do Subsistema da AÇOREIRA

Fecho do subsistema de águas residuais da Açoreira através da ligação à ETAR existente
(Alta) dos efluentes que drenam atualmente para 2 fossas sépticas, que serão
desmanteladas e substituídas por 2 estações elevatórias. O projeto visa a construção de
2 estações elevatórias, pois as águas residuais de parte da população estão a ser
encaminhadas para 2 fossas ainda existentes. Pretende-se o encaminhamento de todas
as águas residuais para a ETAR

64.660,00

FC

54.961,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/04

2018/10/03

Portugal

Fecho do subsistema da Horta da Vilariça

Fecho do subsistema de águas residuais da Horta da Vilariça através da ligação à ETAR
existente (Alta) dos efluentes que drenam atualmente para quatro fossas sépticas, que
serão desmanteladas e substituídas por estações elevatórias. Isto é, o projeto visa a
construção de três estações elevatórias.

122.960,00

FC

104.516,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/03

2018/10/04

Portugal

Tratamento de Águas Residuais Domésticas de Mosteirinho

O tratamento primário será garantido através da construção de uma obra de entrada na
qual será assegurada a remoção de sólidos e por uma fossa séptica
tricompartimentada. O tratamento secundário será garantido pela execução de uma
lagoa de macrófitas. O tratamento das lamas será assegurado pela construção de leito
de secagem de lamas. O efluente tratado nas lagoas macrófitas lançado no rio Vouga
através de emissário.

60.958,13

FC

51.814,41

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/01/01

2017/09/30

Portugal

ETAR de Travanca de Mondego

Execução do Subsistema de Travanca do Mondego em alta permitindo o fecho com
infraestruturas executadas “em baixa” pelo município de Penacova. Operacionaliza uma
medida corretiva do Plano de Medidas do PGRH do Vouga, Mondego e Lis, da APA, para
reduzir/eliminar cargas poluentes, através da eliminação/redução das AR não ligadas à
rede de drenagem, contribuindo para atingir e manter o Bom estado/Potencial da
massa de água da Albufeira da Aguieira

837.488,92

FC

711.865,58

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/02/01

2018/06/30

Portugal

REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS – Maçores

Fecho do subsistema de águas residuais de Maçores através da ligação à ETAR existente
(Alta) dos efluentes que drenam atualmente para a fossa séptica, que será
desmantelada e substituídas por estação elevatória. Isto é, o projeto visa a construção
de uma estação elevatória, uma vez que as águas residuais de parte da população estão
a ser encaminhadas para uma fossa ainda existente.

37.100,00

FC

31.535,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/04

2018/10/03

Portugal

Tratamento de águas residuais domésticas de Sobral

A operação visa a recuperação/ampliação da ETAR de Sobral que apenas dispõe de
fossa séptica. O tratamento primário será garantido através da construção de uma obra
de entrada e pela recuperação da fossa séptica tricompartimentada (existente). O
tratamento secundário será garantido pela execução de uma lagoa de macrófitas. O
efluente tratado nas lagoas macrófitas lançado no rio Vouga através de emissário.

58.495,84

FC

49.721,46

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/01

2017/09/30

Portugal

Redes de abastecimento de água em Carvalhal de Romãs

A operação consiste na construção de infraestruturas na vertente em baixa e alta, para
o abastecimento público de água à população para a drenagem e tratamento de águas
residuais, nomeadamente:a)Para a componente abastecimento público de água à
população, a operação prevê a ampliação da rede de distribuição de água de
abastecimento às populações e reabilitação da existente (vertente em baixa) e de um
reservatório (vertente em alta).

136.245,80

FC

115.808,93

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2018/03/31

Portugal

Fecho do subsistema de águas residuais da Vide através da ligação à ETAR existente
(Alta) dos efluentes que drenam atualmente para uma fossa séptica, que será
desmantelada e substituída por estação elevatória. Isto é, o projeto visa a construção
de uma estação elevatória, uma vez que as águas residuais de parte da população estão
a ser encaminhadas para a fossa ainda existente.

42.400,00

FC

36.040,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/04

2018/10/03

Portugal

175.000,00

FC

148.750,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/03/31

Portugal

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Saneamento e tratamento de águas residuais domésticas de
Serrazes - Subsistema I

O projeto contempla a execução de uma rede de coletores e da ETAR1. O tratamento
primário será garantido através da construção de uma obra de entrada e por uma fossa
séptica tricompartimentada. O tratamento secundário será garantido pela execução de
uma lagoa de macrófitas. As lamas serão transportadas para a ETAR de Valgode. O
efluente tratado nas lagoas macrófitas será lançado na linha de água existente.

178.908,65

FC

152.072,35

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

A operação visa a construção de dois emissários - um entre o Bairro dos Covões e a
Ribeira de Seda e outro entre o Pedra Basta e a Zona Industrial de Portalegre - tendo em
Sistema de Saneamento de Águas Residuais – Emissários do Bairro
vista resolver problemas graves de funcionamento das infraestruturas existentes. Tratados Covões à Ribeira de Seda e da Pedra Basta à Zona Industrial
se de uma solução integrada, que conduzirá ao acréscimo de cobertura, contribuindo
para a maximização da ETAR de Portalegre.

384.874,30

FC

327.143,16

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

Saneamento de águas residuais domésticas de Bordonhos

O projeto contempla a execução de uma rede de coletores, com a extensão de cerca de
6 km, de forma a garantir a cobertura total da povoação, recolhendo e conduzindo as
águas residuais das habitações até à ETAR multimunicipal de Valgode, através de
ligação ao emissário, garantindo-se o tratamento eficiente do efluente final, cujas
estruturas foram dimensionadas para servir o acréscimo de uma população residente
de 350 habitantes

396.324,68

FC

336.875,98

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

Requalificação de Unidades de Tratamento de Águas Residuais Cardanha

Redução da poluição das massas de água afectadas pelo subsistema de águas residuais
da Cardanha através da redução de unidades de tratamento por desactivação das
unidades de tratamento actuais e sua substituição por estação elevatória e Fito - ETAR.
Com a condução dos efluentes da totalidade da localidade da Cardanha para a Fito
ETAR, centralizando os efluentes numa única instalação, optimizar-se-á a utilização da
capacidade da ETAR a construir

157.940,00

FC

134.249,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/04

2018/10/03

Portugal

Sistema de Saneamento de Águas Residuais – ETAR do Reguengo

A operação tem por objecto a construção da ETAR de Reguengo, para tratamento das
aguas residuais do aglomerado urbano de Reguengo. Este aglomerado é servido,
actualmente, por uma fossa séptica que apresenta diversas deficiências, sendo urgente
a sua desactivação. A sua execução contribuirá para a melhoria da qualidade das
massas de água da bacia hidrográfica do rio Guadiana.

263.848,64

FC

224.271,34

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/05/01

2018/05/31

Portugal

Subsistema de saneamento de Fungalvaz

O sistema de Fungalvaz é composto atualmente por três fossas sépticas, uma ETAR em
leito de cheia e uma rede de drenagem. A operação prevê a eliminação das fossas e da
ETAR existentes, bastante degradadas, e a construção de uma ETAR numa nova
localização para onde serão encaminhados todos os efluentes do sistema. Esta solução
tem em vista a redução da poluição urbana na massa de água associada ao sistema de
Fungalvaz, o rio Nabão (PT05TEJO923).

756.200,00

FC

642.770,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/08/31

Portugal

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

ÁGUAS DO CENTRO LITORAL, S.A.

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Nome da Operação | Operation Name

POSEUR-03-2012-FC-000288

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS – Fecho do subsistema de Vide

POSEUR-03-2012-FC-000289

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

A operação consiste no fecho do sistema de abastecimento de água ao território da
Abastecimento de água às Inverneiras de Castro Laboreiro - 2ªFase antiga freguesia de Castro Laboreiro, através do AA aos lugares de Laceiras, Barreiro,
Ramisqueira, João Alvo e Alagoa, Assureira, Podre, Dorna e Entalada (Inverneiras).

POSEUR-03-2012-FC-000290

POSEUR-03-2012-FC-000291

POSEUR-03-2012-FC-000292

POSEUR-03-2012-FC-000293

POSEUR-03-2012-FC-000294

POSEUR-03-2012-FC-000296

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

848

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000297

POSEUR-03-2012-FC-000298

POSEUR-03-2012-FC-000299

POSEUR-03-2012-FC-000300

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000301

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000302

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000303

POSEUR-03-2012-FC-000304

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

MUNICIPIO DE ELVAS

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

POSEUR-03-2012-FC-000305

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

POSEUR-03-2012-FC-000308

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

POSEUR-03-2012-FC-000310

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE PENAMACOR

POSEUR-03-2012-FC-000312

POSEUR-03-2012-FC-000314

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Sistema de Saneamento de Águas Residuais – Estação Elevatória
dos Cabris

A operação tem por objecto a construção da Estação Elevatória dos Cabris, para
tratamento das aguas residuais das habitações situadas na rua com o mesmo nome.
Actualmente, o efluente em causa encontra-se a ser descarregado na linha de água
existente, sem qualquer tipo de valorização. A sua execução contribuirá para a melhoria
da qualidade das massas de água da bacia hidrográfica do rio Tejo.

19.185,75

FC

16.307,89

Saneamento e tratamento de águas residuais domésticas de
Serrazes- subsistema II

O projeto contempla a execução de uma rede de coletores e da ETAR2. O tratamento
primário será garantido através da construção de uma obra de entrada e por uma fossa
séptica tricompartimentada. O tratamento secundário será garantido pela execução de
uma lagoa de macrófitas. As lamas serão transportadas para a ETAR de Valgode. O
efluente tratado nas lagoas macrófitas será lançado na linha de água existente.

471.354,94

FC

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAR Campelo

Esta Operação visa a o fecho do SAR em “baixa” na Freguesia de Campelo, no Município
de Baião, através da construção de 0,4 Km de rede de drenagem de águas residuais
(conduta elevatória) e uma EE compacta, permitindo a ligação das redes existentes na
Freguesia Campelo à ETAR de Campelo (SAR de Campelo), potenciando, ainda a
capacidade instalada neste subsistema e da adesão ao serviço, pela disponibilização do
serviço a cerca de 118 habitantes.

39.157,68

Construção de Emissários e Estação Elevatória da Calçadinha

Na localidade da Calçadinha existem três fossas sépticas coletivas que garantem um
tratamento primário às águas residuais quando em funcionamento regular, estando
algumas delas com funcionamento deficiente, situação que carece urgentemente de
resolução.A presente operação é composta por várias componentes, Construções
Diversas (empreitada e fiscalização); Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria; e
Terrenos.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

400.651,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/02/02

2018/09/30

Portugal

FC

33.284,03

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2017/12/31

Portugal

390.579,07

FC

331.992,21

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/08

2018/12/31

Portugal

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAR Britelo

Esta Operação visa a o fecho do SAR em “baixa” na União de Freguesias de Canedo de
Basto e Corgo e freguesias de Molares e Veade, no Município de Celorico de Basto, com
vista à otimização da utilização da capacidade instalada no Subsistema de Águas
Residuais de Britelo e da adesão ao serviço, pela disponibilização do serviço a cerca de
1.850 habitantes, através da construção de 3 estações elevatórias de águas residuais e
30,9 Km de rede AR.

2.789.561,93

FC

2.371.127,64

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/06/19

2018/07/31

Portugal

Fecho do Subsistema de Abastecimento de Água do Setor V

A execução destas empreitadas visa concluir o abastecimento de água das povoações
de Quintãs e de Silvares, da freguesia de Côta, das povoações de Casaldeiro, Carvalhal,
Casaínho, Covelo, Lamaçais, Bassim, todas da freguesia de S. Pedro de France e a
povoação de Dornelas, pertencente à freguesia de Santos Êvos.

505.608,53

FC

429.767,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2018/06/30

Portugal

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAR Cinfães

Esta Operação visa a o fecho do SAR em “baixa” na freguesia de São Cristóvão de
Nogueira, no Município de Cinfães, com vista à otimização da utilização da capacidade
instalada no Subsistema de Águas Residuais de Cinfães e da adesão ao serviço, pela
disponibilização do serviço a cerca de 303 habitantes, através da construção de uma
estação elevatória de águas residuais e 6,2 Km de rede AR.

636.633,90

FC

541.138,81

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/05/30

Portugal

Fecho do Subsistema de Saneamento de Águas Residuais de
Carvalhal

A presente operação visa garantir ás povoações de Lamaçais, de Santo Amaro e da zona
Baixa de Figueiredo da Freguesia de S. Pedro de France um serviço publico de
saneamento de águas residuais com qualidade, essencial para o funcionamento do
tecido social e económico, bem como a proteção e melhoria da saúde pública e do
ambiente.

179.559,45

FC

152.625,53

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/11/01

2018/06/30

Portugal

232.740,74

FC

197.829,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/11/01

2018/07/31

Portugal

118.221,78

FC

100.488,51

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/12/01

2018/10/31

Portugal

A presente operação visa garantir à povoação de Outeiro de Baixo da freguesia de São
Cipriano e Vil de Soito e de dois bairros da povoação de Portela da freguesia de Coutos
Fecho do Subsistema de Saneamento de Águas Residuais da Ponte
de Viseu um serviço público de saneamento de águas residuais com qualidade, essencial
do Farreco
para o funcionamento do tecido social e económico, bem como a proteção e melhoria
da saúde pública e do ambiente.
A execução destas empreitadas destina-se a concluir o abastecimento de água às
populações das povoações de Passos, Pindelo, Silvares, Porrinheiro, Belavista e
Fecho do Sistema de Abastecimento de Água do Setor I
Mosteiro, da freguesia de Silgueiros e à população da rua das Quintelas em Rebordinho,
da freguesia de S. João de Lourosa.
O Município de Penamacor tem definido como prioridade a melhoria das redes de
abastecimento de água, no sentido de proporcionar à população residente e visitante
todas as condições básicas de qualidade de vida.

39.644,08

FC

33.697,47

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/04/01

2017/06/30

Portugal

REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS - Estevais

Redução da poluição das massas de água afectadas pelo subsistema de águas residuais
dos Estevais através da redução de unidades de tratamento por desactivação das
unidades de tratamento actuais e sua substituição por estação elevatória e ETAR. Com
a condução dos efluentes para a ETAR, centralizando os efluentes numa única
instalação, optimizar-se-á a utilização da capacidade da ETAR a construir.

95.400,00

FC

81.090,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/04

2018/10/03

Portugal

Construção de Conduta Adutora ao Carregueiro e Reservatório

A operação configura um investimento com vista à melhoria da qualidade dos serviços
de AA às populações do Carregueiro.Para tal, realizar-se à um fecho de rede, ligando o
Carregueiro ao sistema de AA do Roxo, por via da construção de uma conduta adutora e
de um reservatório de água.O resultado prático da operação é o encerramento de um
sistema ineficiente (Carregueiro) e a maximização da utilização de outro (Roxo).

504.556,15

FC

428.872,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/25

2018/10/24

Portugal

A operação configura um investimento com vista à melhoria e aumento do acesso das
populações do Bairro do Plano, Aljustrel, a serviços de SAR de elevada qualidade,
simultaneamente reduzindo os níveis de poluição das massas de água.O resultado
prático da operação é um fecho de rede, por via da construção de uma estação
elevatória que permitirá ligar o Bairro do Plano à ETAR de Aljustrel.

34.829,54

FC

29.605,11

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/05/01

2018/05/31

Portugal

31.800,00

FC

27.030,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/04

2018/10/03

Portugal

382.625,18

FC

325.231,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/08

2018/12/31

Portugal

722.004,94

FC

613.704,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2019/03/15

Portugal

Fecho de redes de AA - subsistema das Andorinhas

É uma operação infraestrutural que visa o fecho das redes de AA nas freguesias de S.
João de Rei, Geraz do Minho, Rendufinho, das uniões de freguesias de Esperança e
Brunhais e de Fontarcada e Oliveira, freguesias que ainda não dispõem de rede de AA.
Têm por isso como principal fonte de água captações individuais. É portanto impossível
à EG em baixa garantir a qualidade da água distribuída sendo portanto efectivo o risco
de incidentes.

999.431,54

FC

849.516,81

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/08

2018/12/31

Portugal

Tratamento de águas residuais domésticas de Rompecilha subsistema I

O projeto contempla a execução de uma rede de coletores, com 1,5 Km e uma ETAR. O
tratamento primário será garantido através da construção de uma obra de entrada e
por uma fossa séptica tricompartimentada. O tratamento secundário será garantido
pela execução de uma lagoa de macrófitas. As lamas serão transportadas para a ETAR
de Valgode. O efluente tratado nas lagoas macrófitas será lançado na linha de água
existente.

85.030,91

FC

72.276,27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/01/01

2017/12/31

Portugal

Esta é uma operação eminentemente infraestrutural que visa o fecho da rede de AA na
Freguesia de Serzedelo. Trata-se de uma freguesia que ainda não dispõe de rede pública
de abastecimento e que por esse motivo tem ainda como principal fonte de água
captações individuais. Fruto dessa realidade é impossível à EG em baixa garantir a
qualidade da água distribuída sendo portanto efectivo o risco de incidentes.

525.046,62

FC

446.289,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/08

2018/12/31

Portugal

974.386,96

FC

828.228,92

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/21

2018/04/01

Portugal

793.486,98

FC

674.463,93

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/08

2018/12/31

Portugal

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Construção da Estação Elevatória de Águas Residuais do Bairro do
Plano

POSEUR-03-2012-FC-000317

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

As intervenções prevêem a construção de órgãos de filtração a jusante da fossa séptica
Redução da poluição nas massas de Água com soluções adequadas
existente, de modo a melhorar a qualidades das massas de água através da instalação
para pequenos aglomerados – Nozelos
de um sistema de tratamento adequado.

POSEUR-03-2012-FC-000319

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE ELVAS

Construção de Emissários e Estação Elevatória de Varche

POSEUR-03-2012-FC-000321

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Fecho de redes de AA - Subsistema AGERE/Ponte do Bico

POSEUR-03-2012-FC-000323

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Na localidade de Varche, existe uma rede de drenagem de águas residuais que recolhe
os efluentes e os transporta até várias fossas sépticas coletivas, situação que carece
urgentemente de resolução.A presente operação é composta por várias componentes,
Construções Diversas (empreitada e fiscalização); Estudos, Pareceres, Projetos e
Consultoria; Terrenos.
Esta é uma operação infraestrutural que visa o fecho das redes de AA nas freguesias de
Covelas e de Ferreiros. Trata-se de duas freguesias que ainda não dispõem de rede
pública de abastecimento e que por esse motivo têm ainda como principal fonte de
água captações individuais.

POSEUR-03-2012-FC-000324

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Fecho de redes de AA - subsistema do Rabagão

POSEUR-03-2012-FC-000325

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

Ligação da Produção e Adução da A.M. do Carvoeiro à Rede de
Esta operação para fecho do sistema em baixa e ligação ao sistema em alta irá ser
Distribuição de Talhadas, Paradela e Cedrim (concelho de Sever do concretizado através de: - Empreitada de Sistema de Reserva de À-dos-Ferreiros e
Vouga)
Adutoras”, que inclui a construção de 1 reservatório, 1 EE e 8,7 km de rede adutora.

POSEUR-03-2012-FC-000326

POSEUR-03-2012-FC-000327

POSEUR-03-2012-FC-000328

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Execução de Redes de Abastecimento de Águas em Penamacor

POSEUR-03-2012-FC-000315

POSEUR-03-2012-FC-000322

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome da Operação | Operation Name

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Fecho das redes de SAR na bacia do Ave - Município da Póvoa de
Lanhoso

Esta é uma operação infraestrutural que visa o fecho de redes de SAR nas freguesias
alvo desta operação dando assim resposta a uma necessidade premente de dar o
destino adequado às efluentes dessas populações. São intervenções que urge realizar
para dar resposta aos objectivos fixados no PGBH do Cávado, Ave e Leça no que à
melhoria da qualidade das massas de água diz respeito.

MUNICÍPIO DE CHAVES

Adutoras de ligação entre o sistema em alta (Alto Rabagão) e os
sistemas de abastecimento em baixa - Adutoras de Bustelo,
Soutelo, Vilela Seca

A operação visa assegurar o abastecimento de água em quantidade e qualidade a sete
freguesias do concelho de Chaves (cerca de 3.500 habitantes) que até agora eram
abastecidas exclusivamente por água proveniente de captações próprias, através da
construção de 10.733ml de adutoras (Bustelo, Soutelo e Vilela Seca) e trabalhos de
construção e substituição em 3 reservatórios.

999.174,00

FC

849.297,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/01

2018/12/31

Portugal

Ligação da rede Pública de Distribuição de Água do Bairro das
Flores à rede Pública da cidade de Beja

Pretende-se assegurar o fornecimento de água ao Bairro das Flores através da execução
de uma conduta que fará a ligação da rede de distribuição de água da cidade de Beja,
com origem na ETA do Roxo, à rede de distribuição do Bairro das Flores, que atualmente
é servido por uma captação de água subterrânea de fraca produtividade e
profundidade, que se encontra bastante vulnerável, garantindo-se deste modo o fecho
em baixa do sistema do Roxo.

57.908,51

FC

49.222,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/25

2017/10/20

Portugal

EMAS - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E
SANEAMENTO DE BEJA E.M.

849

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000329

POSEUR-03-2012-FC-000330

POSEUR-03-2012-FC-000331

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Esta é uma operação infraestrutural que visa o fecho da rede de SAR na freguesia de
Santo Emilião dando assim resposta a uma necessidade premente de dar o destino
adequado às efluentes dessas populações. São intervenções que urge realizar para dar
resposta aos objetivos fixados no PGBH do Cávado, Ave e Leça no que à melhoria da
qualidade das massas de água diz respeito.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

242.078,56

FC

205.766,78

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

1.955.663,34

FC

1.662.313,84

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/22

2019/02/28

Portugal

Sistema de águas residuais (SAR) de Chaves – Ligações entre os
sistemas em alta e os sistemas em baixa - Emissários do Parque
Empresarial, Translar e Sistema Elevatório de Curalha

A operação visa interligar o SAR de Curalha ao SAR de Chaves, através da construção de
uma estação elevatória e condutas (2,237 km), com a desativação da fossa sética
existente e a construção de um emissário (1,537 km) no parque empresarial. Deste
modo, garante-se um tratamento eficaz dos efluentes gerados com a melhoria da
qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Tâmega e aumento da acessibilidade
física ao serviço de SAR.

239.284,50

FC

203.391,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

Remodelação da ETAR de Murteira

A operação consiste no aumento da capacidade de tratamento da ETAR da Murteira, de
modo a compensar as novas solicitações do subsistema, com a introdução de uma nova
fase de tratamento biológico (tecnologia MBR) e de intervenções na fase preliminar. A
não concretização do investimento porá em causa, a curto prazo, o cumprimento de
legislação comunitária e nacional, nomeadamente a DARU (Diretiva 91 /271 /CEE, de 21
de maio).

698.296,20

FC

593.551,77

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/07/01

2018/06/30

Portugal

A operação visa implementar o sistema de saneamento e tratamento de águas residuais
de Fermontelos, através da execução de uma rede de coletores e de uma ETAR, com
tratamento primário e secundário, cujo efluente será lançado na linha de água
existente.

322.758,98

FC

274.345,13

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/02

2018/09/30

Portugal

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Fecho das redes de SAR - subsistema de Serzedelo - Município da
Póvoa de Lanhoso

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Construção de rede de drenagem servindo os lugares de Casal de Arão, Santa Cruz,
Função, Fuste, Grela, Moreira, Presa do Monte, Sandiães, Soutelo, Videira, Vila Nova,
Drenagem de Águas Residuais à Zona Sul das Freguesias de Rôge e Marmoeiral, Paçô e Pedre da freguesia de Roge, a outra parte de Santa Cruz e Póvoa
Macieira de Cambra
da fregueisa de Macieira de Cambra, entregando os efluentes no sistema interceptor do
Rio Caima,, encaminhados para o emissário de S. Pedro de Castelões e conduzidos
tratamento na ETAR de Ossela

MUNICÍPIO DE CHAVES

POSEUR-03-2012-FC-000332

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000333

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Saneamento e tratamento de águas residuais domésticas de
Fermontelos

POSEUR-03-2012-FC-000334

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE CHAVES

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A
contribuição dos pequenos aglomerados na redução da poluição
urbana na bacia do Tâmega - ETAR de Vilarinho da Raia

A operação visa corrigir os efeitos nefastos das descargas das águas residuais urbanas
na massa de água do rio Tâmega e promover o fecho do SAR de Vilarinho da Raia,
através da execução da ETAR de Vilarinho da Raia.

60.772,04

FC

51.656,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/08

2017/06/30

Portugal

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO

Saneamento de Águas Residuais de Castelo de Penalva

Na fase de exploração o Município de Penalva do Castelo vai adotar o sistema de
Operação e Manutenção que tem vindo a desenvolver desde 2013 nas ETAR’s de
Penalva do Castelo. Este sistema tem permitido realizar a operação e Manutenção dos
subsistemas de água residuais de uma forma sustentável que garante duas premissas
essenciais que passam pela obtenção de bons resultados.

190.821,83

FC

162.198,56

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/27

2018/01/31

Portugal

MUNICÍPIO DE CHAVES

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A
contribuição dos pequenos aglomerados na redução da poluição
urbana na bacia do Tâmega - ETAR de Vilarelho da Raia

A operação visa a implementação de uma ETAR compacta a servir a rede de recolha de
águas residuais de Vilarelho da Raia e a remodelação do emissário final da SAR de
Vilarelho da Raia de modo que se assegure um tratamento eficaz dos efluentes gerados
tendo em vista a melhoria da qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Tâmega.

81.192,43

FC

69.013,56

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2017/07/31

Portugal

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO

Sistema de abastecimento de água ao concelho de Penalva do
Castelo (R1,R2,R3 elevado do Mártir de Pindo)

A operação que visa o fecho de sistemas de abastecimento de água em baixa, em
Penalva do Castelo, com vista à otimização da capacidade instalada a partir do sistema
de abastecimento Fagilde (Penalva do Castelo), através da execução de ligações entre
sistemas em alta e em baixa.

901.059,60

FC

765.900,66

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/05

2018/04/30

Portugal

A operação visa corrigir os efeitos nefastos das descargas das águas residuais urbanas
na massa de água do rio Tâmega e promover o fecho do SAR de Vila Meã (constituído
pela rede de drenagem e emissário com uma extensão de 1.400ml e uma estação de
tratamento de águas residuais domésticas), através da execução da ETAR de Vila Meã.

67.413,04

FC

57.301,08

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/08

2017/06/30

Portugal

0,85

POSEUR-03-2012-FC-000335

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000336

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000338

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000339

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE CHAVES

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A
contribuição dos pequenos aglomerados na redução da poluição
urbana na bacia do Tâmega - ETAR de Vila Meã

POSEUR-03-2012-FC-000340

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

A operação visa implementar o subsistema de saneamento e tratamento de águas
Saneamento e tratamento de águas residuais domésticas de Goja e
residuais de Goja e Sendas, através da execução e/ou conclusão da rede de saneamento
Sendas
e da instalação de uma ETAR compacta pré-fabricada.

102.879,58

FC

87.447,64

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/02

2017/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE CHAVES

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A
contribuição dos pequenos aglomerados na redução da poluição
urbana na bacia do Tâmega – ETAR de Casas Novas / Redondelo

A operação visa corrigir os efeitos nefastos das descargas das águas residuais urbanas
na massa de água do rio Tâmega e promover o fecho do SAR de Casas Novas/Redondelo
(constituído por dois emissários com uma extensão de 2.900 ml e uma estação de
tratamento de águas residuais domésticas), através da execução da rede de emissários
e ETAR de Casas Novas/Redondelo.

267.718,90

FC

227.561,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/06/15

Portugal

MUNICÍPIO DE CHAVES

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A
contribuição dos pequenos aglomerados na redução da poluição
urbana na bacia do Tâmega - ETAR de Sanjurge

A presente operação visa contribuir para a melhoria da qualidade da água da bacia
hidrográfica do rio Tâmega por assegurar no sistema de águas residuais de Sanjurge um
tratamento eficaz dos efluentes gerados, através da implementação de uma ETAR de
tipo compacto e devidamente dimensionada às necessidades atuais, aproveitando a
fossa sética previamente existente para complementar o tratamento a efetuar.

94.841,34

FC

80.615,14

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/10/02

2018/03/15

Portugal

MUNICÍPIO DE CHAVES

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A
contribuição dos pequenos aglomerados na redução da poluição
urbana na bacia do Tâmega - ETAR de Bustelo

A presente operação visa contribuir para a melhoria da qualidade da água da bacia
hidrográfica do rio Tâmega por assegurar no sistema de águas residuais de Bustelo um
tratamento eficaz dos efluentes gerados, através da implementação de uma ETAR de
tipo compacto e devidamente dimensionada às necessidades atuais, aproveitando a
fossa sética previamente existente para complementar o tratamento a efetuar.

135.468,00

FC

115.147,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/15

2017/12/30

Portugal

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

Fecho do Subsistema de Saneamento de Águas Residuais de Viseu
Sul

A presente operação visa garantir à povoação da rua das Quintelas, em Rebordinho da
freguesia de S. João de Lourosa um serviço público de saneamento de águas residuais
com qualidade, essencial para o funcionamento do tecido social e económico, bem
como a protecção e melhoria da saúde pública e do ambiente.

161.543,45

FC

137.311,93

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/11/01

2018/07/31

Portugal

Saneamento de Águas Residuais de Encoberta

A operação que visa a execução do SAR de Encoberta configura um objeto que se
concretiza através de um conjunto de obras, equipamentos e serviços relacionados
exclusivamente entre si e que são física e financeiramente autónomos face a outros
investimentos realizados e a realizar.As infraestruturas existentes no SAR de Encoberta
não foram intervencionadas anteriormente com o apoio dos fundos comunitários.

129.479,65

FC

110.057,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/05

2018/01/31

Portugal

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A
contribuição dos pequenos aglomerados na redução da poluição
urbana na bacia do Tâmega - ETAR de Mairos

A presente operação visa melhorar a qualidade da água da bacia hidrográfica do rio
Tâmega e preservar a qualidade da massa de água na albufeira das
Nogueirinhas/Arcossó, onde as Águas do Norte possuem uma captação superficial de
água, bem como, aumentar o grau de cobertura da rede de saneamento de Mairos e
melhorar a eficácia da unidade de tratamento, através da ampliação da rede de
drenagem e da execução da ETAR de Mairos.

132.416,26

FC

112.553,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/10/09

2018/03/15

Portugal

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES

Fecho de Sistema de Abastecimento de Água

A presente operação têm como objetivo principal otimizar o sistema de abastecimento
de água existente, alargando a rede de cobertura a populações atualmente não
abastecidas pelo referida de sistema que é composto por uma barragem, estação de
tratamento de água, reservatórios, e redes de adução e distribuição de águas de
consumo humano.

1.543.950,00

FC

1.312.357,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE CHAVES

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A
contribuição dos pequenos aglomerados na redução da poluição
urbana na bacia do Tâmega - ETAR de Seara Velha

A presente operação visa contribuir para a melhoria da qualidade da água da bacia
hidrográfica do rio Tâmega por assegurar no sistema de águas residuais de Seara Velha
um tratamento eficaz dos efluentes gerados através da implementação de uma ETAR de
tipo compacto e devidamente dimensionada à realidade atual e por garantir um
aumento da acessibilidade física ao serviço de saneamento de águas residuais.

95.117,52

FC

80.849,89

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/06

2017/12/29

Portugal

MUNICÍPIO DE CHAVES

A operação visa contribuir para a melhoria da qualidade da água da bacia hidrográfica
do rio Tâmega, através da construção de um Sistema de Águas Residuais (SAR),
Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - Acesso
composto por uma rede de drenagem e ETAR compacta na povoação de Adães,
ao serviço de recolha e tratamento de águas residuais a pequenos
garantindo-se, deste modo, a acessibilidade física ao serviço de saneamento de águas
aglomerados - Sistema de Águas Residuais de Adães
residuais e o tratamento eficaz dos efluentes gerados, assim como a preservação da
qualidade da massa de água no meio recetor.

267.579,27

FC

227.442,38

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE CHAVES

A operação visa eliminar a fossa sética existente, que já não satisfaz os requisitos
Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - Acesso necessários para garantir o adequado tratamento do esgoto doméstico, interligando a
ao serviço de recolha e tratamento de águas residuais a peq
rede de drenagem da povoação ao sistema de águas residuais de Chaves, cujo
aglomerados - SAR de Paradela de Veiga
tratamento é assegurado em alta na ETAR de Chaves, explorada pelas Águas do Norte,
sendo necessário, para tal ampliar a rede de drenagem existente em cerca de 1700ml.

96.990,00

FC

82.441,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/10/02

2018/03/30

Portugal

748.150,00

FC

635.927,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/07/01

2018/12/31

Portugal

422.041,65

FC

358.735,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/04/30

Portugal

54.626,75

FC

46.432,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2017/10/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000342

POSEUR-03-2012-FC-000345

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000346

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000347

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000349

POSEUR-03-2012-FC-000350

POSEUR-03-2012-FC-000351

POSEUR-03-2012-FC-000354

POSEUR-03-2012-FC-000357

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000358

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000359

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000360

POSEUR-03-2012-FC-000363

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO

MUNICÍPIO DE CHAVES

A presente operação refere-se à requalificação da ETAR existente na Zona Industrial de
Penso e que realiza o tratamento do efluente proveniente das instalações existentes na
referida zona Industrial, assim como o efluente doméstico proveniente das habitações
da freguesia de Penso e parte da freguesia de Alvaredo.

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Requalificação da ETAR da Zona Industrial de Penso

MUNICÍPIO DE CHAVES

A presente operação visa melhorar a qualidade da água da bacia hidrográfica do rio
Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - Acesso Tâmega, através da ampliação da rede de drenagem e da execução da ETAR de Calvão
ao serviço de recolha e tratamento de águas residuais a pequenos garantindo-se, deste modo, o aumento do grau de cobertura da rede de saneamento e a
aglomerados -Sistema de Águas Residuais de Calvão
melhoria na eficácia da unidade de tratamento, assim como a preservação da qualidade
da massa de água no meio recetor.

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Prolongamento da rede de abastecimento de água, Lameira/
Machoquinho

O projeto de abastecimento de água, Lameira/ Machoquinho, na extensão de 3025
metros, enquadra-se na tipologia de operações financiadas que visam o fecho do
sistema de abastecimento de água, e otimizando a utilização da capacidade instalada.
Trata-se de um projeto simples com um valor estimado de projeto de 54.626,75 €
(s/IVA).
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Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000364

POSEUR-03-2012-FC-000365

POSEUR-03-2012-FC-000366

POSEUR-03-2012-FC-000367

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

PENAFIEL VERDE, E.M.

MUNICÍPIO DA SERTÃ

MUNICÍPIO DA BATALHA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A presente operação visa garantir ás povoações de Silvares, Porrinheiro, Belavista e
Mosteiro, todas da freguesia de Silgueiros, um serviço público de saneamento de águas
Fecho do Subsistema de Saneamento de Águas Residuais de Lages
residuais com qualidade, essencial para o funcionamento do tecido social e económico,
bem como a proteção e melhoria da saúde pública e do ambiente.

85.934,99

FC

73.044,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/02

2018/01/31

Portugal

42.257,96

FC

35.919,27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2018/03/31

Portugal

93.206,00

FC

79.225,10

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/08/01

2018/10/31

Portugal

714.002,72

FC

606.902,31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2018/06/30

Portugal

501.059,84

FC

425.900,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/02

2019/03/31

Portugal

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E
SANEAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DAS
CALDAS DA RAINHA

Rede de saneamento em A-dos-Francos - Fase I

POSEUR-03-2012-FC-000379

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000380

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000381

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000383

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Portugal

Portugal

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2018/12/31

2018/05/31

POSEUR-03-2012-FC-000372

POSEUR-03-2012-FC-000378

2017/01/10

2017/11/13

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAR Fornos/Souselo

0,85

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

POSEUR-03-2012-FC-000377

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

0,85

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

1.430.416,99

576.363,95

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

FC

FC

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

0,85

1.682.843,52

678.075,24

POSEUR-03-2012-FC-000371

POSEUR-03-2012-FC-000376

Portugal

Programa Estratégico de Reforço do Sistema de Águas Residuais
Domésticas - RARD Lote B (parte) e RARD Lote C (parte)

A operação refere-se à construção de um sistema de drenagem e tratamento de águas
residuais domésticas que o Município de Melgaço pretende executar na freguesia de
Fiães.

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

2018/10/31

A concretização destas infraestruturas irá possibilitar o aumento da população servida
pela rede de águas residuais domésticas (+ 835 habitantes), bem como um acréscimo
no número de alojamentos (+ 442), a servir pela rede de águas residuais domésticas,
com vista à otimização da capacidade instalada e da adesão ao serviço, cujo
investimento se traduz na execução das redes e ligação ao subsistema em alta - ETAR
Norte/Coimbrão.

Saneamento à freguesia de Fiães – 2ª Fase

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

2018/01/02

Portugal

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

0,85

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/03/31

0,85

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

2016/04/01

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

85.900,34

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-03-2012-FC-000375

FC

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

POSEUR-03-2012-FC-000370

0,85

101.059,22

341.756,52

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAR Frende

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

País |
Country

FC

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Data Fim |
Finish Date

402.066,50

0,85

POSEUR-03-2012-FC-000374

Data Início |
Start Date

LIGAÇÃO DO SISTEMA EM ALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À
ZONA POENTE DO CONCELHO

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

Prioridade de Investimento | Investment Priority

A operação consiste na execução das condutas adutoras em alta a vários sistemas
(Couceiros, Brejo da Correia, Porto dos Fusos, Mendeira e Vale da Ursa), e a sua ligação
aos reservatórios existentes.As adutoras a instalar em valas abertas para o efeito, serão
em PEAD no diâmetro e classe indicadas nas peças desenhadas. Serão instaladas
ventosas nos pontos mais elevados e válvulas de descarga nos pontos mais baixos.

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Rede de Drenagem na freguesia de Peroselo e Ampliação da
Capacidade de Tratamento

POSEUR-03-2012-FC-000369

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

A operação consiste na execução de uma empreitada de ampliação da Etar de Termas
de S. Vicente existente, incluindo a adequação da situação atual à nova capacidade de
tratamento a instalar.Assim como a execução de uma empreitada de alargamento da
rede de drenagem de águas residuais na freguesia de Peroselo, parte integrante do
subsistema das Termas de S. Vicente.

Esta Operação visa a o fecho do SAR em “baixa” nas freguesias de Loivos da Ribeira e
Tresouras, no Município de Baião, com vista à otimização da utilização da capacidade
instalada no Subsistema de Águas Residuais de Frende e da adesão ao serviço, pela
disponibilização do serviço a cerca de 1.414 habitantes, através da construção de uma
estação elevatória de águas residuais e 0,23 Km de rede AR.

POSEUR-03-2012-FC-000373

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Esta Operação visa a o fecho do SAR em “baixa” na freguesia de Souselo, no Município
de Cinfães, com vista à otimização da utilização da capacidade instalada no Subsistema
de Águas Residuais de Fornos/Souselo e da adesão ao serviço, pela disponibilização do
serviço a cerca de 40 habitantes, através da construção de uma estação elevatória de
águas residuais e 0,30 Km de rede AR.
A operação visa construir uma rede de esgotos nas povoações de Broeiras, Carreiros,
Casais do Sobreiro, Salgueirinha, Vila Verde de Matos, na freguesia de A-dos-Francos, e
enviá-los através de duas estações elevatórias para a ETAR de A-dos-Francos,
permitindo utilizar em pleno a sua capacidade.
Trata-se de um investimento para melhoria e aumento do acesso de alguns focos
habitacionais a serviços de AA de qualidade, em quantidade e com continuidade,
minimizando os riscos para a saúde pública associados ao consumo de água não
proveniente da rede pública.O resultado é um fecho de rede, por via da realização de
infraestruturas (extensão de rede e execução de ramais) que permitam ligar estas
populações ao sistema de AA do concelho.

MUNICIPIO DE ESPINHO

Novas Expansões Urbanas de Saneamento Básico – Conclusão das
Redes de Abastecimento de Água no Concelho de Espinho

MUNICIPIO DE ESPINHO

A operação configura um investimento para melhoria e aumento do acesso das
populações de alguns aglomerados habitacionais no concelho de Espinho a serviços de
Conclusão das Redes de Drenagem de Águas Residuais no Concelho SAR de elevada qualidade, simultaneamente reduzindo os níveis de poluição das massas
de Espinho
de água.O resultado da operação é um fecho de rede do sistema de SAR, por via da
implementação de infraestruturas que permitam encaminhar todo o efluente
doméstico gerado para a ETAR de Espinho.

999.997,94

FC

849.998,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/02

2019/03/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Não sendo possível transportar as águas residuais para tratamento adequado por
gravidade e ainda por se considerar excessivo a construção de mais uma ETAR, a
Ampliação do sistema de drenagem de águas residuais do Castelão operação consiste na condução dos efluentes domésticos desde a povoação de
Troviscais
troviscais até à sua descarga na rede de drenagem de águas residuais no aglomerado de
castelão, o que permitirá a entrega na ETAR do Castelão.

111.936,00

FC

95.145,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/01

2017/12/31

Portugal

Redes de Saneamento de Chão de Couce

Com a realização da operação, a freguesia de Chão de Couce ficará com um nível de
atendimento do serviço de saneamento de 72,5%, contra os 11,3% atuais.A ampliação
das redes de drenagem de Chão de Couce implica na construção de 24,2 Km de redes de
coletores gravíticos, 1 estação elevatória e 1023 ml de conduta elevatória.

1.054.449,78

FC

896.282,31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/12/26

2019/06/18

Portugal

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAR Ponte da Ribeira

Esta operação visa o fecho dos sistemas de saneamento de águas residuais em baixa do
Município de Arouca, com vista à otimização da utilização da capacidade instalada no
Subsistema de Águas Residuais de Ponte da Ribeira e da adesão ao serviço, através da
construção de 1,35 km de rede de drenagem de águas residuais e 2,5 km de intercetor.

289.224,93

FC

245.841,19

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/01

2018/05/31

Portugal

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAR Ovelha

Esta Operação visa a o fecho de sistema de saneamento de águas residuais no
Município de Amarante, com vista à otimização da utilização da capacidade instalada
no Subsistema de Águas Residuais de Ovelha e da adesão ao serviço, pela
disponibilização do serviço a cerca de 6.208 habitantes, através da construção de
quatro estações elevatórias de águas residuais, 4,88 Km de intercetor e 0,57 Km de rede
AR.

911.454,86

FC

774.736,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

Redes complementares de aguas residuais - Sector II

Esta operação comporta um estudo de viabilidade financeira, um estudo de prospeção
geológica e geotécnica a construção de uma rede em baixa com 7298 m na União de
freguesias de Cernadelo, São Miguel Lousada, Santa Margarida Lousada e Torno. Inclui
uma componente de alta com a construção de quatro interoceptores em Cernadelo,
Boim, Meinedo e Aparecida.

884.217,50

FC

751.584,88

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/07/31

Portugal

Conclusão do Subsistema de Drenagem de Águas Residuais da
Bacia do Mezio

A presente operação contempla a instalação das redes em “baixa” necessárias para
concluir o Subsistema do Mezio, bem como o estudo geológico e o levantamento
topográfico necessários para o respetivo projeto. Prevê-se também a instalação dos
Intercetores em “alta” que permitem fechar este subsistema. Foi ainda considerado o
EVEF necessário para a presente operação.

1.046.568,60

FC

889.583,31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/10

2018/12/31

Portugal

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAR Água Longa

Esta operação visa o fecho dos sistemas de saneamento de águas residuais em baixa do
município de Santo Tirso, com vista à otimização da utilização da capacidade instalada
no Subsistema de Águas Residuais de Água Longa e da adesão ao serviço, através da
construção de 26,7 km de redes de drenagem de águas residuais.

1.662.654,57

FC

1.413.256,38

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAR Serzedo

Esta Operação visa a o fecho do SAR em “baixa” no Município de Fafe, com vista à
otimização da utilização da capacidade instalada no Subsistema de Águas Residuais de
Serzedo e da adesão ao serviço, pela disponibilização do serviço a cerca de 12.298
habitantes, através da construção de 2 estações elevatórias de águas residuais e 38,10
Km de rede AR.

2.810.092,10

FC

1.960.001,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/10/26

2018/09/30

Portugal

95.612,05

FC

81.270,24

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/01

2018/01/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ANSIÃO

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

MUNICÍPIO DE LOUSADA

MUNICÍPIO DE LOUSADA

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

POSEUR-03-2012-FC-000384

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAR Sta Cruz do Douro

Esta Operação visa a o fecho do SAR em “baixa” na freguesia de Santa Cruz do Douro,
no Município de Baião, com vista à otimização da utilização da capacidade instalada no
Subsistema de Águas Residuais de Santa Cruz do Douro e da adesão ao serviço, pela
disponibilização do serviço a cerca de 37 habitantes, através da construção de 0,61 Km
de rede AR.

POSEUR-03-2012-FC-000385

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Subsistema de Águas Residuais Vale Torto

A presente operação contempla a realização das infraestruturas relativas à construção
de uma rede de recolha e drenagem de águas residuais, de uma conduta elevatória com
EEAR e de uma ETAR compacta , incluindo coletor de chegada gravítica.

218.359,66

FC

185.605,71

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/05

2018/07/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000392

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

Fecho do Subsistema de Saneamento de Águas Residuais de
Passos.

A presente operação visa garantir ás povoações de Passos e Pindelo, da freguesia de
Silgueiros, um serviço público de saneamento de águas residuais com qualidade,
essencial para o funcionamento do tecido social e económico, bem como a proteção e
melhoria da saúde pública e do ambiente.

138.500,01

FC

117.725,01

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Baraçal

A presente operação configura um investimento com vista à redução da poluição
urbana em Baraçal, no concelho de Celorico da Beira, bem como uma iniciativa para
dotar as populações da localidade de Baraçal de melhores serviços de SAR.O resultado
prático da operação é a substituição de uma solução de SAR ineficiente (fossa sética),
por uma que oferece garantias de qualidade de tratamento de efluentes (ETAR).

69.497,39

FC

59.072,78

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/11

2018/05/14

Portugal

Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Linhares da Beira

A presente operação configura um investimento com vista à redução da poluição
urbana em Linhares da Beira, no concelho de Celorico da Beira, bem como uma
iniciativa para dotar as populações da localidade de Linhares da Beira de melhores
serviços de SAR.O resultado prático da operação é a substituição de uma solução de
SAR ineficiente por uma que oferece garantias de qualidade de tratamento de efluentes
(ETAR).

51.408,60

FC

43.697,31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/16

2018/05/14

Portugal

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Ratoeira

A presente operação configura um investimento com vista à redução da poluição
urbana em Ratoeiral, no concelho de Celorico da Beira, bem como uma iniciativa para
dotar as populações da localidade de Ratoeira de melhores serviços de SAR.O resultado
prático da operação é a substituição de uma solução de SAR ineficiente (fossa sética),
por uma que oferece garantias de qualidade de tratamento de efluentes (ETAR).

59.534,31

FC

50.604,16

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/16

2018/05/14

Portugal

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

Fecho do Subsistema de Saneamento de Águas Residuais de
Queirela

A presente operação visa garantir à povoação da Póvoa da freguesia de Bodiosa um
serviço público de saneamento de águas residuais com qualidade, essencial para o
funcionamento do tecido social e económico, bem como a proteção e melhoria da
saúde pública e do ambiente.

242.640,66

FC

206.244,56

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000393

POSEUR-03-2012-FC-000394

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000395

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000396

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

851

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000398

POSEUR-03-2012-FC-000399

POSEUR-03-2012-FC-000400

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000402

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000403

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000404

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000407

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000408

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE PAIVA

MUNICIPIO DO CADAVAL

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

2016/10/04

2018/10/03

Portugal

Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Maçal do Chão

A presente operação configura um investimento com vista à redução da poluição
urbana em Maçal do Chão, no concelho de Celorico da Beira, bem como uma iniciativa
para dotar as populações da localidade de Maçal do Chão de melhores serviços de
SAR.O resultado prático da operação é a substituição de uma solução de SAR
ineficiente, por uma que oferece garantias de qualidade de tratamento de efluentes
(ETAR).

46.835,43

FC

39.810,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/16

2018/05/14

Portugal

Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Minhocal

A presente operação configura um investimento com vista à redução da poluição
urbana em Minhocal, no concelho de Celorico da Beira, bem como uma iniciativa para
dotar as populações da localidade de Minhocal de melhores serviços de SAR.O resultado
prático da operação é a substituição de uma solução de SAR ineficiente (fossa sética),
por uma que oferece garantias de qualidade de tratamento de efluentes (ETAR).

66.132,20

FC

56.212,37

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/16

2018/05/14

Portugal

Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Açores

A presente operação configura um investimento com vista à redução da poluição
urbana na Ribeira dos Açores, no concelho de Celorico da Beira, bem como uma
iniciativa para dotar as populações da localidade de Açores de melhores serviços de
SAR.O resultado prático da operação é a substituição de uma solução de SAR ineficiente
(fossa sética), por uma que oferece garantias de qualidade de tratamento de efluentes
(ETAR).

54.852,35

FC

46.624,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/16

2018/05/14

Portugal

Abastecimento de água de Figueiredo de Alva e Fermontelos

A operação visa implementar o sistema de abastecimento de água de Figueiredo de
Alva e Fermontelos, que será constituído por captação, estação e conduta elevatória,
dois reservatórios e redes de distribuição. Inclui também equipamento para desinfeção,
tratamento e monitorização de água.

674.311,66

FC

573.164,91

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/02

2018/09/30

Portugal

Abastecimento de água de Serrazes

A operação contempla execução do sistema de abastecimento de água de Serrazes
numa extensão de 5,6 Km e que serve 450 habitantes e o fornecimento de equipamento
complementar, designadamente o equipamento de desinfeção e tratamento de água,
de controlo e monitorização e operações de arranque de funcionamento.

207.635,89

FC

176.490,51

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VILA COVA À COELHEIRA

A execução da ETAR de Vila Cova à Coelheira drenará os afluentes das quatro fossas de
Vila Cova à Coelheira. Esta ETAR tem como grande objetivo tratar satisfatoriamente
todas as águas residuais urbanas da Freguesia de Vila Cova à Coelheira, dotando a
mesma de um sistema satisfatório de tratamento de águas residuais, produzindo-se
assim uma mais-valia ambiental e social.

584.960,58

FC

497.216,49

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2018/04/30

Portugal

Fecho do sistema de saneamento de águas residuais da Charneca

A operação visa o fecho do sistema de saneamento de águas residuais da Charneca,
tendo em conta que algumas zonas deste sistema ainda não estão ligadas à vertente
em alta (sistema da bacia hidrográfica da lagoa de Óbidos); bem como a extensão do
serviço a populações ainda não servidas na área do sistema.

628.321,83

FC

534.073,56

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2018/12/31

Portugal

655.693,24

FC

557.339,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

328.231,58

FC

278.996,84

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

231.150,92

FC

196.478,28

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/01

2017/12/31

Portugal

76.627,40

FC

65.133,29

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/06

2017/10/07

Portugal

1.705.891,38

FC

1.450.007,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/06

2018/07/05

Portugal

A operação a desenvolver incide sobre o Subsistema de AA de Sambade e visa a
execução de ligações entre o sistema em alta (associado à ETA de Sambade) e os
sistemas em baixa (das aldeias do sul do concelho de Alfândega da Fé), assim como a
extensão do serviço a populações ainda não abastecidas na área de influência do
Subsistema de AA de Sambade (na aldeia de Sambade).
A rede de ARD da Cidade do Porto, divide-se em 2 subsistemas: Freixo e Sobreiras, cada
um integrando a estação que lhe dá nome.A Operação ora candidata representa a
conclusão da rede em baixa de ARD do subsistema do Freixo, sendo que a vertente em
alta já está concluída.
A rede de ARD da Cidade do Porto, divide-se em 2 subsistemas: Freixo e Sobreiras, cada
um integrando a estação que lhe dá nome.A Operação ora candidata representa a
conclusão da rede em baixa de ARD do subsistema de Sobreiras, sendo que a vertente
em alta já está concluída.

POSEUR-03-2012-FC-000420

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

CMPEA - EMPRESA DE ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO
PORTO, EM

Fecho do Sistema de ARD da Cidade do Porto – Freixo

POSEUR-03-2012-FC-000421

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

CMPEA - EMPRESA DE ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO
PORTO, EM

Fecho do Sistema de ARD da Cidade do Porto - Sobreiras

0,85

EAMB - ESPOSENDE AMBIENTE EM -SOCIEDADE
UNIPESSOAL,LDA

Pretende-se contribuir para as metas do PENSAAR 2020, servindo 62 habitações e
permitindo a entrada em funcionamento de uma rede que serve 22 utilizadores.
Reperfilamento e Infraestruturação do troço da Rua da Serpa Pinto
Atualmente, o tratamento do efluente gerado nas edificações é efetuado em fossas
entre a Rua das Pedreiras e a Rua Forno da Cal
sépticas e poços sumidouros, nas propriedades privadas, o que se configura com uma
realidade indesejável ao nível da qualidade de vida dos habitantes desses arruamentos.

0,85

Extensão de sistemas de saneamento, através da ampliação das redes de drenagem de
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AGUAS E
Ampliação das redes de drenagem de Águas Residuais Domésticas águas residuais domésticas com vista, não só à otimização da utilização da capacidade
ELECTRICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR de Tomar e de Paialvo
instalada como o aumento da adesão ao serviço, identificados como sendo essenciais
para garantir as metas previstas.

0,85

EAMB - ESPOSENDE AMBIENTE EM -SOCIEDADE
UNIPESSOAL,LDA

POSEUR-03-2012-FC-000424

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000425

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000426

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000427

POSEUR-03-2012-FC-000428

POSEUR-03-2012-FC-000429

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000431

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000432

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000434

POSEUR-03-2012-FC-000435

POSEUR-03-2012-FC-000436

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

Saneamento Básico na União de Freguesias de Esposende,
Marinhas e Gandra - Lugar do Monte

Pretende-se contribuir para as metas do PENSAAR 2020. Atualmente, o tratamento do
efluente gerado nas edificações é efetuado em fossas sépticas e poços sumidouros, nas
propriedades privadas, o que se configura com uma realidade indesejável ao nível da
qualidade de vida dos habitantes desses arruamentos.

461.902,33

FC

392.616,98

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/15

2019/02/15

Portugal

Sistema de Abastecimento de Água de João Serra

A operação configura um investimento com vista à melhoria da qualidade dos serviços
de AA às populações de João Serra.Para tal, será construído o sistema de abastecimento
de água de João Serra, com caraterísticas de sistema autónomo para pequeno
aglomerado, incluindo, rede de abastecimento e distribuição, conduta adutora entre a
captação e o reservatório, reservatório e ETA, bem como reposição de pavimentos.

242.694,53

FC

206.290,35

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/11

2017/11/30

Portugal

114.199,72

FC

97.069,76

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/11/30

Portugal

Sistema de Saneamento de Águas Residuais de João Serra

A operação configura um investimento com vista à melhoria e aumento do acesso das
populações de João Serra a serviços de SAR de elevada qualidade, simultaneamente
reduzindo os níveis de poluição das massas de água.O resultado prático da operação é a
construção de um sistema de drenagem e tratamento de águas residuais domésticas de
raiz, incluindo rede, sistemas elevatórios e ETAR, para servir as populações locais.

296.707,09

FC

252.201,03

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/03/04

2017/11/30

Portugal

Sistema de Saneamento de Águas Residuais de Alcaria Longa

A operação configura um investimento com vista à melhoria e aumento do acesso das
populações de Alcaria Longa a serviços de SAR de elevada qualidade, simultaneamente
reduzindo os níveis de poluição das massas de água.O resultado prático da operação é a
construção de um sistema de drenagem e tratamento de águas residuais domésticas de
raiz, incluindo rede, sistemas elevatórios e ETAR, para servir as populações locais.

520.667,77

FC

442.567,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/26

2018/09/30

Portugal

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE PENDILHE

A execução da ETAR de Pendilhe drenará os afluentes dos lugares de Pendilhe, servindo
uma população de 800 hab. Este sistema de saneamento será constituído por dois
emissários gravíticos. Num dos emissários serão drenadas duas FS, sendo as outras
duas drenadas no outro emissário. Estes dois emissários afluem à futura ETAR de
Pendilhe, realizando-se assim a drenagem gravítica das 4 FS existentes em Pendilhe.

349.599,76

FC

297.159,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2018/04/30

Portugal

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

Sistema de Abastecimento de Água de Alcaria Longa

A operação configura um investimento com vista à melhoria da qualidade dos serviços
de AA às populações de Alcaria Longa.Para tal, será construído o sistema de
abastecimento de água de Alcaria Longa, com caraterísticas de sistema autónomo para
pequeno aglomerado, incluindo, rede de abastecimento e distribuição, conduta adutora
entre a captação e o reservatório, reservatório e ETA, bem como reposição de
pavimentos.

378.029,18

FC

321.324,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/06/01

2018/09/30

Portugal

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Sistema de drenagem e tratamento de águas residuais da Ribeira
da Azenha

A operação consta da construção de um sistema de tratamento e drenagem de águas
residuais doméstica, que inclui a instalação de 16 coletores com um total 6127 m, 383
m de condutas elevatórias, 84 ramais, 125 caixa de visita, 2 estações elevatórias e 1
Estação de tratamento.

318.530,00

FC

270.750,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/01

2018/05/31

Portugal

FECHO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DAS SUBBACIAS DO PELHE, PELE E AVE

De modo a otimizar a capacidade já instalada pela ETAR de Agra, que está em pleno e
devido funcionamento, todavia, aquém da capacidade para a qual foi instalada,
apresenta-se a presente operação que visa aumentar a extensão da rede de coleta,
contribuindo para o aumento das ligações “alta-baixa”, proporcionando o aumento da
adesão dos utilizadores, e respetivo aumento da população servida.

731.564,10

FC

621.829,48

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2017/09/30

Portugal

Rede de drenagem de águas residuais e ETAR em Avidagos

Avidagos já possui rede de drenagem de águas residuais, que é encaminhada para 2
fossas sépticas, cujo tratamento é ineficaz. Atualmente existe uma situação de précontencioso -processo de contra ordenação 340/2013 da APA e auto de notícia
111/2012 da GNR-EPNA. Com esta operação pretende-se concretizar o prolongamento
da Rede Pública de Drenagem de Águas Residuais Domesticas e a construção duma
ETAR, eliminando as fossas sépticas referidas.

139.768,68

FC

118.803,38

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/01

2017/12/31

Portugal

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO
SUBSISTEMA “SETOR NORTE, VILA E SUDOESTE

Visa o fecho de sistemas de abastecimento de água em baixa, com vista à otimização da
capacidade instalada e da adesão ao serviço, através da execução de ligações entre o
sistema “em alta” gerido pelas Águas do Norte e “em baixa” pelo Município de Arcos de
Valdevez, permitindo a extensão do serviço, na área de influência do sistema, a
populações que ainda não se encontram servidas e têm soluções precárias de
abastecimento às suas habitações.

715.656,22

FC

608.307,77

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/08

2018/12/30

Portugal

0,85

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

0,85

Pretende-se a construção de ligações para otimização dos sistemas de abastecimento
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AGUAS E
Fecho dos sistemas de abastecimento de água em baixa - Carvalhal de água por via da sua extensão a populações ainda não abastecidas na área de
ELECTRICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR da Serra e Vale da Lage
influência dos sistemas do município de Tomar, identificados como sendo essenciais
para garantir a taxa de cobertura de 100% a todo o Município.

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

País |
Country

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

Subsistema de AA de Sambade, concelho de Alfândega da Fé
(2016)

POSEUR-03-2012-FC-000423

Data Fim |
Finish Date

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

Data Início |
Start Date

81.090,00

0,85

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Prioridade de Investimento | Investment Priority

FC

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

Objetivo Temático | Thematic
Objective

95.400,00

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Redução da poluição das massas de água afectadas pelo subsistema de águas residuais
da Junqueira através da redução de unidades de tratamento por desactivação das
Redução da poluição nas massas de Água com soluções adequadas unidades de tratamento actuais e sua substituição por estação elevatória e ETAR. Com
para pequenos aglomerados – Junqueira
a condução dos efluentes da totalidade da localidade de Junqueira para a ETAR,
centralizando os efluentes numa única instalação, optimizar-se-á a utilização da
capacidade da ETAR a construir.

POSEUR-03-2012-FC-000416

POSEUR-03-2012-FC-000422

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE PAIVA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

852

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POSEUR-03-2012-FC-000437

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000442

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000444

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

MUNICÍPIO DE LOUSADA

MUNICÍPIO DE VOUZELA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

MELHORIA DA QUALIDADE DAS MASSAS DE ÁGUA DO VALE DO
RIO ESTE

Aumentando a população servida por SAR, irá alcançar-se um devido tratamento das
águas residuais, dado que as águas residuais que se encontram a funcionar através de
sistemas de tratamento individual, passarão a ser tratadas na ETAR de Penices. O
resultado será a melhoria das massas de água, objetivando alcançar o estado de bom,
nos locais onde o estado atual é inferior a bom.

1.021.318,06

FC

868.120,35

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2017/12/30

Portugal

Conclusão das redes de águas residuais da Bacia do Vizela

O projeto a implementar pelo Município (Entidade Gestora do Serviço de Drenagem de
Águas Residuais em “baixa”) consiste na instalação de 6438m de rede de drenagem de
águas residuais que permitirá servir a Bacia 8 da freguesia de Barrosas (Sto. Estevão),
pretendendo desta forma aumentar o número de alojamentos com serviço efetivo.

690.184,04

FC

586.656,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/11

2018/12/31

Portugal

SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VALGODE

O projeto “Sistema de Valgode” surge com o propósito de conduzir todo o efluente
atualmente recolhido nas freguesias de Fataunços, Ventosa e união de freguesias de
Vouzela e Paço de Vilharigues para a ETAR de Valgode; e, consequentemente, aumentar
o nível de atendimento do mesmo Sistema Intermunicipal.

948.618,53

FC

806.325,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

258.316,65

FC

219.569,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/01

2018/05/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000445

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

ETAR da Aldeia das Amoreiras

A operação consta da construção de uma ETAR e da sua ligação à rede existente. A nova
ETAR, deslocada em relação à fossa existente o que obrigará à instalação de um coletor
e de uma estação elevatória que conduzirá os efluentes desde à aldeia à nova
localização, será dotada com um sistema de tratamento de águas residuais composto
por um sistema de gradagem, uma fossa séptica tri-compartimentada e duas lagoas de
evapotranspiração.

POSEUR-03-2012-FC-000447

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Construção de um sistema de abastecimento de água em Rochas
de Baixo, Almaceda - Castelo Branco

Este projeto de intervenção consiste na construção de raiz de um sistema de
abastecimento de água à população de Rochas de Baixo, Almaceda em Castelo Branco,
contemplando todos os investimentos necessários ao seu funcionamento em pleno.

71.586,76

FC

60.848,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/04/01

2017/11/30

Portugal

42.400,00

FC

36.040,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/04

2018/10/03

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000448

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS - Peredo dos Castelhanos

As intervenções prevêem a construção de uma solução de tratamento de águas
residuais adequada a pequenos aglomerados na localidade de Peredo dos Castelhanos
de modo reduzir a poluição das massas de água. O projecto prevê a desactivação de
uma fossa séptica existente e instalação de uma estação de tratamento de águas
residuais em sua substituição.

POSEUR-03-2012-FC-000450

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Saneamento a Paços

A execução desta ação visa o fecho do sistema público de saneamento da antiga
freguesia de Paços, com a construção da rede de drenagem e construção de duas
estações elevatórias e uma ETAR.

652.533,28

FC

554.653,29

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/08/31

2019/06/29

Portugal

MUNICÍPIO DE VOUZELA

AMPLIAÇÃO DO SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A
CAMBRA

O projeto “Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água a Cambra” surge com o
objetivo de estender o sistema de abastecimento de água de Vermilhas, sendo também
previsto uma interligação by-pass, com o sistema de abastecimento de Cambra.
Pretende-se executar a rede de distribuição de abastecimento de água domiciliária a
parte da união de freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas, nomeadamente às
localidades de Chã, Santa Comba e Corujeira.

134.384,63

FC

114.226,94

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/12/31

Portugal

115.424,34

FC

98.110,69

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

233.927,04

FC

198.837,98

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/12

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000451

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000454

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DO CADAVAL

Fecho do sistema de saneamento de águas residuais de
Figueiros/Alguber

POSEUR-03-2012-FC-000456

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Saneamento aos lugares das Coriscadas ao Rodeiro – Castro
Laboreiro

POSEUR-03-2012-FC-000457

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Saneamento ao lugar das Bouças - Alvaredo

A presente operação consiste no fecho do sistema de saneamento de águas residuais à
freguesia de Alvaredo, fechando deste modo o sistema de saneamento desta freguesia
e garantindo a respetiva cobertura a 100% do seu território.

29.150,00

FC

24.777,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2017/06/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000460

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Saneamento ao lugar da Barqueira - Paderne

A presente operação refere-se à execução/ampliação de um sistema de drenagem de
águas residuais domésticas que o Município de Melgaço pretende executar para fecho
do sistema em baixa, cujo tratamento é realizado na ETAR de Remoães pertencente à
empresa Águas do Norte, SA: Saneamento ao lugar da Barqueira - Paderne

61.480,00

FC

52.258,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000461

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Saneamento ao lugar de Orjaz - Cubalhão

A presente operação refere-se à execução de um sistema de drenagem e tratamento de
águas residuais domésticas que o Município de Melgaço pretende executar no lugar de
Orjaz – Cubalhão na UF de Parada do Monte e Cubalhão

93.280,00

FC

79.288,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/06/30

Portugal

283.475,60

FC

240.954,26

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/01

2017/08/31

Portugal

47.000,00

FC

39.950,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/06/30

Portugal

2.803.424,00

FC

2.382.910,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/13

2018/12/31

Portugal

0,85

A operação visa o fecho do sistema de saneamento de águas residuais de
Figueiros/Alguber, através da construção do emissário e da estação elevatória de
Alguber, permitindo estender o serviço a populações ainda não servidas na área do
sistema.
A presente operação refere-se à execução de um sistema de drenagem de águas
residuais domésticas que o Município de Melgaço pretende executar aos lugares das
Coriscadas ao Rodeiro da antiga freguesia de Castro Laboreiro, atual União de
freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro.

POSEUR-03-2012-FC-000463

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE OLEIROS

Fecho de sistemas de abastecimento de água em baixa Subsistema de Santa Luzia

A Operação contempla a construção de ligações entre os sistemas de Abastecimento de
Água alta-baixa, utilizando a capacidade instalada do subsistema de Santa Luzia.
Enquadra-se na tipologia a) iii) do Aviso de concurso POSEUR-12-2016-38. A população
adicional servida pelas melhorias da Operação, prevista no projeto é 480 (Equiv. Popul.)
e contempla uma redução das ocorrências de falhas no abastecimento em baixa de
100%.

POSEUR-03-2012-FC-000464

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Abastecimento de Água ao lugar de Orjaz - Cubalhão

A presente operação consiste numa ampliação do «sistema de abastecimento de água
de Cubalhão» que o Município de Melgaço pretende levar a efeito na UF Freguesias de
Parada do Monte e Cubalhão, concretamente no lugar de Orjaz

POSEUR-03-2012-FC-000465

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE ALCANENA

Promover o aumento da cobertura de população do concelho de Alcanena com sistema
de rede de saneamento de águas residuais, melhorar o atendimento de águas residuais
Execução da Rede de Saneamento de Águas Residuais de Covão do do concelho de Alcanena, e reduzir a poluição dos aquíferos subterrâneos, associada à
Coelho e Vale Alto
descarga de efluentes não tratados no meio ambiente, através da dotação das
povoações de Covão do Coelho e Vale Alto de rede de saneamento básico de águas
residuais, inexistente até à data

POSEUR-03-2012-FC-000466

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Saneamento ao lugar de Alcobaça

A presente operação refere-se à execução de um sistema de drenagem de águas
residuais domésticas que o Município de Melgaço pretende executar no lugar de
Alcobaça – Lamas de Mouro na UF de Parada do Castro Laboreiro e Lamas de Mouro.

106.000,00

FC

90.100,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/06/30

Portugal

SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS DE CAMBRA

O projeto relativo ao Sistema de águas residuais urbanas de Cambra visa a extensão do
sistema de águas residuais às localidades de Corujeira, Tourelhe, Confulcos, Caveirós de
Cima e de Baixo, e Cambra de Baixo. Serão instaladas 3 estações elevatórias de águas
residuais (EEAR) uma vez que não é possível fazer o escoamento de todo o caudal de
modo gravítico, bem como ampliar o sistema de tratamento através da implantação de
uma ETAR Compacta.

924.160,13

FC

785.536,11

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

53.000,00

FC

45.050,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2019/02/28

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000467

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000469

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Abastecimento de Água ao lugar de Alcobaça

A presente operação consiste numa ampliação do «sistema de abastecimento de água
de Lamas de Mouro» que o Município de Melgaço pretende levar a efeito na UF
Freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro, concretamente no lugar de
Alcobaça: Abastecimento de Água ao lugar de Alcobaça – Lamas de Mouro.

POSEUR-03-2012-FC-000470

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Saneamento aos lugares de Eiriz e Baldosa - Gave

A presente operação refere-se à execução de um sistema de drenagem de águas
residuais domésticas que o Município de Melgaço pretende executar nos lugares de Eiriz
e Baldosa da freguesia de Gave.

127.200,00

FC

108.120,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/06/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000471

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE PAIVA

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE TOURO

A execução da ETAR de Touro drenará os afluentes da Póvoa, Cerdeira e do Touro. Esta
ETAR tem como grande objetivo tratar satisfatoriamente todas as águas residuais
urbanas da Freguesia de Touro, dotando a mesma de um sistema satisfatório de
tratamento de águas residuais, produzindo-se assim uma mais-valia ambiental e social.

475.439,66

FC

404.123,71

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2018/04/30

Portugal

MUNICÍPIO DE CAMINHA

A solução global desta rede de drenagem privilegia o recurso coletores gravíticos e a
duas estações elevatórias, as estritamente necessárias para a concretização da solução
Saneamento de Aspra, Viso, Currais e Igreja – 2.ªfase – freguesia de
técnica.Este sistema em baixa será constituído pelas seguintes infraestruturas:3.7km de
Âncora
coletores gravíticos;0.53 km de condutas elevatórias;2 estações elevatórias;175 ramais
domiciliários (despesa não elegível e não contabilizada para efeitos de operação).

479.346,39

FC

407.444,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

799.776,86

FC

679.810,33

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

860.770,01

FC

731.654,51

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/01/01

2018/06/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000472

POSEUR-03-2012-FC-000473

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE VOUZELA

MUNICÍPIO DE VOUZELA

SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS DE SÃO MIGUEL DO
MATO

O projeto relativo ao Sistema de águas residuais urbanas de São Miguel do Mato visa
dotar esta freguesia de sistema de águas residuais urbanas, designadamente nos locais
onde, técnica e economicamente, a cobertura da rede possa ser assegurada.As
localidades que serão dotadas de rede são Vila Pouca, Rabaçal, Moçâmedes, uma
pequena parte de Carvalhal do Estanho, Roda, Burgetas e Adsinjo.

POSEUR-03-2012-FC-000474

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E
SANEAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA

As localidades de Almornos, Mancebas e Fonte da Aranha não dispõem de redes de
drenagem, sendo o tratamento das águas residuais garantido por sistemas unitários.A
Redes de Drenagem de Águas Residuais em Almornos, Mancebas e respetiva bacia drena para o sistema da ADP LVT (ex-Sanest).A construção das
Fonte da Aranha.
respetivas redes de drenagem reveste-se de enorme importância, quer em termos
ambientais, reduzindo a poluição na massa de água, quer em termos da melhoria da
qualidade de vida das populações.

POSEUR-03-2012-FC-000475

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Abastecimento de Água ao lugar de Cavaleiro Alvo

A presente operação consiste numa ampliação do «sistema de abastecimento de água
de Roussas» que o Município de Melgaço pretende levar a efeito na freguesia de S.Paio,
concretamente no lugar de Cavaleiro Alvo

124.000,00

FC

105.400,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/06/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000476

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Saneamento ao lugar dos Palheiros

A presente operação consiste numa ampliação do sistema de saneamento de Prado que
abrangerá o lugar dos Palheiros – Prado e que drenará para a ETAR da Vila, pertencente
às Águas do Norte SA.

27.136,00

FC

23.065,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2018/06/30

Portugal

853

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000477

POSEUR-03-2012-FC-000479

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

ÁGUAS DO VALE DO TEJO, S.A.

POSEUR-03-2012-FC-000480

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VOUZELA

POSEUR-03-2012-FC-000482

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS – Fecho do subsistema de Urros

Fecho do subsistema de águas residuais de Urros através da ligação à ETAR compacta
existente dos efluentes que drenam atualmente para uma fossa séptica, que será
desmantelada e substituída por estação elevatória. Isto é, o projeto visa a construção
de uma estação elevatória, uma vez que as águas residuais de parte da população estão
a ser encaminhadas para a fossa ainda existente.

42.400,00

FC

36.040,00

Execução do Subsistema de Canha

Visa a construção da ETAR de Canha e do sistema de drenagem associado e tem como
objetivo o cumprimento dos requisitos de descarga previstos na legislação nacional e
comunitária , designadamente o cumprimento da Diretiva de Águas Residuais Urbanas
(DARU) e contribuir para a redução da poluição urbana nas massas de água,
possibilitando a desativação das 3 fossas séticas existentes aonde afluem, atualmente,
as águas residuais dessa freguesia.

867.750,00

FC

75.881,97

Nome da Operação | Operation Name

Com a materialização do projeto “Rede de abastecimento de água a Cambra – Pés de
Pontes” espera-se garantir a extensão do serviço de abastecimento de água a toda a
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A CAMBRA - SUBSISTEMA DE
população da localidade de Pés de Ponte pertencente à União de freguesias de Cambra
PÉS DE PONTES
e Carvalhal de Vermilhas, alargando o serviço a população ainda não abastecida na área
de influência do sistema.
Os trabalhos a executar desta operação visam contribuir para o encaminhamento
Construção de Estação Elevatória de Águas Residuais em Vilares da adequado das águas residuais da aldeia de Vilares da Torre para um sistema de
Torre
tratamento/ETAR que garante todos os parâmetros de tratamento exigidos pela
legislação em vigor.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/04

2018/10/03

Portugal

737.587,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/01

2018/05/31

Portugal

FC

64.499,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

60.420,00

FC

51.357,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/03/31

Portugal

1.048.212,35

FC

617.089,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/13

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000483

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE ALCANENA

Execução da Rede de Saneamento de Águas Residuais de
Carvalheiro

Promover o aumento da cobertura de população do concelho de Alcanena com sistema
de rede de saneamento de águas residuais, melhorar o atendimento de águas residuais
do concelho de Alcanena, e reduzir a poluição dos aquíferos subterrâneos, associada à
descarga de efluentes não tratados no meio ambiente, através da dotação da
povoações de Carvalheiro de rede de saneamento básico de águas residuais, inexistente
até à data.

POSEUR-03-2012-FC-000484

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE FAFE

Sistema Público de Distribuição de Água no Subsistema de
Queimadela

A presente operação visa permitir o prolongamento do Sistema de Abastecimento de
Água, nas freguesias do Município de Fafe servidas pelo Subsistema de Queimadela.

663.081,09

FC

563.618,93

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/06/01

2018/06/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000485

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

A presente operação visa garantir à povoação de Gumiei da freguesia de Ribafeita um
serviço público de saneamento de águas residuais com qualidade, essencial para o
Fecho do Subsistema de Saneamento de Águas Residuais de Gumiei
funcionamento do tecido social e económico, bem como a protecção e melhoria da
saúde pública e do ambiente.

384.966,58

FC

327.221,59

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000487

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TONDELA

2ª. Fase - Rede de Saneamento a Molelinhos

2ª fase e fecho da rede de drenagem de águas residuais na aldeia de Molelinhos,
freguesia de Molelos, Tondela. Construção de 3,36km de rede para servir 135
habitantes.

344.200,80

FC

292.570,68

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2017/10/01

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000489

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE FAFE

Sistema Público de Distribuição de Água no Subsistema de Rabagão

A presente operação visa permitir o fecho do Sistema de Abastecimento de Água, nas
freguesias do Município de Fafe servidas pelo Subsistema do Rabagão.

333.712,08

FC

283.655,27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/28

2018/02/28

Portugal

MUNICIPIO DE OUREM

Redes de Drenagem de Águas Residuais nas Freguesias de Espite,
Matas e Cercal

O sistema a construir permitirá a recolha dos efluentes das habitações existentes
naquelas áreas e a condução para o emissário do sistema, pertença do Sistema
Multimunicipal do Lis. Serão constituídos por redes de colectores gravíticos, que
recolherão os efluentes das habitações através de ramais domiciliários. Será ainda
necessário implantar um sistema elevatório.

964.743,38

FC

820.031,87

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/30

2018/05/31

Portugal

A intervenção global proposta pode ser subdividida em três parcelas, a saber:Execução
de emissário de águas residuais Caparrosa-Caparrosinha;Execução de emissário de
águas residuais Fial-Caparrosinha;Ampliação da Estação de Tratamento de Águas
Residuais de Caparrosinha.

415.186,21

FC

352.908,28

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/03

2018/07/02

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000490

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000492

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TONDELA

Emissários e EE Fial/Caparrosa e ampliação de ETAR de
Caparrosinha

POSEUR-03-2012-FC-000493

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

Fecho do Subsistema de Abastecimento de Água do Setor III

A execução destas empreitadas visa concluir o abastecimento de água à população da
Póvoa, da freguesia de Bodiosa e à população das povoações de Lufinha, Gumiei e
Lustosa, da freguesia de Ribafeita.

334.584,20

FC

284.396,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E
SANEAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Emissário do Magoito – Ramo Magoito

A Operação visa suprir as deficiências de drenagem de Águas Res. Dom. que se
verificam na zona de Magoito, sita na Freguesias de S. João das Lampas, concelho de
Sintra.A rede de ARD da localidade não dispõe de ligação ao emissário sem a construção
deste coletor.Este projeto reveste-se de enorme importância, quer em termos
ambientais, reduzindo a poluição difusa de origem urbana, quer em termos da melhoria
da qualidade de vida das populações.

319.298,34

FC

271.403,59

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/05/26

2017/06/30

Portugal

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

Fecho do Subsistema de Saneamento de Águas Residuais de
Lustosa

A presente operação visa garantir à povoação de Lustosa da freguesia de Ribafeita um
serviço público de saneamento de águas residuais com qualidade, essencial para o
funcionamento do tecido social e económico, bem como a proteção e melhoria da
saúde pública e do ambiente.

162.240,55

FC

137.904,47

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAR Lordelo/Aves

Esta operação visa o fecho dos sistemas de saneamento de águas residuais em baixa do
município de Santo Tirso, com vista à otimização da utilização da capacidade instalada
no Subsistema de Águas Residuais de Lordelo/Aves e da adesão ao serviço, através da
construção de 21,4 km de redes de drenagem de águas residuais.

1.188.867,23

FC

1.010.537,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/10/01

2018/11/01

Portugal

ETAR COMPACTA DE BEBESES

O presente projeto consiste no dimensionamento de uma ETAR compacta a
implementar na povoação de Bebeses. O projeto inclui a desativação da unidade de
tratamento existente (fossa séptica) e a construção de uma ETAR compacta, que
substituirá a fossa séptica. Com este projeto, o Município de Penedono pretende
resolver o problema do tratamento de águas residuais domésticas desta localidade.

117.744,26

FC

100.082,62

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/18

2018/01/31

Portugal

Otimização do Sistema de Saneamento de Setúbal

A operação visa o fecho da rede de saneamento de Setúbal com a orientação das águas
residuais domésticas vindas de certas bacias de Setúbal e Pontes – sistema em baixa para tratamento apropriado na ETAR de Setúbal – sistema em alta e, em paralelo, a
desactivação da ETAR de Pontes, cujo tratamento não cumpre as exigências legais e
ambientais em vigor por via das limitações inerentes ao seu modo de tratamento.

2.412.685,21

FC

2.050.782,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Ligação dos sistemas autónomos da zona sul do concelho de
Abrantes ao sistema da Albufeira de Castelo de Bode

Esta operação consiste na execução de ligações entre o sistema de abastecimento de
água da Albufeira de Castelo de Bode e os sistemas autónomos do Tramagal, Pego e
Concavada, permitindo assegurar o seu fecho por via da integração e subsequente
abastecimento a partir da Albufeira de Castelo de Bode e o incremento da taxa de
utilização da capacidade instalada no complexo infraestrutural da Cabeça Gorda.

2.244.578,24

FC

1.907.891,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/09/30

Portugal

Execução das Ligações Alta-Baixa no SAR de Rabada

Esta Operação visa a o fecho do SAR em “baixa” no Município de Santo Tirso, abrangido
pelo SAR de Rabada, com vista à otimização da utilização da capacidade instalada no
Subsistema de Águas Residuais de Rabada e da adesão ao serviço, pela disponibilização
do serviço a cerca de 873 habitantes, através da construção 19,6 Km de rede AR.

899.950,05

FC

576.206,47

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

Remodelação e Ampliação da ETAR da Sertã

A operação relativa à ETAR da Sertã contempla o aumento de capacidade de
tratamento da ETAR da Sertã e a otimização do seu funcionamento. Tem em vista o
cumprimento dos requisitos de descarga previstos na legislação nacional e comunitária
aplicável, designadamente o cumprimento da Diretiva de Águas Residuais Urbanas
(DARU) e contribuir dessa forma para a resolução do contencioso existente e para a
redução da poluição urbana nas massas de água.

975.000,00

FC

828.750,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Aumento da acessibilidade física do serviço -Subsistema de
Ameixoeira e Roqueiro

A Operação contempla a construção da rede de drenagem de águas residuais
domésticas nas localidades de Ameixoeira/ Retaxo e Roqueiro e a respetiva ETAR na
localidade de Roqueiro. E enquadra-se na tipologia b) i) do Aviso de concurso POSEUR12-2016-38. A população adicional servida pelas melhorias da Operação, prevista no
projeto é 285 (Equiv. Popul.) e contempla que 100% dos alojamentos servidos cumpram
com os parâmetros de descarga.

503.986,49

FC

428.388,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/04/13

2017/11/30

Portugal

Ligação da EE de Largo Rossio Ereira para a EE Martim Longo
Verride (ETAR Verride)”

A Operação “Ligação da EE de Largo do Rossio Ereira para a EE Martim Longo Verride
(ETAR de Verride)” é candidata à tipologia i) do Saneamento de Águas Residuais. A
Operação contempla o encaminhamento das águas residuais da localidade de Ereira
para a ETAR de Verride, que possui um nível de tratamento secundário avançado,
medida fundamental de otimização do subsistema e para a melhoria da qualidade do
ambiente.

140.019,66

FC

119.016,71

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/17

2018/06/21

Portugal

Reabilitação e Beneficiação da ETAR de St. Varão/Formoselha

A Operação “Reabilitação e Beneficiação da ETAR de St. Varão/Formoselha” é candidata
à tipologia i) do Saneamento de Águas Residuais no âmbito do Aviso PO SEUR 12-201638. A Operação “Reabilitação e Beneficiação da ETAR de St. Varão/Formoselha”
compreende a reabilitação da ETAR de St. Varão/Formoselha com a adoção de um
sistema de tratamento biológico que permite o tratamento mais eficaz das águas
residuais recebidas.

487.160,12

FC

414.086,10

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/11

2018/10/31

Portugal

Intervenção da Rede de Esgotos de Ribeira dos Moinhos

A Operação “Intervenção na Rede de Esgotos Ribeira dos Moinhos” responde à tipologia
b) do Saneamento de Águas Residuais no âmbito do Aviso PO SEUR 12-2016-38, e
compreende a extensão do serviço de saneamento de águas residuais, à população
ainda não servida dos Lugares de Outeiro Longo, Casal de Penas e Portela. Esta
intervenção irá promover a execução de ligações entre os sistemas em alta e os
sistemas em baixa.

416.173,18

FC

353.747,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/09

2018/10/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000494

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000496

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000497

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000499

POSEUR-03-2012-FC-000500

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000503

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000504

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000506

POSEUR-03-2012-FC-000507

POSEUR-03-2012-FC-000508

POSEUR-03-2012-FC-000509

POSEUR-03-2012-FC-000511

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

MUNICÍPIO DE PENEDONO

MUNICIPIO DE SETUBAL

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA
MUNICIPAL ABRANTES

ÁGUAS DO NORTE, S.A.

ÁGUAS DO VALE DO TEJO, S.A.

MUNICIPIO DE OLEIROS

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000512

POSEUR-03-2012-FC-000513

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000515

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000516

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000517

POSEUR-03-2012-FC-000518

POSEUR-03-2012-FC-000520

POSEUR-03-2012-FC-000521

POSEUR-03-2012-FC-000522

POSEUR-03-2012-FC-000523

POSEUR-03-2012-FC-000524

POSEUR-03-2012-FC-000525

POSEUR-03-2012-FC-000526

POSEUR-03-2012-FC-000527

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Execução da ETAR de Rio de Moinhos

A execução da ETAR de Rio de Moinhos permitirá assegurar tratamento adequado das
águas residuais urbanas produzidas na área abrangida. A ETAR permitirá atingir níveis
de qualidade compatíveis com a atual legislação em vigor e garantir o cumprimento dos
requisitos específicos definidos na DARU em termos de descarga, contribuindo para a
redução da poluição urbana nas massas de água.

1.050.000,00

FC

892.500,00

Conclusão da Rede de Esgotos de Arazede

A Operação “Beneficiação e Conclusão da Rede de Esgotos de Arazede” responde à
tipologia b) do Saneamento de Águas Residuais no âmbito do Aviso PO SEUR 12-201638. A Operação “Beneficiação e Conclusão da Rede de Esgotos de Arazede” visa a
extensão da rede de coletores de Arazede e dos lugares de Gordos e Zambujeiro, a
instalação de Estações Elevatórias de Esgotos e condutas elevatórias que estabelecem a
ligação até à infraestrutura em alta.

987.601,13

FC

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

Remodelação do subsistema de saneamento de Samora Correia

Remodelação do subsistema de Samora Correia, através da redução do número de ETAR
existentes em fim de vida útil e no limite da sua capacidade e construção de uma nova
ETAR com capacidade de tratamento adequado. Desta forma será atingido o objetivo de
redução da poluição urbana nas massas de água associadas ao subsistema, garantindo
o cumprimento de legislação comunitária e nacional, nomeadamente a DARU.

3.647.880,92

MUNICÍPIO DE SILVES

Ampliação da rede de abastecimento de água nos sítios de
Benaciate e Lavajo

A operação consiste na extensão do serviço de abastecimento de água às localidades de
Benaciate e Lavajo, que não possuem rede pública de abastecimento. Assim, procederse-á à ampliação e interligação das redes existentes, bem como à execução de ramais
de ligação a partir dessa conduta de interligação.

MUNICÍPIO DE ARGANIL

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ÁGUAS DO VALE DO TEJO, S.A.

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

MUNICIPIO DE OLEIROS

MUNICÍPIO DE ARGANIL

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

MUNICÍPIO DE ARGANIL

MUNICÍPIO DE ARGANIL

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/30

2019/03/30

Portugal

839.460,96

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/11

2019/01/31

Portugal

FC

906.448,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

927.178,20

FC

788.101,47

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2018/02/28

Portugal

A operação visa o fecho do Sistema de Saneamento de Águas Residuais de São Martinho
Fecho do sistema de SAR de São Martinho da Cortiça - Ligação alta - da Cortiça, através da execução das soluções para coleta e transporte de águas
baixa e extensão de serviço (São Martinho da Cortiça, Vale do
residuais provenientes das localidades de São Martinho da Cortiça, Vale do Moinho e
Moínho e Vale Matouco)
Vale Matouco, incluindo sistemas gravíticos e elevatórios, que possibilitem o
encaminhamento das mesmas para ETAR de São Martinho da Cortiça.

601.622,24

FC

511.378,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/12/31

Portugal

AGERE- Sistema de Arentim – Saneamento de Águas Residuais

A Operação “AGERE- Sistema de Arentim – Saneamento de Águas Residuais”
compreende a ampliação redes de drenagem no subsistema de Arentim. Esta Operação
enquadra-se na última etapa do Ciclo Urbano da Água, a recolha das águas residuais,
que engloba não só a recolha propriamente dita como também o transporte das
mesmas através de uma rede de condutas até à estação de tratamento mais próxima, a
ETAR de Arentim.

43.978,05

FC

37.381,34

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

Construção da ETAR na povoação de Ponte do Abade

Pretende o município de Sernancelhe com a construção desta ETAR promover a
desactivação de 1 fossa existente de forma a reunir e melhor operacionalizar todo o
afluente recolhido na povoação de Pte do Abade. A mesma permitirá um tratamento
mais eficaz, cumprindo os limites de descarga, ou as percentagens mínimas de redução
constantes no exigente decreto-lei nº 152/97 de 19 de junho, relativamente aos
parâmetros SST, CBO5 e CQO.

88.129,76

FC

74.910,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/12/31

Portugal

Extensão do serviço de drenagem de águas residuais -Subsistema
de Oleiros

A Operação contempla a construção da rede de drenagem de águas residuais nas
imediações da vila de Oleiros, com ligação á ETAR, já existente, a jusante da vila de
Oleiros. Enquadra-se na tipologia b) v) do Aviso de concurso POSEUR-12-2016-38. A
população adicional servida pelas melhorias da Operação, prevista no projeto é 300
(Equiv. Popul.) e contempla que 100% dos alojamentos servidos cumpram com os
parâmetros de descarga.

947.695,00

FC

805.540,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/04/13

2017/12/31

Portugal

Fecho do Sistema de SAR de Pombeiro da Beira

A operação objeto da presente candidatura visa concorrer para o fecho do Sistema de
SAR de Pombeiro da Beira, através da execução das soluções para coleta e transporte
de águas residuais provenientes das localidades de Pombeiro da Beira, incluindo
sistema gravítico, que possibilitem o encaminhamento das mesmas para a ETAR a
construir na mesma localidade e a consequente desativação das fossas séticas
individuais existentes.

129.658,81

FC

110.209,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

AGERE - Sistema de Cabreiros - Saneamento de Águas Residuais

A Operação compreende a ampliação redes de drenagem e a eliminação de uma fossa
coletiva no subsistema de Cabreiros. Esta Operação enquadra-se na última etapa do
Ciclo Urbano da Água, a recolha das águas residuais, que engloba não só a recolha
propriamente dita como também o transporte das mesmas através de uma rede de
condutas até à estação de tratamento mais próxima, a ETAR de Cabreiros.

156.668,31

FC

133.168,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

Fecho do Sistema de SAR de Côja - Ligação alta - baixa e extensão
de serviço (Rua do Outeiro)

A operação objeto da presente candidatura visa concorrer para o fecho do Sistema de
Saneamento de Águas Residuais de Côja, através da execução das soluções para coleta
e transporte de águas residuais, incluindo sistemas gravíticos, com o objetivo de
ampliar a rede de drenagem de águas residuais domésticas existente na Rua do Outeiro,
que possibilitem o encaminhamento das mesmas para a ETAR existente.

45.837,17

FC

38.961,59

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

Fecho do Sistema de SAR de Barril de Alva - Ligação alta - baixa

A operação objeto da presente candidatura visa concorrer para o fecho do Sistema de
Saneamento de Águas Residuais de Barril de Alva, através da execução das soluções
para coleta e transporte de águas residuais provenientes da localidade, incluindo
sistemas gravíticos e elevatórios, que possibilitem o encaminhamento das mesmas para
a ETAR existente.

176.066,78

FC

149.656,76

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/09/30

Portugal

AGERE - Sistema de Celeirós - Saneamento de Águas Residuais

A Operação “AGERE- Sistema de Celeirós – Saneamento de Águas Residuais”
compreende a ampliação redes de drenagem no subsistema de Celeirós. Esta Operação
enquadra-se na última etapa do Ciclo Urbano da Água, a recolha das águas residuais,
que engloba não só a recolha propriamente dita como também o transporte das
mesmas através de uma rede de condutas até à estação de tratamento mais próxima, a
ETAR de Celeirós.

88.380,93

FC

75.123,79

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

AGERE - Sistema de Cidade - Saneamento de Águas Residuais

A Operação “AGERE- Sistema de Cidade – Saneamento de Águas Residuais”
compreende a ampliação redes de drenagem no subsistema de Cidade Esta Operação
enquadra-se na última etapa do Ciclo Urbano da Água, a recolha das águas residuais,
que engloba não só a recolha propriamente dita como também o transporte das
mesmas através de uma rede de condutas até à estação de tratamento mais próxima, a
ETAR de Frossos.

183.172,74

FC

155.696,83

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

706.180,89

FC

600.253,76

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

Nome da Operação | Operation Name

Objetivo Temático | Thematic
Objective

POSEUR-03-2012-FC-000528

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

AGERE - Sistema de Crespos - Saneamento de Águas Residuais

A Operação “AGERE- Sistema de Crespos – Saneamento de Águas Residuais”
compreende a ampliação redes de drenagem no subsistema de Crespos Esta Operação
enquadra-se na última etapa do Ciclo Urbano da Água, a recolha das águas residuais,
que engloba não só a recolha propriamente dita como também o transporte das
mesmas através de uma rede de condutas até à estação de tratamento mais próxima, a
ETAR de Crespos.

POSEUR-03-2012-FC-000529

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Tratamento das Águas Residuais das Freguesias de Cabeceiras de
Basto (S. Nicolau) e Painzela

Em anexo na Memoria Descritiva da Operação.

943.542,68

FC

802.011,27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

AGERE - Sistema de Espinho - Saneamento de Águas Residuais

A Operação “AGERE- Sistema de Espinho – Saneamento de Águas Residuais”
compreende a ampliação redes de drenagem no subsistema de Espinho. Esta Operação
enquadra-se na última etapa do Ciclo Urbano da Água, a recolha das águas residuais,
que engloba não só a recolha propriamente dita como também o transporte das
mesmas através de uma rede de condutas até à estação de tratamento mais próxima, a
ETAR de Espinho.

39.459,89

FC

33.540,91

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

Extensão da Rede de Saneamento de Águas Residuais do
subsistema de São Bento do Cortiço - Estremoz

A operação consiste na extensão da rede de saneamento de águas residuais já existente
na União de freguesia de São Bento do Cortiço e Santo Estevão, em particular na aldeia
de São Bento do Cortiço, através do seu prolongamento e acréscimo do serviço a
populações ainda não servidas por aquele sistema. Prevê ainda a execução da respetiva
ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais, equipamento que não existe
naquela área de intervenção.

881.183,76

FC

749.006,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/12/21

2018/12/28

Portugal

437.670,15

FC

372.019,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000530

POSEUR-03-2012-FC-000531

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

POSEUR-03-2012-FC-000532

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

AGERE - Sistema de Esporões - Saneamento de Águas Residuais

A Operação “AGERE- Sistema de Esporões – Saneamento de Águas Residuais”
compreende a ampliação redes de drenagem no subsistema de Esporões.Esta Operação
enquadra-se na última etapa do Ciclo Urbano da Água, a recolha das águas residuais,
que engloba não só a recolha propriamente dita como também o transporte das
mesmas através de uma rede de condutas até à estação de tratamento mais próxima, a
ETAR de Esporões.

POSEUR-03-2012-FC-000533

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Construção de ETAR no Limite das Freguesias de Arco de Baúlhe e
Basto

Em anexo na Memória Descritiva da Operação.

901.396,26

FC

588.882,18

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

Fecho de Sistemas de Saneamento de Águas Residuais - ETAR de
Lagos

Com esta operação o Município de Lagos pretende por um lado proceder à desativação
de fossas séticas particulares e construção da rede de drenagem para encaminhamento
dos esgotos para o sistema em alta e por outro, à desativação de fossas coletivas de
urbanizações para ligação ao sistema em alta da ETAR de Lagos. O custo global
orçamentado para as quatro intervenções é de 676.034,32€ a que acresce o IVA.

595.606,15

FC

506.265,23

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2017/12/31

Portugal

Rede de água a Várzea do Homem

A rede de distribuição de água a projetar para a Várzea do Homem, terá origem a partir
do reservatório elevado existente no Borralhal. A nova rede parte desse ponto a partir
de uma nova picagem a ser realizada no reservatório, conforme indicação dada pelas
Águas do Planalto.

191.488,19

FC

162.764,96

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/01

2018/02/28

Portugal

AGERE - Sistema de Palmeira - Saneamento de Águas Residuais

A Operação “AGERE- Sistema de Palmeira – Saneamento de Águas Residuais”
compreende a ampliação redes de drenagem no subsistema de Palmeira. Esta Operação
enquadra-se na última etapa do Ciclo Urbano da Água, a recolha das águas residuais,
que engloba não só a recolha propriamente dita como também o transporte das
mesmas através de uma rede de condutas até à estação de tratamento mais próxima, a
ETAR de Palmeira.

712.179,77

FC

605.352,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000534

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000537

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000538

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE LAGOS

MUNICÍPIO DE TONDELA

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

855

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000540

POSEUR-03-2012-FC-000541

POSEUR-03-2012-FC-000542

POSEUR-03-2012-FC-000544

POSEUR-03-2012-FC-000545

POSEUR-03-2012-FC-000546

POSEUR-03-2012-FC-000547

POSEUR-03-2012-FC-000548

POSEUR-03-2012-FC-000549

POSEUR-03-2012-FC-000550

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000551

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000553

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000554

POSEUR-03-2012-FC-000555

POSEUR-03-2012-FC-000556

POSEUR-03-2012-FC-000557

POSEUR-03-2012-FC-000558

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000559

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000560

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000562

POSEUR-03-2012-FC-000563

POSEUR-03-2012-FC-000564

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

AGERE - Sistema de Priscos - Saneamento de Águas Residuais

A Operação “AGERE- Sistema de Priscos – Saneamento de Águas Residuais”
compreende a ampliação redes de drenagem no subsistema de Priscos. Esta Operação
enquadra-se na última etapa do Ciclo Urbano da Água, a recolha das águas residuais,
que engloba não só a recolha propriamente dita como também o transporte das
mesmas através de uma rede de condutas até à estação de tratamento mais próxima, a
ETAR de Priscos.

314.140,66

FC

267.019,56

ETAR COMPACTA DE ANTAS

O presente projeto consiste no dimensionamento de uma ETAR compacta a
implementar no lugar de Antas. O projeto inclui a desativação da unidade de
tratamento existente (fossa séptica) e a construção de uma ETAR compacta. Com este
projeto, o município de Penedono pretende resolver o problema do tratamento de
águas residuais domésticas desta localidade.

104.695,00

FC

AGERE - Sistema de Ruães - Saneamento de Águas Residuais

A Operação “AGERE- Sistema de Ruães – Saneamento de Águas Residuais” compreende
a ampliação redes de drenagem no subsistema de Ruães. Esta Operação enquadra-se na
última etapa do Ciclo Urbano da Água, a recolha das águas residuais, que engloba não
só a recolha propriamente dita como também o transporte das mesmas através de uma
rede de condutas até à estação de tratamento mais próxima, a ETAR de Ruães.

81.399,79

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

AGERE - Sistema de Sobreposta - Saneamento de Águas Residuais

A Operação “AGERE- Sistema de Sobreposta – Saneamento de Águas Residuais”
compreende a ampliação redes de drenagem no subsistema de Sobreposta Esta
Operação enquadra-se na última etapa do Ciclo Urbano da Água, a recolha das águas
residuais, que engloba não só a recolha propriamente dita como também o transporte
das mesmas através de uma rede de condutas até à estação de tratamento mais
próxima, a ETAR de Sobreposta.

TAVIRAVERDE-EMPRESA MUNICIPAL DE
AMBIENTE,EM

A Operação candidatada tem como objectivos a desactivação das origens autónomas de
água de abastecimento (furos de captação) nas povoações de Morenos, Carrapateira,
ETA do Malhão - Fecho de Sistemas em Baixa para Alta e Extensões Alfarrobeira, Faz-Fato e Estorninhos e ligação ao Sistema Multimunicipal de
de Redes
Abastecimento da Águas do Algarve e, ainda, a implementação de novas infraestruturas
em locais ainda não servidos, nomeadamente a zona sudeste de Malhão e as povoações
de Corte de António Martins e de Picota.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

88.990,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/11

2018/01/31

Portugal

FC

69.189,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

98.333,07

FC

83.583,11

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

1.585.230,29

FC

1.347.445,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/04/28

2018/12/31

Portugal

AGERE - Sistema de Tadim - Saneamento de Águas Residuais

A Operação “AGERE- Sistema de Tadim – Saneamento de Águas Residuais” compreende
a ampliação redes de drenagem no subsistema de Tadim Esta Operação enquadra-se na
última etapa do Ciclo Urbano da Água, a recolha das águas residuais, que engloba não
só a recolha propriamente dita como também o transporte das mesmas através de uma
rede de condutas até à estação de tratamento mais próxima, a ETAR de Tadim.

84.877,59

FC

72.145,95

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

AGERE - Sistema de Tebosa - Saneamento de Águas Residuais

A Operação “AGERE- Sistema de Tebosa – Saneamento de Águas Residuais”
compreende a ampliação redes de drenagem no subsistema de Tebosa. Esta Operação
enquadra-se na última etapa do Ciclo Urbano da Água, a recolha das águas residuais,
que engloba não só a recolha propriamente dita como também o transporte das
mesmas através de uma rede de condutas até à estação de tratamento mais próxima, a
ETAR de Tebosa.

54.636,32

FC

46.440,87

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/02/28

Portugal

ETAR do Almargem - Fecho de Sistemas em Baixa para Alta e
Extensões de Redes

Os sistemas a construir terão como função a recolha dos efluentes das habitações
existentes nas áreas a servir e a condução para as infraestruturas existentes a
jusanteSerão constituídos por redes de coletores gravíticos, que recolherão os efluentes
das habitações através de ramais domiciliáriosFace à topografia das áreas a servir e
posicionamento do emissário existente, será ainda necessário implantar três sistemas
elevatórios

490.226,12

FC

416.692,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/04/28

2018/06/30

Portugal

AGERE - Sistema de Abastecimento de Água

A Operação “AGERE – Sistema de Abastecimento de Água” compreende a ampliação da
rede de abastecimento de água no Município de Braga, com vista à disponibilização do
serviço de abastecimento a populações não abrangidas pelo mesmo. Esta Operação
enquadra-se no Ciclo Urbano da Água, nomeadamente relacionada com o
abastecimento e distribuição de água.

318.000,79

FC

270.300,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2018/02/28

Portugal

MUNICIPIO DE OUREM

Redes de Drenagem de Águas Residuais na Freguesia de Fátima –
Casa Velha, Eira da Pedra e Fátima Antiga

O sistema a construir permitirá a recolha dos efluentes das habitações existentes
naquelas áreas e a condução para o emissário do sistema multimunicipal existente na
Estrada de Minde. As redes de colectores gravíticos recolherão os efluentes das
habitações através de ramais domiciliários. Face ao desenvolvimento topográfico das
áreas a servir e ao posicionamento do emissário existente, será ainda necessário
implantar quatro sistemas elevatórios.

1.875.737,63

FC

1.594.376,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/30

2018/10/31

Portugal

MUNICIPIO DE MONÇÃO

A presente operação consiste na construção de infraestruturas de saneamento de águas
residuais, incluindo a rede de drenagem de saneamento residual, estações elevatórias e
Rede de Saneamento nas Freguesias de Mazedo, Cambeses, Longos condutas elevatórias, abrangendo a freguesia de Mazedo, a freguesia de Cambeses, a
Vales, Troviscoso e Troporiz
freguesia de Longos Vales, a freguesia de Troviscoso, e a freguesia de Troporiz. Com a
presente operação será servida, uma população total de 1831 habitantes,
aproximadamente.

1.676.285,97

FC

1.424.843,07

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/08/14

2019/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

Subsistema da Rede de Drenagem de Águas Residuais de Rates e
Estela

A Operação visa a extensão do sistema de saneamento de águas residuais a populações
não abastecidas na área de influência do Município da Póvoa de Varzim e enquadra-se
na tipologia b) referente ao Sistema de Saneamento de Águas Residuais,
nomeadamente na Freguesia de Rates e na Freguesia de Estela.

2.562.116,15

FC

2.177.798,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/14

2018/07/14

Portugal

AMBIOLHÃO-EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE
DE OLHÃO, EM

Ampliação da Rede de Saneamento de Águas Residuais do
Concelho de Olhão - Subsistema Associado à ETAR Nascente

A Operação inclui a construção de 4 estações elevatórias e cerca de 26 km de coletores
e condutas em baixa e visa promover o encaminhamento dos efluentes produzidos nas
áreas servidas para o sistema de interceção e tratamento em alta já existente. O
investimento total é de 3.552.393,15 €.Para além de originar mais-valias
socioeconómicas e ambientais, este é um projeto gerador de receitas que apresenta
cash-flow positivos no período de referência.

3.346.220,10

FC

2.844.287,09

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/07/31

Portugal

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

O Município de Ribeira de Pena apresenta a Operação “Fecho do Subsistema da Rede de
Drenagem de Águas Residuais de Santa Eulália” ao Aviso N.º POSEUR-12-2016-38 Fecho do Subsistema da Rede de Drenagem de Águas Residuais de Tipologia de Operação b) Saneamento de Águas Residuais (SAR) v. A Operação visa a
Santa Eulália
extensão do serviço de saneamento de águas residuais à população ainda não
abrangida, nomeadamente, no lugar da Póvoa, que integra o subsistema da Rede de
Drenagem de Águas Residuais de Santa Eulália.

291.577,06

FC

247.840,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2018/03/31

Portugal

102.415,06

FC

87.052,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/05/01

2018/02/28

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

MUNICÍPIO DE PENEDONO

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

TAVIRAVERDE-EMPRESA MUNICIPAL DE
AMBIENTE,EM

AGERE - EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E
RESÍDUOS DE BRAGA E.M.

Nome da Operação | Operation Name

A Operação contempla a construção da rede de drenagem de águas residuais
domésticas na localidade de Rebisca com ligação às infraestruturas já existentes em
Estreito. E enquadra-se na tipologia b) v) do Aviso de concurso POSEUR-12-2016-38. A
população adicional servida pelas melhorias da Operação, prevista no projeto é 100
(Equiv. Popul.) e contempla que 100% dos alojamentos servidos cumpram com os
parâmetros de descarga.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

MUNICIPIO DE OLEIROS

Extensão do serviço de drenagem de águas residuais -Subsistema
de Estreito

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

O Município de Ribeira de Pena apresenta a Operação “Fecho do Subsistema da Rede de
Drenagem de Águas Residuais de Balteiro” ao Aviso N.º POSEUR-12-2016-38 - Tipologia
Fecho do Subsistema da Rede de Drenagem de Águas Residuais de de Operação b) Saneamento de Águas Residuais (SAR) v). A Operação compreende a
Balteiro
extensão da rede aos alojamentos dos lugares de Senra, Lomba, Cruz, Abelheira, Fonte
de Mouro e Santa Marinha, melhorando a qualidade de vida da população e a qualidade
ambiental do território.

614.813,92

FC

522.591,83

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2018/03/31

Portugal

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

A operação configura um investimento com vista à melhoria e aumento do acesso das
populações de alguns aglomerados habitacionais no concelho de Grândola a serviços de
Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas da Azinhaga das SAR de qualidade, em quantidade e com continuidade, simultaneamente reduzindo os
Milharadas e da Rua Camilo Castelo Branco
níveis de poluição das massas de água.O resultado prático é um fecho de rede, por via
da extensão da rede de drenagem de águas residuais às zonas abrangidas na presente
operação.

136.704,20

FC

116.198,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/25

2018/08/31

Portugal

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

O Município de Ribeira de Pena apresenta a Operação “Fecho do Subsistema da Rede de
Drenagem de Águas Residuais de Cerva” ao Aviso POSEUR-12-2016-38 – Tipologia b)
Fecho do Subsistema da Rede de Drenagem de Águas Residuais de Saneamento de Águas Residuais v). A Operação compreende a extensão das
Cerva
infraestruturas do subsistema de Cerva contribuindo para a melhoria das condições de
higiene, evitando a contaminação do subsolo e os desentendimentos entre os
habitantes relativos à drenagem de águas residuais.

387.981,06

FC

329.783,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2018/03/31

Portugal

MUNICÍPIO DE TABUAÇO

Operação de Redução da Poluição das Massas de Água Subsistema do Pereiro

215.811,63

FC

183.439,89

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

Consta da construção de uma nova ETAR em Arcas - Mões , para substituição a ETAR de
biodiscos das Termas do Carvalhal, as fossas sépticas e trincheiras filtrantes de Souto de
Sistema de Recolha Tratamento e Colectores de Recolha de
Alva, Alva, Mões, Vila Boa, Mamouros e Arcas. Incorpora 15Km de emissários
Esgotos Domésticos nas Povoações da Bacia da Ribeira de Courinha
elevatórios e gravíticos e 4 estações elevatórias, possui tratamento secundário com
aproveitamento do efluente tratado.

2.209.915,88

FC

1.500.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2019/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

O Município de Ribeira de Pena apresenta a Operação “Fecho do Subsistema da Rede de
Drenagem de Águas Residuais de Canedo” ao Aviso N.º POSEUR-12-2016-38 - Tipologia
Fecho do Subsistema da Rede de Drenagem de Águas Residuais de
de Operação b) Saneamento de Águas Residuais (SAR) v). A Operação compreende a
Canedo
extensão da rede aos alojamentos do lugar de Canedo, contribuindo para um acréscimo
ao nível de atendimento e de cobertura e da melhoria da qualidade do ambiente.

174.443,45

FC

148.276,93

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2018/03/31

Portugal

944.546,67

FC

802.864,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2019/01/30

Portugal

MUNICIPIO DE MONÇÃO

REDE DE ABATECIMENTO DE ÁGUA À FREGUESIA DE MERUFE -1.ª
FASE

Em concreto pretende-se a construção de uma Etar compacta e duas estações
elevatórias co o intuito de desativar a fossa séptica, por forma a reduzir a poluição
urbana da massa de água do Rio Távora, assim como melhorar o estado da qualidade
desta, e aumentar o número de alojamentos servidos por saneamento básico público.

Construção das infra-estruturas do sistema de Abastecimento de Água à Freguesia de
Merufe, nomeadamente, rede de distribuição, estações elevatórias, condutas
elevatórias e reservatório de Santo André que abrange os Lugares de Mosteiro,
Palhares, Pica, Senra, Pretos, Salgueiro, Pias, Pereiras, Santo André, Azevedo, Campo
Longo, Parada, Fundevila, Ribeiro, Carvalhas, Paçô do Quinteiro e Real, com uma
população aproximada de 790 habitantes

856

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POSEUR-03-2012-FC-000565

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000566

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000567

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000568

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000570

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000571

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

MUNICÍPIO DE PENELA

A operação consiste na execução de 7.615,07ml de coletores gravíticos e uma conduta
elevatória numa extensão total de 472ml e 277 ramais de ligação, com ligação ao
Execução de redes de saneamento de águas residuais com ligação à subsistema de penela.A operação contempla a construção de sub-bacias que irão
ETAR Quinta de Cima
drenar os lugares de Espinheiro, Santo Amaro, Covão, Serradas da Freixiosa, Grocinas,
Vendas dos Moinhos que assegurarão o transporte gravítico dos efluentes com ligação
ao emissário “em alta”.

0,85

MUNICÍPIO DE LAGOA

EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA
URBANIZAÇÃO AREIA DOS MOINHOS

0,85

MUNICÍPIO DE TABUAÇO

0,85

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

A construção da rede de drenagem de águas residuais da urbanização Areia dos
Moinhos vai permitir ligar 128 habitações à rede pública de saneamento, promovendo a
melhoria da qualidade da população, do ambiente e da economia. Esta ação visa a
melhoria da qualidade do serviço prestado.
Em concreto pretende-se a construção de uma Etar compacta e descativação de uma
Operação de Redução da Poluição das Massas de Água Subsistema fossa séptica, por forma a reduzir a poluição urbana da massa de água do Rio Távora,
de Santo Aleixo
assim como melhorar o estado da qualidade desta, e aumentar o número de
alojamentos servidos por saneamento básico público.
O Município de Ribeira de Pena apresenta a Operação “Fecho do Subsistema da Rede de
Drenagem de Águas Residuais de Agunchos” ao Aviso N.º POSEUR-12-2016-38 Fecho do Subsistema da Rede de Drenagem de Águas Residuais de Tipologia de Operação b) Saneamento de Águas Residuais (SAR) v). A Operação visa a
Agunchos
extensão do serviço de saneamento de águas residuais ao lugar de Formoselos,
pertencente ao subsistema de Agunchos, na Freguesia de Canedo, Município de Ribeira
de Pena.

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

Fecho do Subsistema de Abastecimento de Água de Cerva

O Município de Ribeira de Pena apresenta a Operação “Fecho do Subsistema de
Abastecimento de Águas de Cerva” ao Aviso N.º POSEUR-12-2016-38 - Tipologia de
Operação a) Abastecimento de Água (AA) iii. A Operação “Fecho de Subsistema de
Abastecimento de Águas de Cerva” pretende dotar o lugar da Canda, localizado na
União de Freguesias de Cerva e Limões, de serviço de abastecimento a todas as
habitações existentes.

MUNÍCIPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Construção de redes de águas residuais na R. Engº. Arantes e
Oliveira e transversais

Rentabilizar as infraestruturas existentes com a criação de uma nova infraestrutura que
permita interligar a mesma a ETAR existente para que os efluentes sofram o normal
tratamento antes de ser novamente introduzidos nas massas de águas públicas e assim
despoluirmos a Ribeira de Cunha.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

618.921,83

FC

526.083,56

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/30

2018/03/31

Portugal

137.151,26

FC

116.578,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/30

2017/05/19

Portugal

134.620,00

FC

114.427,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

74.619,47

FC

63.426,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2018/03/31

Portugal

66.249,93

FC

56.312,44

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2018/03/31

Portugal

46.353,80

FC

39.400,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/21

2018/04/30

Portugal

979.546,45

FC

832.614,48

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000572

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE CAMINHA

A intervenção em parceria inclui a execução de infraestruturas em baixa da drenagem
de águas residuais da freguesia de Argela e construção de infraestruturas em
Rede de saneamento e Sistemas de interseção e elevação de Argela alta:6.65km de coletores gravíticos em baixa;0.54 km de condutas elevatórias em
baixa;2 estação elevatória em baixa;1 estação elevatória em alta0.54Km de coletores
gravíticos em alta;0,20Km de conduta elevatória em alta.

POSEUR-03-2012-FC-000573

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE MONÇÃO

REDE DE SANEAMENTO DA FREGUESIA DE MESSEGÃES E DAS
ZONAS BAIXAS DAS FREGUESIAS DE VALADARES E SÁ - 1ª FASE

A presente operação consiste na construção de infraestruturas de saneamento de águas
residuais, incluindo a rede de drenagem de saneamento residual, estações elevatórias,
condutas elevatórias e uma ETAR.

667.800,00

FC

567.630,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/20

2019/09/20

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000579

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

Abatecimento de águas de Rompecilha

A operação contempla a execução do sistema de abastecimento de água a Rompecilha
numa extensão de 5,2 Km e que serve 100 habitantes e o fornecimento de equipamento
complementar, designadamente de desinfeção e tratamento de água , de controlo e
monitorização e operações de arranque de funcionamento

101.644,83

FC

86.398,11

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/01

2017/12/31

Portugal

251.545,51

FC

213.813,68

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/12/31

Portugal

0,85

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

POSEUR-03-2012-FC-000580

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

FECHO DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE
AMEIXEIRA

O projeto “Fecho da Rede de Esgotos da Ameixeira” consubstancia-se no fecho de
sistema de saneamento de águas residuais e surge com o objetivo de dotar a área de
influência de infraestruturas que permitam otimizar a capacidade instalada e a
extensão do serviço à população ainda não servida por rede pública de saneamento, na
localidade da Ameixeira.

POSEUR-03-2012-FC-000581

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TONDELA

EE Carvalhal/Mouraz e emissário de ligação à Etar do Couço

A presente operação comporta a empreitada de infraestruturas da estação elevatória
Carvalhal/ Mouraz e o emissário de ligação à ETAR do Couço, no concelho de Tondela.

108.202,24

FC

91.971,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/01

2017/05/01

Portugal

29.438,32

FC

25.022,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2017/09/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000582

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS – VALE DE VAÍDE

Com o projeto de fecho da “Rede de Drenagem de Águas Residuais – Vale de Vaíde”
pretende-se dotar a área de influência de infraestruturas que permitam otimizar a
capacidade instalada e a extensão do serviço à população ainda não servida em Vale de
Vaíde, por sistema de águas residuais. O projeto contempla a execução de 30 novos
ramais de ligação numa extensão de 340 metros.

POSEUR-03-2012-FC-000583

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MONCHIQUE

Sistema de águas residuais de Umbria

Construção de um coletor gravítico, que permitirá o encaminhamento das águas
residuais para uma ETAR compacta, que garanta o cumprimento da legislação em vigor.

207.742,23

FC

176.580,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ARMAMAR

Implementação de Sistema de Drenagem e Tratamento de águas
Residuais do Municipio de Armamar - Sistema da Folgosa

O objetivo do PENSAAR2020, melhoria da qualidade das massas de água, é pretensão
deste município implementar medidas que contribuam para a concretização deste
objetivo, assim, para colmatar as falhas existentes, iremos instalar em algumas zonas
do município um novo sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais no
Município de Armamar, nomeadamente no Sistema da Folgosa.

244.608,95

FC

207.917,61

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/08/31

Portugal

MUNICÍPIO DE TABUAÇO

Em concreto pretende-se a construção de uma Etar compacta e descativação de uma
Operação de Redução da Poluição das Massas de Água Subsistema fossa séptica, por forma a reduzir a poluição urbana da massa de água do Rio Távora,
da Desejosa
assim como melhorar o estado da qualidade desta, e aumentar o número de
alojamentos servidos por saneamento básico público.

178.732,91

FC

151.922,97

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/06/30

2019/01/30

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

O projeto da “Rede de Drenagem de águas residuais – Ribeira do Moinho”, surge com
vista à eliminação das fossas sépticas e dos poços existentes em Ferreira, Avessada,
REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - RIBEIRA DO MOINHO Vale de Gião, Fundo da Vila e extensão do serviço em Vale de Gião e Lombada.No
âmbito da presente intervenção está prevista a implementação de coletores, estações
elevatórias (EE) e respetivas condutas como também a colocação de caixas de visita.

189.408,88

FC

160.997,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/08

2018/03/30

Portugal

120.674,79

FC

102.573,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

267.911,10

FC

227.724,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/05/01

2018/12/31

Portugal

3.521.832,44

FC

2.993.557,57

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/03/21

2018/12/31

Portugal

1.278.031,48

FC

1.086.326,76

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/22

2018/12/31

Portugal

199.253,81

FC

169.365,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/06/01

2019/01/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000584

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000585

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000586

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

O projeto de fecho do sistema de SAR de Anobra consubstancia-se no fecho de sistema
de saneamento de águas residuais e surge com o objetivo de dotar a área de influência
de infraestruturas que permitam otimizar a capacidade instalada e a extensão do
serviço à população ainda não servida por rede pública de saneamento, nomeadamente
no troço entre o cemitério e o limite do espaço urbano da povoação de Anobra.

POSEUR-03-2012-FC-000587

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

FECHO DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE
ANOBRA

POSEUR-03-2012-FC-000588

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MONCHIQUE

Ampliação do sistema de águas residuais de Monchique - Fecho de
Realização de cinco ações conjuntas, com vista ao fecho do sistema de Monchique.
sistemas de águas residuais

POSEUR-03-2012-FC-000589

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000590

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS

POSEUR-03-2012-FC-000591

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TABUAÇO

POSEUR-03-2012-FC-000592

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MONCHIQUE

Fecho sistema de abastecimento de água de Monchique- Ligação
ao sistema multimunicipal do Algarve

Ampliação da rede de abastecimento à população do concelho de Monchique com vista

939.275,80

FC

798.384,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/14

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000593

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

FECHO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE
CONDEIXA-A-VELHA

O projeto “Fecho de Sistema de SAR de Condeixa-a-Velha” consubstancia-se no fecho
de sistema de saneamento de águas residuais e surge com o objetivo de dotar a área de
influência de infraestruturas que permitam otimizar a capacidade instalada e a
extensão do serviço à população ainda não servida por rede pública de saneamento.

148.522,30

FC

126.243,95

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000594

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MONCHIQUE

617.943,05

FC

525.251,59

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000595

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE NELAS

194.347,88

FC

165.195,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/04/30

Portugal

272.295,66

FC

231.451,31

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000597

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Infraestruturas de abastecimento de Água em Castro Marim: sub
sistema central

A presente operação consiste na execução do Subsistema Central de Abastecimento de
Água do concelho de Castro Marim, que permitirá o abastecimento de água em
quantidade e qualidade às populações ainda não servidas.A intervenção permitirá a
articulação entre a vertente “em alta” e a vertente “em baixa”, configurando as infraestruturas municipais de modo a permitir a ligação eficaz aos Sistemas Multimunicipais
de Abastecimento de Águas do Algarve.

Com esta operação o Município de Felgueiras pretende aumentar a cobertura em
Extensão e fecho da Rede de Saneamento em Baixa - Várias Bacias pontos críticos de potencial contaminação das massas de água e elevar as taxas de
Municipais (Pertencentes à RH3) - Fase I
atendimento de forma a elevar a cobertura da população do concelho de
Felgueiras em 6,58 pontos percentuais.
Em concreto pretende-se a construção de uma Etar compacta e descativação de uma
Operação de Redução da Poluição das Massas de Água Subsistema fossa séptica, por forma a reduzir a poluição urbana da massa de água do Rio Távora,
de Arcos
assim como melhorar o estado da qualidade desta, e aumentar o número de
alojamentos servidos por saneamento básico público.

Ampliação do abastecimento através rede pública de água aos lugares limítrofes da
Fecho sistema de abastecimento de água de Monchique - Extensão Corta Porcas, freguesia de Monchique.Será a partir do reservatório da Ceiceira, que fardo sistema a populações ainda não servidas
se-á a alimentação à essa área.Prevê-se que rede a construir interligue as redes
existentes no Corte Pereiro à da Nave.
O projecto tem como objectivo a desactivação da unidade de tratamento existente,
constituída por uma gradagem manual, tanque Imhoff e leitos de secagem, a
Sistema de drenagem de Águas Residuais de Santar 1
construção de uma rede de drenagem gravítica e de uma ETAR do tipo lamas activadas,
com tratamento preliminar.

FECHO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE
EGA E VENDA DA LUISA

A principal atuação a que respeita o projeto diz respeito ao fecho da rede de SAR da
Ega, contudo, por via desta intervenção, será necessário proceder a dois investimentos
complementares, o restabelecimento da rede de AA e acessibilidades. O projeto de
fecho da rede de SAR – Venda da Luísa, surge com vista à extensão do serviço de SAR à
população desta localidade que ainda não estava servida.
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06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/01

2018/06/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000598

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Construção da ETAR para aglomerado de Sarzedinho

A operação consiste na construção de uma ETAR e de uma EE,substituindo a fossa
séptica existente no aglomerado de Sarzedinho.Assim,a fossa séptica a nascente será
substituída por uma EE que encaminhará as águas residuais para o centro do
aglomerado onde se localiza o coletor gravítico. A fossa séptica principal-a poente, será
desativada e as águas residuais serão conduzidas graviticamente para o local onde se
construirá a futura ETAR.

POSEUR-03-2012-FC-000599

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MEALHADA

Fecho da rede de saneamento - ETAR de Barcouço

A operação contempla a expansão da rede de saneamento de águas residuais na
freguesia de Barcouço, de forma a servir algumas franjas de partes de aglomerados
populacionais que ainda não se encontram servidos.

131.661,57

FC

111.912,33

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2017/11/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000601

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE MORA

Requalificação da ETAR de Pavia - Fornecimento de ETAR
Compacta

Pretende-se uma ETAR compacta, com sistema de arejamento prolongado, por forma a
obter-se um alto rendimento de depuração do efluente, atingindo-se reduções na
ordem dos 95 % em relação aos SST e CBO5.

137.572,31

FC

116.936,46

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/26

2017/12/29

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000603

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE NELAS

Sistema de drenagem de Águas Residuais de Santar 2

O projecto tem como objectivo a desactivação da unidade de tratamento existente,
constituída por um tanque Imhoff, e a construção de uma rede de drenagem gravítica e
de uma unidade compacta de lamas activadas em baixa carga de funcionamento
continuo..

194.347,88

FC

165.195,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/03/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000604

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MEALHADA

Ligação dos sistemas em alta e baixa da Mealhada

A operação visa a melhoria da qualidade do serviço de abastecimento de água, através
da substituição das captações próprias pela ligação ao sistema em alta da Águas do
Centro Litoral.

1.473.016,15

FC

1.252.063,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/12/31

Portugal

FECHO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE
LAMEIRA

O projeto de Fecho da Rede de SAR de Lameira, a implementar na freguesia de Anobra,
surge com vista à extensão do serviço de saneamento de águas residuais à população
da localidade de Lameira que ainda não estava servida, bem como para resolver o
problema do tratamento das águas residuais domésticas desta localidade, dando
cumprimento às normas de descarga dos efluentes e respetivos pareceres.

321.539,02

FC

273.308,17

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2018/12/31

Portugal

Alteração/Ampliação/Requalificação da ETAR de Almoçageme

Visa ampliar o sist. de tratam. com uma etapa de desinfeção do efluente final, para um
caudal de 50m3/h, por radiação de ultravioletas, aumentar as zonas dentro do recinto
da ETAR com disponibilização de pontos de água reutilizada. Dotar o sist. de
desidratação mecânica das lamas com circuito de reutilização, diminuindo assim a
utilização de água potável e proceder à remodelação e conserv. das instalações,
arranjos exteriores e aliment. elétrica.

272.746,23

FC

231.834,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/01/01

2017/02/28

Portugal

172.429,01

FC

146.564,66

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2017/11/30

Portugal

1.331.953,46

FC

1.132.160,44

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/03/09

2018/06/30

Portugal

O projeto tem como objetivo a desativação da unidade de tratamento existente,
constituída por uma gradagem manual, tanque Imhoff e leitos de secagem, da fossa 0703, bem como os afluentes que drenam para a FSS 06-03. A construção de uma rede de
drenagem gravítica e de uma ETAR do tipo lamas ativadas, com tratamento preliminar.

344.924,67

FC

293.185,97

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/13

2018/04/30

Portugal

195.586,78

FC

166.248,76

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/01

2017/12/31

Portugal

1.259.212,76

FC

1.070.330,85

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/10/09

2019/06/12

Portugal

351.935,67

FC

299.145,32

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/20

2018/04/30

Portugal

126.366,13

FC

107.411,21

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

281.731,36

FC

239.471,66

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/06/07

2018/07/02

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000605

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

POSEUR-03-2012-FC-000606

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000608

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MEALHADA

Fecho da rede de saneamento - ETAR da Mealhada

POSEUR-03-2012-FC-000609

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ampliação da Rede de Saneamento de Águas Residuais do
Subsistema da Vila – Arcos de Valdevez

POSEUR-03-2012-FC-000610

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE NELAS

Sistema de drenagem de Águas Residuais de Vilar Seco

POSEUR-03-2012-FC-000611

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

A operação consta da construção de um sistema de tratamento e drenagem de águas
Sistema de drenagem e tratamento de águas residuais dos Foros da
residuais doméstica, que inclui a instalação de um total 1766 m, 50 ramais, 33 caixas de
Caiada
visita e 1 Estação de tratamento.

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E
SANEAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA

POSEUR-03-2012-FC-000612

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000614

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE NELAS

POSEUR-03-2012-FC-000616

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TABUAÇO

POSEUR-03-2012-FC-000618

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000620

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000621

POSEUR-03-2012-FC-000622

POSEUR-03-2012-FC-000624

POSEUR-03-2012-FC-000625

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

Construção e Extensão de Redes de Drenagem de Águas Residuais
de Liceia

A operação contempla a expansão da rede de saneamento de águas residuais no
Município da Mealhada, de forma a servir algumas franjas de partes de aglomerados
populacionais que ainda não se encontram servidos, distribuídos por vários locais do
concelho.
As medidas previstas na presente operação irão contribuir para a otimização da
utilização da capacidade instalada da Estação de Tratamento de Águas Residuais de
Arcos de Valdevez bem como, permitir a melhoria da qualidade de serviço das redes de
saneamento de águas residuais deste Município.

A Operação “Construção e Extensão de Redes de Drenagem de Águas Residuais de
Liceia” responde à tipologia b) do Saneamento de Águas Residuais no âmbito do Aviso
PO SEUR 12-2016-38. A Operação compreende a extensão do serviço de saneamento de
águas residuais à população não servida dos lugares de Moinho da Mata, Bebedouro e
Resgatados, conduzindo-os à rede de saneamento existente para tratamento na ETAR
de Liceia, Gatões e Seixo.

O projeto tem como objetivo a desativação da unidade de tratamento existente,
constituída por uma gradagem manual, tanque Imhoff e leitos de secagem e da fossa
Sistema de drenagem de Águas Residuais de Moreira
08.. A construção de uma rede de drenagem gravítica e de uma ETAR do tipo lamas
ativadas, com tratamento preliminar.
Em concreto pretende-se a construção de uma Etar compacta e descativação de uma
Operação de Redução da Poluição das Massas de Água Subsistema fossa séptica, por forma a reduzir a poluição urbana da massa de água do Rio Távora,
de Sendim Bouções
assim como melhorar o estado da qualidade desta, e aumentar o número de
alojamentos servidos por saneamento básico público.

MUNICÍPIO DE TONDELA

Rede de Saneamento a Valverde

A operação consiste na execução de uma obra infraestrutural em que será realizado o
fecho do subsistema da rede de saneamento nas aldeias de Naia, Valverde, Lomba e
Nandufe, todos pertencentes ao Concelho de Tondela. Pretende-se com esta obra, ligar
os efluentes domésticos das aldeias referidas, às ETAR de Nandufe e de Tondela.

MUNICÍPIO DE NELAS

Sistema de drenagem de Águas Residuais de Aguieira/Carvalhal
Redondo

O projeto tem como objetivo a desativação da unidade de tratamento existente,
constituída por uma gradagem manual, tanque Imhoff e leitos de secagem. A
construção de uma rede de drenagem gravítica e de uma ETAR do tipo lamas ativadas,
com tratamento preliminar.

464.466,97

FC

394.796,92

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/30

2018/03/31

Portugal

Construção de ETAR em Conceição

A Conceição está dotada de um sistema de tratamento de AR primário localizado junto
ao Barranco da Rochinha, para onde é drenado todo o efluente. Esta linha de água
segundo a APA apresenta uma qualidade da massa de água como “inferior a bom”. De
forma a melhorar a qualidade da massa de água e a melhorar o sistema de tratamento
de AR o Município de Ourique propõe a construção de uma ETAR de tratamento
biológico, pelo processo de lamas ativadas.

147.023,15

FC

124.969,68

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2017/10/31

Portugal

FECHO DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE
CANEIRA

O projeto da Fecho da Rede de SAR de Caneira, a implementar na freguesia da Anobra,
surge com o intuito de resolver o problema do tratamento das águas residuais
domésticas desta localidade, de forma a cumprir as normas de descarga dos efluentes e
para dar cumprimento aos pareceres do Instituto da Conservação da Natureza e
Florestas (ICMF) e da CCDR Centro.

71.796,98

FC

61.027,43

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

Construção da ETAR para aglomerado de Casais do Douro

A operação visa construção de uma ETAR e de uma EE,substituindo a fossa séptica
existente no aglomerado de Casais do Douro.Assim,a pequena fossa séptica situada a
sul será substituída por uma EE que encaminhará as águas residuais para a estrada
nacional 222,onde se localiza o coletor.A fossa séptica principal localizada a poente,será
desativada e as águas residuais serão conduzidas graviticamente para o terreno
contíguo onde se situará a ETAR.

293.476,79

FC

249.455,27

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

FECHO DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE
CASAL DAS FIGUEIRAS

O projeto de Fecho da Rede de SAR de Casal das Figueiras, a implementar na freguesia
de Anobra, surge com vista à extensão do serviço de saneamento de águas residuais à
população das localidades de Casal das Figueiras e das Amoreiras (Núcleo 3) que ainda
não estava servida, bem como para resolver o problema do tratamento das águas
residuais domésticas desta localidade, dando cumprimento às normas de descarga dos
efluentes e respetivos pareceres.

132.745,46

FC

112.833,64

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2018/12/31

Portugal

298.946,16

FC

254.104,24

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/09/30

Portugal

311.916,03

FC

265.128,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/03/31

Portugal

79.999,90

FC

67.999,91

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/17

2017/12/31

Portugal

1.147.034,47

FC

974.979,30

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/20

2017/12/29

Portugal

MUNICÍPIO DE OURIQUE

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

POSEUR-03-2012-FC-000627

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MIRA

FECHO DE SISTEMA DE SAR EM CASAL E ERMIDA

O projeto de “Fecho de Sistema de SAR em Casal e Ermida” surge com o propósito de
estender o serviço de saneamento de águas residuais à população dos lugares de Casal
e Ermida.Este projeto de sistemas de drenagem de águas residuais comunitária,
contempla a execução de saneamento público em diversas povoações, que foram
consideradas prioritárias pelo Executivo.

POSEUR-03-2012-FC-000628

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE NELAS

Sistema de drenagem de Águas Residuais de Lapa do Lobo

O projecto tem como objectivo a desactivação da unidade de tratamento existente,
constituída por uma fossa sética, e a construção de uma ETAR do tipo lamas activadas,
com tratamento preliminar.

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

A candidatura consiste na construção da rede de águas residuais domésticas na Rua da
Orada em Outeiro, permitindo efetivamente fechar o sistema Alta – Baixa, e permitindo
Projeto da Rua da Orada - Fecho da Zona em Baixa do Saneamento
a jusante a ligação à rede de coletores em “Alta” e assim atingir as condições técnicas
de Outeiro
perfeitas para o fecho do Sistema Alta/Baixa garantindo a sustentabilidade do sistema e
da qualidade do serviço prestados no âmbito do ciclo urbano da água.

POSEUR-03-2012-FC-000630

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000631

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000632

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000636

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

MUNICIPIO DE MANGUALDE

ETAR DE CUBOS

Desativação de 3 fossas séticas públicas em funcionamento na Mesquitela, execução
dos emissários e elevatórias que conduzirão o efluente residual doméstico aí produzido
para a ETAR de Cubos, remodelação e ampliação da ETAR de Cubos e reposição das
infraestruturas afetadas.

MUNICÍPIO DE SOURE

REDE DE ESGOTOS DE VINHA DA RAINHA – ZONAS NORTE E
CENTRAL

O projeto surge com vista à extensão do serviço de saneamento de águas residuais à
população de Vinha da Rainha, bem como para resolver o problema do tratamento das
águas residuais domésticas destas localidades, que em termos de saneamento básico é
atualmente servida por fossas sépticas individuais.

994.999,99

FC

845.749,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

Subsistema de saneamento de Alcorochel

O lugar de Alcorochel é servido por rede de drenagem sem que seja proporcionado
tratamento adequado por inexistência de ETAR. Pretende-se construir uma ETAR, dois
sistemas elevatórios e colectores para articulação das novas infraestruturas com as
existentes. Será assim atingido um sistema adequado de recolha, drenagem e
tratamento das águas residuais, reduzindo a poluição urbana na massa de água
associada ao sistema (Rio Alviela - PT05TEJ0970).

691.134,18

FC

587.464,05

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/07/31

Portugal

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.
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Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000638

POSEUR-03-2012-FC-000640

POSEUR-03-2012-FC-000641

POSEUR-03-2012-FC-000642

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000643

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000644

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000645

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000646

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000647

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000648

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000649

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000650

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000654

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000655

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

EXTENSÕES DOS SAR E ETAR DE SALTO

Dado tal não ser possível o transporte gravítico dos efluentes gerados em parte do lugar
Salto até ao colector gravítico existente torna-se necessário a construção de um sistema
elevatório que eleve todos os efluentes recolhidos do lugar de Salto para a respetiva
ETAR (a executar). Estas infra-estruturas assegurarão a ligação à rede de saneamento
existente, que por sua vez, encaminha para a ETAR proposta em Salto.

903.252,50

FC

767.764,63

SAR do Pólo Industrial da Queijada e Freguesias de
Fornelos/Queijada e Anais + ETAR

A instalação da rede e da ETAR da Queijada irá permitir disponibilizar este serviço a
cerca de 330 alojamentos (700 residentes) mais 696 de equivalente populacional
estimado para o Polo Industrial no horizonte do projeto. O total de alojamentos com
serviço disponível do Sistema da Queijada passará de zero para 32%. Trata-se de
sistema verticalizado da responsabilidade do Município. No Pólo Industrial a rede é já
existente embora não operacional.

1.670.011,35

FC

Fecho de sistemas de abastecimento de água em baixa no
Município de Oliveira de Azeméis - 1.ª fase

Pretende-se executar o fecho dos sistemas de abastecimento: na Vila de Cucujães nos
lugares de São Fôjo, Fonte Escura, Ínsua e Santa Luzia, através do prolongamento da
rede de abastecimento de água a partir de R7 e em Travanca a partir do R24. As redes
que constituem o projeto de intervenção têm a mesma origem (Albufeira de CrestumaLever – tratamento na ETA do Lever).

819.499,91

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

Ligação de adutoras de abastecimento de água em diversas
freguesias

Pretende assim o município alargar a rede de distribuição a partir deste sistema a mais
populações, com vista à otimização da utilização da capacidade instalada na referida
ETA e mesmo da adesão ao serviço, através de adutoras de abastecimento, que
permitem levar a água em alta aos reservatórios de distribuição existentes em
Freixinho, Penso, Faia e Seixo.

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

O projeto da Fecho da Rede de SAR, a implementar na localidade de Vale de Janes,
surge com vista à extensão do serviço de saneamento de águas residuais à população
FECHO DA REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM VALE
da localidade de Vale de Janes que ainda não estava servida, bem como para resolver o
DE JANES
problema do tratamento das águas residuais domésticas desta localidade, dando
cumprimento às normas de descarga dos efluentes e respetivos pareceres.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/01

2019/07/31

Portugal

1.419.509,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/01

2018/07/12

Portugal

FC

696.574,92

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

978.828,42

FC

832.004,16

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/12/31

Portugal

294.339,83

FC

250.188,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/12/31

Portugal

649.042,89

FC

551.686,46

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/01

2019/07/31

Portugal

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Extensões dos SAR e ETAR de São Vicente da Chã

A solução adotada, para a colecta e transporte das águas residuais, resultou da
avaliação de várias alternativas, devidamente analisadas tendo como base de
sustentação as visitas ao local e a análise da topografia da zona a servir, sempre
orientadas pelas regras de arte que se exigem para trabalhos desta natureza.

MUNICÍPIO DE SOURE

Fecho da rede de drenagem de águas residuais domésticas de
Alfarelos/Granja do Ulmeiro

O projeto de “Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Alfarelos-Granja do
Ulmeiro” surge com o propósito de conduzir todo o efluente atualmente recolhido nas
freguesias de Alfarelos e de Granja do Ulmeiro para a ETAR existente em Figueiró do
Campo; e eliminar todas as fossas sépticas atualmente em funcionamento.

994.999,99

FC

845.749,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/07/01

2018/12/31

Portugal

Abastecimento de Água à Zona Sul das Freguesias de Roge,
Macieira de Cambra e S. Pedro de Castelões

A solução corresponde à instalação de equipamento mecânico e eletromecânico na
estação de tratamento de água de Roge e de um grupo elevatório num reservatório já
existente, à construção de 3,9 km de condutas adutoras (elevatórias), 3 reservatórios (2
dos quais equipados com estação elevatória), 16,3 Km de rede de distribuição e 493
ramais domiciliários, prevendo-se que sirva 878 residente.

1.604.746,30

FC

1.337.686,16

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/13

2019/02/28

Portugal

Fecho do subsistema de SAR Lagoa-Meco: Zambujal sul/poente e
Azóia-Pinheirinhos

A operação apresenta-se como intervenção integrada num conjunto remanescente de
redes de coletores em baixa para fecho do subsistema SAR Lagoa-Meco, coerente com
os princípios do PENSAAR 2020, para de forma eficaz e com menores custos, assegurar
maior eficiência na gestão do sistema com menores gastos na prestação do serviço,
mediante uma gestão mais adequada por forma a maximizar os ganhos de eficiência e a
otimizar os custos de serviço.

2.386.649,27

FC

2.028.651,88

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

MUNICÍPIO DE CAMINHA

Rede de saneamento de Vilar de Mouros

Construção das infraestruturas em “baixa” de drenagem de águas residuais na
Freguesia de Vilar de Mouros.Constituído pelas seguintes infraestruturas:8.2km de
coletores gravíticos;2.07km de condutas elevatórias;3 estações elevatórias;312 ramais
domiciliários (despesa não elegível e não contabilizada para efeitos de operação).

990.000,00

FC

841.500,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Rede de Saneamento em Baixa - Freguesias de Vila de Prado,
Loureira e Soutelo

A operação contempla a prevenção das massas de água, através da diminuição da
pressão exercida pela poluição urbana, advinda das águas residuais, do Município de
Vila Verde. Tem como objetivos: - A desativação de fossas sépticas sem tratamento; Construção de 24,93 km de rede gravítica; - Construção de 1163 ramais domiciliários.

1.879.059,56

FC

1.597.200,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/01

2018/11/30

Portugal

Fecho do Sistema de AA de Celavisa - Ligação alta - baixa (Jurjais)

A operação objeto da presente candidatura visa concorrer para o fecho do Sistema de
Abastecimento de Água de Celavisa, através da realização de uma intervenção que visa
a adução de água tratada, a partir da rede de distribuição de água de Celavisa, até ao
atual Reservatório de Jurjais e a consequente eliminação da alimentação deste último
por minas.

34.559,71

FC

29.375,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/08/01

2018/08/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ARGANIL

Reabilitação e Beneficiação da ETAR da ZI da Relvinha - Melhoria
da Qualidade da Massa de Água Associada

A operação objeto da presente candidatura visa concorrer para melhorar a qualidade da
massa de água que atualmente e nos termos do parecer emitido pela APA, se encontra
identificada no Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis com
estado inferior a bom, decorrente da poluição urbana, para isso contribuindo a ETAR da
Zona Industrial da Relvinha. Para tal visa-se em concreto a reabilitação e beneficiação
da referida ETAR.

1.145.099,08

FC

973.334,22

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/01

2018/03/31

Portugal

MUNICÍPIO DE SOURE

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS –
GESTEIRA-PIQUETE-LOUSÕES

O projeto da “Rede de Drenagem de águas residuais domésticas – Gesteira-PiqueteLousões”, surge com vista à extensão do serviço de saneamento de águas residuais à
população da localidade de Louzões que em termos de saneamento básico é
atualmente servida por fossas sépticas individuais.

335.705,00

FC

285.349,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

2.503.414,31

FC

1.402.799,37

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/02

2018/11/30

Portugal

3.013.152,50

FC

2.167.113,13

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/06/01

2019/06/01

Portugal

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

MUNICIPIO DE SESIMBRA

MUNICÍPIO DE ARGANIL

POSEUR-03-2012-FC-000656

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Fecho de sistemas de saneamento de águas residuais - Freguesias
de Vila Verde, Barbudo, Turiz, Cervães e Cabanelas.

A operação contempla o fecho de sistemas de saneamento de águas residuais, através
do fecho de sistemas de SAR, para otimização da capacidade instalada e aumento da
adesão ao serviço, por parte do Município de Vila Verde. Tem como objetivos: - A
desativação de fossas sépticas sem tratamento; - A construção de uma estação
elevatória; - Construção de 51,86 km de rede gravítica; - Construção de 1719 ramais
domiciliários.

POSEUR-03-2012-FC-000658

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

FECHO DO SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS DE GRAMIDO –
SUBSISTEMA DE LEVERINHO, ESPOSADE E SOUSA

Construção da rede de drenagem de águas residuais para fecho do sistema de
drenagem e tratamento de águas residuais de Gramido. Estão incluídos neste plano os
subsistemas de drenagem de águas residuais de Leverinho, Esposade e Sousa.

POSEUR-03-2012-FC-000659

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

MUNICÍPIO DE ARGANIL

A operação objeto da presente candidatura visa concorrer para o fecho do Sistema de
Fecho do Sistema de AA da Cerdeira - Ligação alta - baixa (Cerdeira, AA da Cerdeira, através da realização de uma intervenção que visa a adução de água
Dreia, Deflores e Benfeita)
tratada, por gravidade, a partir do sistema em “alta” de Cerdeira, até aos atuais
Reservatórios de Dreia e Deflores e ao reservatório a construir em Benfeita.

445.962,30

FC

379.067,95

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000660

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

MUNICÍPIO DE SOURE

O projeto de prolongamento e fecho da “Rede de Drenagem de Águas Residuais
REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE CASA Domésticas de Casa Velha, Casal Novo e Gabriéis” surge com o propósito de conduzir
VELHA, CASAL NOVO E GABRIÉIS
todo o efluente atualmente recolhido nestas localidades para a ETAR de Soure, através
da ligação a um coletor existente na zona do Senhor das Almas.

592.225,00

FC

503.391,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/06/01

2018/12/31

Portugal

181.356,25

FC

154.152,81

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

0,85

0,85

POSEUR-03-2012-FC-000661

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

FECHO DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE
CASAL DE SÃO JOÃO

O projeto da Rede de Esgotos de Casal de S. João e Inculca, a implementar nas
respetivas localidades, surge com vista à extensão do serviço de saneamento de águas
residuais à população da localidade de Casal de S. João que ainda não estava servida,
bem como para resolver o problema do tratamento das águas residuais domésticas
desta localidade, dando cumprimento às normas de descarga dos efluentes e aos
pareceres do ICNF e da CCDRC.

POSEUR-03-2012-FC-000662

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE ARGANIL

Fecho do Sistema de AA do Feijoal - Ligação alta - baixa (Feijoal Bufalhão)

A intervenção que se pretende levar a efeito no âmbito da operação, encontra-se com
projeto base aprovado, nos termos referidos na memória descritiva e justificativa da
operação.

123.140,46

FC

104.669,39

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000665

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

Rede de drenagem de águas residuais domésticas em ruas da Chã

Com esta ação será efetuado o fecho de malha, a eliminação dos focos de poluição,
pontuais e eventuais, das fossas sépticas individuais, ajustamento para uma rede
unitária de saneamento a drenar para a ETAR de Vila Chã, já devidamente licenciada,
construída e gerida pelas Águas do Norte.

103.338,22

FC

87.837,49

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/05/04

2017/08/31

Portugal

83.016,34

FC

70.563,89

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

0,85

MUNICÍPIO DE ALIJÓ

POSEUR-03-2012-FC-000666

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

Sistema de Abastecimento de Água de Montes Altos

A operação configura um investimento com vista à melhoria da qualidade dos serviços
de AA à população de Montes Altos.Para tal, será construído o sistema de
abastecimento de água de Montes Altos, que inclui rede de abastecimento e de
distribuição, bem como reposição de pavimentos. Este sistema será ligado ao sistema
em alta designado Guadiana Sul, com origem no ponto de entrega do Enxoé.

POSEUR-03-2012-FC-000668

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TONDELA

Ampliação da ETAR ZIM do Lajedo

A presente candidatura “Ampliação da ETAR da Zona Industrial de Lagedo”, pretende a
realização de obras de ampliação da ETAR existente para permitir ajustar a capacidade
de tratamento às condições de afluência atuais e esperadas num futuro próximo.

788.640,00

FC

670.344,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/01

2018/01/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000671

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE MOINHOS

O projeto “Rede de drenagem de águas residuais domésticas de Moinhos” insere-se no
fecho de sistema de saneamento de águas residuais e surge com o objetivo de dotar a
área de influência de infraestruturas que permitam otimizar a capacidade instalada e a
extensão do serviço à população ainda não servida por rede pública de saneamento.

154.421,33

FC

131.258,13

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/28

2017/12/15

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000672

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO

FECHO DE REDE DE SANEAMENTO DE SENHOR DA SERRA, CHÃS E
FUNDO DA RIBEIRA

O projeto “REDE DE SANEAMENTO DE SENHOR DA SERRA, CHÃS E FUNDO DA RIBEIRA”
consubstancia-se no fecho de sistema de saneamento de águas residuais e surge com o
objetivo de dotar a área de influência de infraestruturas que permitam a extensão do
serviço à população ainda não servida por rede pública de saneamento.

354.413,87

FC

301.251,79

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/28

2018/03/15

Portugal

0,85

0,85

859
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Código da Operação | Operation Code
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Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

POSEUR-03-2012-FC-000673

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000674

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000675

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000676

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Sistema de Abastecimento de Água de Miranda do Douro - Sector
Norte

A operação visa optimizar o serviço de abastecimento de água no Sector Norte de
Miranda do Douro, potenciando a capacidade instalada em baixa através do fecho de
sistemas concluindo as ligações alta-baixa, com encerramento de captações próprias
ineficientes e ligação das redes dos aglomerados à ETA de Miranda, para a melhoria do
serviço de abastecimento em qualidade (melhor tratamento) e quantidade
(fornecimento ininterrupto).

1.426.773,54

FC

1.212.757,51

Saneamento de águas residuais de Bravães

A solução proposta no Estudo do projeto do Saneamento de Águas Residuais em
Bravães e Lavradas aponta para a divisão da zona em três bacias de drenagem.Os
efluentes da terceira bacia deverão ser integrados, por elevação, na rede existente de
Oleiros, que tem como destino final a atual ETAR de Ponte da Barca.

319.398,71

FC

MUNICÍPIO DE PENACOVA

S.P.D.A.D.A.R. Chelo e Chelinho

A presente operação centra-se na construção da rede de recolha de águas residuais em
baixa dos lugares de Chelo e Chelinho, da freguesia de Lorvão, que irão ter como
destino a ETAR de Penacova, e assim dar cumprimento à redução da poluição urbana
neste lugares, assegurar a protecção ambiental, ao mesmo tempo que se remodela uma
secção da rede de distribuição de água, diminuindo drasticamente as rupturas
existentes e as potenciais do futuro.

410.619,70

MUNICIPIO DE LAMEGO

Tratamento de águas Residuais em Penude/ Vila Nova de Souto
D´El Rei a Drenar para a ETAR de Lamego

Os projetos que fazem parte da presente operação têm como objetivo melhorar as
condições de acesso aos serviços de SAR, de 5 povoações: Sucres, Veiga e Quinta do
Casal da freguesia de Penude, e Arneirós e Lamelas da freguesia de Vila Nova de Souto
D´El-Rei.

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2019/01/31

Portugal

271.488,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

FC

349.026,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

518.987,83

FC

441.139,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/08/01

2019/01/03

Portugal

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

FECHO DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE
PRESA E RELVES

O projeto da Fecho da Rede de SAR, a implementar nas localidades de Presa e Relves,
surge com vista à extensão do serviço de saneamento de águas residuais à população
da localidade de Presa e Relves que ainda não estava servida, bem como para resolver o
problema do tratamento das águas residuais domésticas desta localidade, dando
cumprimento às normas de descarga dos efluentes e respetivos pareceres.

225.658,52

FC

191.809,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

0,85

MUNICIPIO DE LAMEGO

O que se pretende com esta operação é colmatar as falhas existentes nas freguesias de
Tratamento de Águas Residuais em Samodães/Penajóia/Cambres a Cambres e Samodães e dotar a freguesia da Penajóia de um sistema que no futuro nos
drenar para a ETAR de Cambres
permita ligar ao mesmo, o saneamento de vários povos, como por exemplo: S. Salvador,
Aldeia, Valclaro, Ribeira, Carvalhal, Sampaio, Fieis de Deus, Santiago, etc.

912.474,00

FC

775.602,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/08/01

2019/09/30

Portugal

A operação contempla o fecho de sistemas de saneamento de águas residuais, através
Rede de drenagem de águas residuais em Castelo do Neiva, Chafé, do fecho de sistemas de SAR, para otimização da capacidade instalada e aumento da
Deão, Mazaferes, S. Romão do Neiva e Vila Fria
adesão ao serviço, por parte dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de
Viana do Castelo.

3.064.261,92

FC

2.604.622,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/11/30

Portugal

FECHO DO SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS DO RIO FERREIRA –
SUBSISTEMA DA ENCOSTA DA BELAVISTA

Construção da rede de drenagem de águas residuais para fecho do sistema de
drenagem e tratamento de águas residuais de Rio Ferreira.

979.866,90

FC

832.886,87

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/06/30

2019/06/30

Portugal

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais - Póvoa da Atalaia

Pretende-se com esta candidatura o fecho da rede em baixa da drenagem das águas
que alimentam a Estação de Tratamento de Águas Residuais da Atalaia do Campo, com
vista à optimização da capacidade instalada e da adesão ao serviço, através de ligações
entre o sistema em alta e os sistemas em baixa e da extensão do serviço a populações
ainda não servidas na área de influência dos sistemas.

123.373,02

FC

104.867,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2017/12/29

Portugal

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais - Souto da Casa

Fecho da rede em baixa da drenagem das águas que alimentam a Estação de
Tratamento de Águas Residuais do Castelejo, ficando com esta intervenção fechado o
sistema de saneamento de águas residuais com vista à optimização da capacidade
instalada e da adesão ao serviço, através de ligações entre o sistema em alta e os
sistemas em baixa e da extensão do serviço a populações ainda não servidas na área de
influência dos sistemas.

398.105,00

FC

338.389,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2017/12/29

Portugal

Conceção/construção de ETAR e EEAR das Folgosas

Instalação de uma ETAR para tratar os efluentes urbanos gerados nas localidades de
Folgosa do Salvador e Folgosa da Madalena. Será necessário construir uma estação
elevatória de águas residuais na Folgosa da Madalena (em substituição da fossa séptica
coletiva exsitente) e um emissário que conduza os efluentes das duas localidades até à
ETAR.

528.868,99

FC

449.538,64

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/05

2018/03/30

Portugal

Pretende-se com esta candidatura o fecho da rede em baixa da drenagem das águas
que alimentam a Estação de Tratamento de Águas Residuais de Silvares, com vista à
optimização da capacidade instalada e da adesão ao serviço, através de ligações entre o
sistema em alta e os sistemas em baixa e da extensão do serviço a populações ainda
não servidas na área de influência dos sistemas.

45.826,45

FC

38.952,48

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2017/12/29

Portugal

134.539,57

FC

114.358,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/08/01

2018/03/31

Portugal

Esta operação visa a redução da poluição urbana da massa de água na Albufeira de
Bemposta, melhorar o sistema de saneamento de águas residuais, sendo que a
população de Sendim, abrangida pela operação, contempla mais de 20% da população
do Concelho, pretendendo ainda dar cumprimento aos normativos legais no que diz
respeito às condições exigidas para o licenciamento da instalação e dos parâmetros de
descarga das aguas residuais.

992.752,77

FC

843.839,85

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2018/07/31

Portugal

0,85

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

POSEUR-03-2012-FC-000678

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000679

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000680

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO
BASICO DE VIANA DO CASTELO

POSEUR-03-2012-FC-000682

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

POSEUR-03-2012-FC-000683

POSEUR-03-2012-FC-000686

POSEUR-03-2012-FC-000687

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

0,85

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

MUNICÍPIO DE SEIA

Nome da Operação | Operation Name

POSEUR-03-2012-FC-000688

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais - Silvares

POSEUR-03-2012-FC-000691

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Trata-se da construção de uma estação elevatória que permitirá a entrada em
Fecho da rede de saneamento de águas residuais de Paço Vedro de
funcionamento da rede de saneamento existente, verificando-se uma abrangência
Magalhães
significativamente maior no território, que a área restrita da intervenção.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

POSEUR-03-2012-FC-000692

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

Construção da ETAR de Sendim

POSEUR-03-2012-FC-000694

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ampliação da rede de abastecimento de água ao sistema nascente A operação visa a ampliação da rede de abastecimento de água à freguesia de Cabana
(Mezio) - Fase 2
Maior, que não se encontra servida, a partir do subsistema do Mezio.

521.834,67

FC

443.559,47

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/08/01

2018/12/30

Portugal

Reforço do Abastecimento de Água na Freguesia de Melides

Trata-se de um investimento destinado a reforçar o AA à localidade de Melides implantando as infraestruturas necessárias para o efeito - e também a dotar as
população de Valinho da Estrada de serviços de AA, estendendo a rede até esta área
não ligada.Da operação resulta um aumento da população servida e maior adesão aos
serviços, serviços de AA de maior qualidade, em quantidade e com continuidade
adequadas.

567.184,14

FC

482.106,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2019/01/31

Portugal

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais - Fundão

Fecho da rede em baixa da drenagem das águas que alimentam a Estação de
Tratamento de Águas Residuais do Grande Fundão, ficando com esta intervenção
fechado o sistema de saneamento de águas residuais com vista à optimização da
capacidade instalada e da adesãoao serviço, através de ligações entre o sistema em alta
e os sistemas em baixa e da extensão do serviço a populações ainda não servidas na
área de influência dos sistemas.

539.989,98

FC

458.991,48

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2017/12/29

Portugal

151.726,49

FC

128.967,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

2.491.723,12

FC

2.117.964,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2019/01/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000695

POSEUR-03-2012-FC-000696

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

POSEUR-03-2012-FC-000698

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE PENACOVA

Conduta de Distribuição de Água à Freguesia de Sazes do Lorvão

A presente operação centra-se na construção da conduta adutora entre a derivação na
rotunda de acesso ao Parque Empresarial da Alagoa e a rede de distribuição de água da
freguesia de Sazes do Lorvão, e assim fazer a ligação entre o sistema em baixa e o
sistema em alta, maximizando a capacidade existente da captação da Águas do Centro
Litoral, e desactivando a captação própria do Município e o reservatório de Sazes
Midões.

POSEUR-03-2012-FC-000700

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DO BARREIRO

EXTENSÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS,
NO SUBSISTEMA DA ETAR BARREIRO/MOITA, NO MUNICÍPIO DO
BARREIRO

Com as intervenções propostas haverá um acréscimo de 606 alojamentos servidos por
rede de drenagem de águas residual doméstica. Em termos de população equivalente a
servir, estima-se que o acréscimo corresponda a aproximadamente 1450 hab.eq..

POSEUR-03-2012-FC-000701

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Construção de estação elevatória e emissário na zona velha de
terena

A intervenção preconiza a construção de uma estação elevatória com ligação à ETAR
sob a gestão da entidade em alta, contribuindo a operação para o “Fecho de sistemas
de abastecimento de saneamento em baixa”.

66.999,45

FC

56.949,53

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2017/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000702

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DO SEIXAL

Execução de Rede de Infraestruturas nos Morgados II - Fernão
Ferro, Seixal nas Ruas da Liberdade e Júlio Dantas

As obras que se pretendem construir correspondem à atividade “em baixa” na área de
influência do Subsistema “em alta” de drenagem de águas residuais da Cucena. As
águas residuais são conduzidas à ETAR da Cucena para tratamento.

69.260,22

FC

58.871,19

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/01

2018/08/01

Portugal

MUNICÍPIO DO SEIXAL

A oportunidade da realização da operação, é justificada pela necessidade imediata de
promover o aumento da adesão ao serviço e a extensão de rede a populações não
Execução da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas em
servidas para fazer face ao aumento do número de habitantes, decorrente do
Verdizela - Corroios
incremento observado dos licenciamentos urbanísticos na freguesia e otimização das
infraestruturas existentes quer da vertente em alta como em baixa.

305.765,19

FC

259.900,41

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/05

2018/12/28

Portugal

Ampliação da Rede de Abastecimento de Água no Município de
Penela

A operação consiste na execução de condutas adutoras uma extensão total de 8.296m,
dois reservatórios e duas estações elevatórias, com ligação ao sistema em “Alta”, no
sentido de garantir a eficiência deste sistema.A operação contempla a construção
destas adutoras que irão garantir o abastecimento de água às localidades de Besteiro,
Rabaçal, Podentes, S. Domingos, Vouzela e Fonte Redoiça com ligação ao sistema “em
alta”.

978.976,27

FC

832.129,83

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

66.417,75

FC

56.455,09

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2017/12/31

Portugal

1.186.026,58

FC

1.008.122,59

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/01/01

2017/09/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000703

POSEUR-03-2012-FC-000704

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE PENELA

POSEUR-03-2012-FC-000706

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM

Construção da ETA de Vale Seco

Trata-se de um investimento numa solução, designadamente a construção da ETA de
Vale Seco, para dar resposta ao problema da existência de população servida com água
não sujeita a tratamento adequado. A construção da ETA irá garantir a qualidade da
água para consumo humano disponibilizada pelo sistema de abastecimento de Vale
Seco, dando cumprimento às Diretivas aplicáveis

POSEUR-03-2012-FC-000707

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E
SANEAMENTO DE ALMADA

AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ETAR DO VALDEÃO

A ETAR do Valdeão é o órgão de tratamento das águas residuais urbanas de uma subbacia integrada na bacia norte do concelho de Almada
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Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000708

POSEUR-03-2012-FC-000709

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Consiste no prolongamento do Intercetor da Qta Damião para interligação da rede de
drenagem em baixa de saneamento da Qta Vale da Loba ao troço do Intercetor da Qta
do Damião, rede em alta e a execução de dois troços de rede, numa extensão de aprox.
400 ml de forma a servir 5 ruas que não dispõem de saneamento, que ligarão ao
prolongamento do Intercetor da Qta Damião a construir, correspondente a 20 ramais
domiciliários e 30 caixas de visita.

330.084,35

FC

280.571,70

94.862,63

FC

1.312.544,00

MUNICÍPIO DO SEIXAL

Execução do Prolongamento do Intercetor da Quinta do Damião Amora

MUNICÍPIO DE PENACOVA

A presente operação contempla a construção de um sistema elevatório e de um
colector gravítico, que permitirão o encaminhamento das águas residuais geradas no
Estação Elevatória de Esgotos da Z.I. de Alagoa e Ligação à Rede da Parque Empresarial da Alagoa, para a rede de drenagem existente na localidade de
Espinheira
Espinheira. Os efluentes serão encaminhados para a ETAR de Penacova, e a execução
desta operação permitirá maximizar a capacidade existente neste equipamento da
Águas do Centro Litoral.
Para dotar os lugares de Portela das Laranjeiras, Laranjeira, Casal dos Pintainhos, Casal
Jacinto, Vale Poços, Fonte Santa e Madeiras com sistema de drenagem de águas
residuais domésticas, foi adquirido o projeto de execução, pretendendo-se agora
executar a obra. A solução proposta consiste na conceção de um sistema constituído
por coletores gravíticos que garantirão de forma adequada o escoamento das águas
residuais das referidas povoações.

POSEUR-03-2012-FC-000711

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Sistema de Drenagem de Águas Residuais Domésticas das
Madeiras

POSEUR-03-2012-FC-000712

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DO BARREIRO

EXTENSÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS, Com as intervenções propostas haverá um acréscimo de 334 alojamentos servidos por
NO SUBSISTEMA DA ETAR DA ZI DA AUTOEUROPA, NO MUNICÍPIO rede de drenagem de águas residual doméstica. Em termos de população a servir,
DO BARREIRO
estima-se que o acréscimo corresponda a aproximadamente 705 hab..

POSEUR-03-2012-FC-000713

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE AMARES

POSEUR-03-2012-FC-000715

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

POSEUR-03-2012-FC-000716

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICIPIO DE MANGUALDE

A Operação é caracterizada por três tipologias de trabalhos:a) Construção de coletores
e intercetores. b) Construção de instalações elevatórias, acessíveis a pessoas com
Extensão e fecho de sistemas de saneamento de águas residuais mobilidade reduzida, equipadas com painéis fotovoltaicos para auxiliar no
Amares 2016
funcionamento dos equipamentos. c) Construção de travessias no rio Homem para
proceder à entrega no efluente no emissário Cávado/Homem.
A operação visa a construção de infraestruturas de saneamento de águas residuais no
Ligação de Rede de Drenagem de Águas Residuais nas freguesias de Município de Vila do Conde:No caso do sistema em “Baixa”:Ligações de Redes de
Arcos, Retorta e Rio Mau
Drenagem de Águas Residuais em Rio Mau, Retorta e Arcos No caso do sistema em
“Alta”:Sistema Elevatório da Retorta Sistema Elevatório do Este
Construção de dois reservatórios em Santo André e em Fonte de Cerdeira, intervenções
Modernização dos Sistemas da Rede Adutora de Abastecimento de pontuais nos reservatórios da Sr.ª do Castelo e Cruz da Mata e interligação aos sistemas
Água do Município de Mangualde
de abastecimento de Corvaceira, Chãs de Tavares, Cunha Alta, Torre de Tavares,
Abrunhosa a Velha e Abrunhosa do Mato.

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/15

2018/09/14

Portugal

80.633,24

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

FC

1.115.662,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/11/01

2017/11/01

Portugal

961.466,67

FC

817.246,67

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

3.366.759,41

FC

2.861.745,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

1.774.976,45

FC

1.508.729,98

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/03

2018/08/31

Portugal

924.650,00

FC

785.952,50

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/01

2018/12/31

Portugal

252.000,00

FC

214.200,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/06/01

2017/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000717

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

A operação consta da ligação da rede existente na povoação de Casa Nova da Cruz, cujo
abastecimento é feito a partir de uma origem não controlada, à rede de distribuição de
Ampliação do sistema de abastecimento de água de São Teotónio - S. Teotónio. Para o efeito, prevê-se que a conduta a instalar seja ligada na zona do
Casa Nova da Cruz
Sobreirinho à conduta existente com origem no depósito do Derrouca onde será
executado o nó de abastecimento geral para a nova conduta que terá uma extensão de
4933 m até à Casa Nova da Cruz.

POSEUR-03-2012-FC-000718

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Conclusão do Sistema de Saneamento em Baixa de Hortinhas

Trata-se de uma operação que têm como objetivo primordial a melhoria da
operacionalidade do Sistema em baixa, prevendo a construção de uma nova rede de
drenagem a ligar ao sistema de tratamento existente.

117.066,75

FC

99.506,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2017/10/02

Portugal

Construção da Rede de Saneamento dos lugares de Casal Velho,
Roussa, Crespos, Cavadinha e Pinheirinho

A operação consiste na construção de infraestruturas de drenagem de águas residuais,
em baixa, nos lugares de Casal Velho, Degolaço (parte), Roussa, Cotrofe, Crespos
(parte), Cavadinha (parte), Pinheirinho (parte) e Casal Fernão João (parte), da freguesia
de Pombal, cuja autonomia física e financeira, será assegurada através de uma rede
totalmente gravítica, que drenará as sub-bacias 1, 2, 3, 4 e 5 para as ETAR's de Pombal
e Louriçal.

996.157,35

FC

846.733,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/10/26

2017/11/30

Portugal

Rede de Drenagem dos lugares de Outeiro do Louriçal e Foitos

A operação consiste na construção de infraestruturas de drenagem de águas residuais,
em baixa, nos lugares de de Outeiro do Louriçal e Foitos, da freguesia do Louriçal, cuja
autonomia física e financeira, será assegurada através duas EEAR e ainda pelo aumento
de potência da EEAR de Casais Loureiros, que eleva o efluente desta operação, com
destino à ETAR do Louriçal.

1.191.377,79

FC

1.012.671,12

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/06

2017/12/30

Portugal

A rede de saneamento do Olho Polido, tem como finalidade dotar a povoação de
infraestruturas de drenagem de águas residuais domésticas, que efetuarão a recolha e
encaminhamento destas águas para o sistema intercetor que permitirá a sua condução
para coletores de rede em “alta” e respetivamente para estações de tratamento de
águas residuais adequadas, promovendo a concretização do cumprimento da Diretiva
de Águas Residuais Urbanas.

335.345,50

FC

285.043,68

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/04/01

2018/11/30

Portugal

A operação consiste na construção de infraestruturas de drenagem de águas residuais,
em baixa, nos lugares de Outeiro da Cruz, Moutinhas, Remessa e Barrigueira, da União
de Freguesias de Santiago de Litém, S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze, cuja
autonomia física e financeira, será assegurada através de uma rede totalmente
gravítica, que drenará para a ETAR de Pombal.

143.226,04

FC

121.742,13

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/13

2017/12/31

Portugal

1.112.118,29

FC

945.300,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

Com a implementação da operação toda a área da localidade do Caramulo, Guardão de
Cima, Gurdão de Baixo, Litrela e Pedronhe, estarão finalmente ligados a um sistema de
abastecimento de água a funcionar.

941.156,06

FC

799.982,65

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/01

2019/03/01

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000719

POSEUR-03-2012-FC-000720

POSEUR-03-2012-FC-000721

POSEUR-03-2012-FC-000724

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE POMBAL

MUNICÍPIO DE POMBAL

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E
SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES Saneamento do Olho Polido
VEDRAS

MUNICÍPIO DE POMBAL

Rede de Drenagem dos lugares de Outeiro da Cruz, Moutinhas,
Remessa e Barrigueira

POSEUR-03-2012-FC-000725

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE BARCELOS

A presente candidatura tem como objecto a “Construção de Etar na zona sul do
Concelho de Barcelos - Macieira de Rates”, substituindo uma mini-ETAR existente e que
Construção de Etar na zona Sul do Concelho de Barcelos - Macieira
não permite o adequadado tratamento das águas residuais, encontrando-se, por isso,
de Rates
associada a uma massa de água que se encontra em estado inferior a bom - a ribeira de
Macieira.

POSEUR-03-2012-FC-000726

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TONDELA

Sistema de abastecimento de água ao domicilio ao Caramulo

0,85

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E
SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES Saneamento da Galpeira
VEDRAS

O projeto em apreço, visa dotar a povoação da Galpeira de rede de águas residuais
domésticas, na medida em que o tipo de tratamento existente são as fossas séticas de
duvidosa eficiência. Assim, considerou-se fundamental projetar para aquela localidade –
apesar de configurar um pequeno aglomerado – uma rede de drenagem de águas
residuais que sejam sujeitas a um tratamento apropriado.

134.999,48

FC

114.749,56

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/12/15

2017/09/30

Portugal

MUNICÍPIO DE PENACOVA

Rede de drenagem pública de águas residuais de Telhado

A presente operação prevê a construção de 1sistema de drenagem de águas residuais
domésticas, p/ a recolha e encaminhamento dos efluentes gerados em Telhado e
Cabeço da Terra Nova, para 1único ponto,designadamente a primeira caixa de visita de
um colector que será executado no âmbito do projecto da “Estação Elevatória da Zona
Industrial de Alagoa e ligação à Rede da Espinheira”,que assegurará a ligação à rede de
drenagem existente na Espinheira.

380.413,72

FC

323.351,66

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

94.970,09

FC

80.724,58

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2018/08/01

Portugal

758.698,92

FC

644.894,07

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/29

2018/12/31

Portugal

1.000.525,06

FC

750.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/29

2018/12/31

Portugal

994.050,97

FC

750.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/29

2018/12/31

Portugal

608.804,47

FC

517.483,80

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/29

2018/12/31

Portugal

452.621,12

FC

337.622,13

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/29

2018/12/31

Portugal

417.980,00

FC

355.283,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/05

2018/03/30

Portugal

128.256,57

FC

109.018,08

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000728

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000730

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000732

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TONDELA

Extensão de saneamento ao Caramulo

Construção de cerca de 7km de rede de drenagem de águas residuais, com a colocação
de caixas de visita e os ramais de ligação prediais com a ligação à ETAR do Caramulo
para fecho deste subsistema e remodelação da rede de drenagem de águas residuais
existente.

POSEUR-03-2012-FC-000733

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TÁBUA

Sistema de drenagem de águas residuais de Espadanal, Lageosa e
Vila Seca

Criação de infraestruturas de recolha e transporte das águas residuais nos lugares de
Espadanal, Lageosa e Vila Seca, pertencentes à União de Freguesias de Ázere e Covelo,
do Município de Tábua (Distrito de Coimbra).

POSEUR-03-2012-FC-000734

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TÁBUA

Sistema de drenagem de águas residuais de Espariz e Carragosela,
incluindo a construção de ETAR

POSEUR-03-2012-FC-000735

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TÁBUA

Drenagem de águas residuais de Meda de Mouros e Bogalhas e
Beneficiação e Ampliação da ETAR de Pinheiro de Coja

POSEUR-03-2012-FC-000736

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TÁBUA

Criação de infra-estruturas de recolha e transporte das águas residuais nos lugares de
Sistema de drenagem de águas residuais de Vale de Taipa, Babau e
Vale de Taipa, Babau e Sevilha, pertencentes às Freguesias da Póvoa de Midões e
Sevilha
Tábua, do Município de Tábua (Distrito de Coimbra).

POSEUR-03-2012-FC-000738

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TÁBUA

Sistema de drenagem de águas residuais de Sinde

MUNICÍPIO DE SEIA

São cerca de 4,23 quilómetros (KM) de emissário a construír entre AE de Abrunheira e
ETAR de Seia, 2,37 KM de conduta elevatória e 1,86 KM de coletor gravítico. Este
Construção de emissário de Águas Residuais entre Vila Chã e ETAR
projeto incluir a construção de duas Estações Elevatórias de Águas Residuais (EEAR) de Seia
uma a ser instalada na ETAR de Abrunheira, em substituição desta, e outra em terreno
anexo à fossa séptica coletiva. O efluente será tratado na ETAR de Seia.

POSEUR-03-2012-FC-000740

POSEUR-03-2012-FC-000742

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

Ampliação da rede de saneamento em várias freguesias do
concelho de Sernancelhe

A rede de saneamento preconizada na presente operação servirá os lugares de Espariz,
Gândara de Espariz, Carragosela e Pousadoura, pertencentes à Freguesia de Espariz e
Sinde, Município de Tábua, Distrito de Coimbra (contemplando também a construção
de uma nova ETAR).
Criação de infra-estruturas de recolha e transporte das águas residuais nos lugares de
Meda de Mouros e Bogalhas, do Município de Tábua (Distrito de Coimbra), incluindo a
Beneficiação e Ampliação da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Pinheiro de
Coja.

criação infraestruturas de recolha e transporte das águas residuais nos lugares de
Espariz e Sinde, no concelho de Tábua.

Pretende o município alargar a rede de saneamento de águas residuais em diversas
freguesias do concelho que já se encontram ligadas à rede de saneamento em alta da
Águas do Norte com.As ampliações definidas permitem anular as soluções individuais
existentes,e encaminhar o afluente para uma estação de tratamento intermunicipal,que
cumpre as exigências legais em vigor.Esta operação permitirá o aumento da quantidade
de esgoto com tratamento adequado
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Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2012-FC-000743

POSEUR-03-2012-FC-000747

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Drenagem de Águas Residuais de Brejinho de Água

A operação configura um investimento com vista à melhoria e aumento do acesso das
populações de Brejinho de Água a serviços de SAR de elevada qualidade,
simultaneamente reduzindo os níveis de poluição das massas de água.O resultado
prático da operação é a construção de um sistema de drenagem e tratamento de águas
residuais domésticas de raiz, incluindo rede de drenagem e ETAR, para servir as
populações locais.

129.728,37

FC

110.269,11

Extensão da Rede de Saneamento de Águas Residuais do
subsistema de Veiros - Estremoz

A operação consiste na extensão da rede de saneamento de águas residuais já existente
na freguesia de Veiros, através do seu prolongamento e acréscimo do serviço a
populações ainda não servidas por aquele sistema. Prevê ainda a execução da respetiva
ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais, equipamento que não existe
naquela área de intervenção.

612.339,97

FC

Trata-se de um investimento destinado a dotar as populações de Brejinho de Água de
abastecimento de água de qualidade, em quantidade e com continuidade, minimizando
os riscos para a saúde pública associados ao consumo de água não proveniente da rede
pública.O resultado é a criação de um sistema autónomo para a localidade, que
contempla a construção de rede de distribuição de água, com condutas e ramais,
reservatório e ETA.

216.317,87

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/01

2018/12/31

Portugal

520.488,97

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/01

2018/12/28

Portugal

FC

183.870,19

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/04/01

2017/03/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000748

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Abastecimento de Água de Brejinho de Água

POSEUR-03-2012-FC-000749

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE SEIA

Está previsto, além da construção da nova rede de distribuição, a instalação de Estações
Remodelação/construção de rede de distribuição de água e órgãos
Elevatórias de Água e a construção de um novo reservatório de maior capacidade de
complementares de Vales.
armazenagem de agua.

429.401,92

FC

364.991,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2018/01/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000750

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE SEIA

Construção de rede de drenagem de águas residuais de Vales

Construção de rede de drenagem.

162.471,27

FC

138.100,58

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/02

2018/07/27

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000752

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE SEIA

Construção da rede de drenagem de águas residuais e órgão
complementar de Teixeira de Baixo

Instalação de rede de drenagem de águas residuais e estação elevatória de águas
residuais para encaminhamento dos efluentes à ETAR existente.

158.776,26

FC

134.959,82

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/08/22

2018/07/09

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000755

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Ampliação do sistema de abastecimento de água de Campo
Redondo - Foros dos Vales e Caeiros da Fontinha

365.737,88

FC

310.877,20

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/03/01

2017/12/31

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000759

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.

1.151.837,76

FC

979.062,10

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/08/31

2018/03/31

Portugal

Melhoria da Qualidade de Abastecimento no Subsistema do Roxo
Poente

A operação programada para o Subsistema Roxo Poente compreende, a partir da
origem de água bruta na albufeira do Roxo e da respetiva integração das águas
subterrâneas de Alvalade e Pomarinho (Ermidas), a melhoria do processo de
tratamento e remodelação da ETA do Roxo, a adução a Alvalade e a adução a Ermidas e
Fornalhas Velhas.

7.554.700,00

FC

6.421.495,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Melhoria da Qualidade de Abastecimento de Água no Subsistema
da Magra

A operação consiste na criação de um subsistema integrado de abastecimento de água
para consumo humano aos aglomerados de Cabeça Gorda, Quintos, Salvada, Baleizão e
Santa Clara do Louredo, atualmente suportados em origens subterrâneas, e à cidade de
Beja, abastecida maioritariamente a partir da Albufeira do Roxo, através da utilização
alternativa da Albufeira da Magra

6.966.000,00

FC

5.921.100,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/06/30

2018/12/31

Portugal

Melhoria da Qualidade de Abastecimento de Água no Subsistema
de Almograve

A operação consiste na criação de um subsistema integrado de abastecimento de água
para consumo humano aos aglomerados de Vila Nova de Milfontes, Brunheiras,
Castelão, S. Luís e Almograve, com captação em origem superficial (Canal de rega do
Mira) e tratamento na ETA de Almograve, com abandono das captações subterrâneas
que atualmente suportam os pequenos sistemas autónomos de S. Luís e Castelão e
desativação da ETA de Milfontes.

3.603.467,64

FC

3.062.947,49

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/07/13

2018/06/30

Portugal

Melhoria da Qualidade de Abastecimento de Água no Sistema do
Guadiana Sul

A Operação compreende a construção das condutas de abastecimento, reservatórios e
estações elevatórias, que garantirão o alargamento do Subsistema ao município de
Barrancos, bem como a toda a zona Noroeste do município de Mértola. A Operação irá
permitir a resolução dos problemas de quantidade e de qualidade identificados como
críticos na área abrangida pelo sistema do Guadiana Sul.

13.013.315,00

FC

11.061.317,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/08/01

2019/07/31

Portugal

Melhoria da Qualidade de Abastecimento de Água no Sistema do
Monte da Rocha

A operação consiste na criação de um sistema integrado de abastecimento a partir da
utilização da capacidade disponível na ETA do Monte da Rocha, tomando por base a
origem superficial da Albufeira do Monte da Rocha, e que permita ultrapassar as
deficiências de quantidade e de qualidade que atualmente se verificam nos pequenos
sistemas autónomos.

11.878.822,51

FC

10.096.999,13

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/09/25

2019/09/30

Portugal

AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ETAR DA ARREIGADA

A operação que se propõe no âmbito do presente aviso, resume-se, de forma sintética,
à ampliação das linhas de pré-tratamento e de tratamento biológico, bem como da
linha de tratamento de lamas. Esta intervenção possibilitará o aumento da capacidade
de tratamento, tendo como novos valores de projeto um volume médio de 10.000
m3/dia e um volume de ponta horária de 1.000 m3/dia.

4.987.996,46

FC

4.000.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/03

2019/08/30

Portugal

A.R.M. - ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.

ETA da Ribeira Brava – Ampliação da Capacidade de Tratamento

As intervenções da Operação, sumariamente, são as seguintes:i. Construção de uma
nova linha de tratamento bem como de um sistema de desinfeção por ultravioletas
para as duas linhas;ii. Monitorização, medição e regulação dos caudais das diversas
origens e fases do sistema;iii. Modernização do sistema de controlo e sua interligação
com o sistema de Telegestão;iv). Construção de uma nova adutora, mantendo a ligação
existente

1.583.180,01

FC

1.345.703,01

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/04/30

2018/04/30

Portugal

A.R.M. - ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.

A operação consiste:-Na reformulação do sistema adutor do Porto da Cruz por
ampliação da conduta que interliga os reservatórios da Cruz da Guarda, do Gambão,
Execução de Redes de Abastecimento de Água à freguesia do Porto Achada, de Terra Batista e as duas origens de água, permitindo aumentar a fiabilidade e
da Cruz - Sítios do Folhadal, Gambão e Ribeira Tem-te não Caias
eficiência no abastecimento de água àquela população;-Construção de uma rede de
distribuição de água na zona alta da freguesia atualmente não coberta por um serviço
público de abastecimento de água.

1.603.329,01

FC

1.362.829,66

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2014/04/02

2018/11/30

Portugal

73.314,64

FC

62.317,44

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2016/07/29

2017/08/31

Portugal

680.000,00

FC

578.000,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/08/01

2018/06/30

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000760

POSEUR-03-2012-FC-000761

POSEUR-03-2012-FC-000762

POSEUR-03-2012-FC-000763

POSEUR-03-2012-FC-000764

POSEUR-03-2012-FC-000765

POSEUR-03-2012-FC-000766

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.

AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

A obra a efetuar consta da construção de um conjunto de condutas de distribuição que
ligarão o sistema de abastecimento de água da localidade de Campo Redondo aos
lugares de Foros dos Vales e Caeiros da Fontinha e dos ramais de abastecimento para
ligar as habitações à rede.
A Operação integra os sistemas autónomos de Santa Clara, Luzianes e Pereiras Gare,
num único Subsistema. A operação compreende três componentes físicas principais:
Melhoria da Qualidade de Abastecimento no Subsistema de Santa
ETA de Santa Clara-a-Velha – Remodelação da atual ETA;Adução a Pereiras – construção
Clara-a-Velha
da conduta adutora a Pereiras-Gare;Adução a Luzianes – construção da conduta
adutora a Luzianes.

POSEUR-03-2012-FC-000767

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2012-FC-000768

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

Sistema elevatório de Santo Estêvão

POSEUR-03-2012-FC-000769

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

A.R.M. - ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.

Central Dessalinizadora Do Porto Santo – Unidade Nº 2

ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

Construção da rede de recolha de AR do Sistema em Arada (PAR
010) - Ovar (Redução da poluição urbana nas massas de água) no
Concelho de Ovar.

Esta operação para investimentos com vista à redução da poluição urbana nas massas
de água através da ligação da rede em baixa e ligação ao sistema em alta irá ser
concretizado através de:- Empreitada de Águas Residuais do Sistema de Arada (PAR
010) - Ovar , que inclui a construção de 3 EE, 1,10 km de emissários e 34,65 km de
redes;

1.575.000,00

FC

1.338.750,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/01/01

2018/05/31

Portugal

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

Subsistema de abastecimento de água de Salvaterra de Magos e
Foros de Salvaterra - Adução a Várzea Fresca

Prevê-se a integração operacional da zona de abastecimento de Várzea Fresca no
subsistema de abastecimento de água de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra,
com recurso a construção de conduta adutora até ao reservatório de Várzea Fresca que
ficará assim na área de influência da ETA de Salvaterra de Magos. Garante-se assim o
cumprimento de valores paramétricos impostos à água para consumo humano,
nomeadamente o Selénio.

273.500,00

FC

232.475,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/01/01

2018/07/31

Portugal

ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

Construção da rede de recolha de AR do Sistema de Lamas/Serém
(PAR 028) - Águeda (Redução da poluição urbana nas massas de
água) no Concelho de Águeda.

Esta operação para investimentos com vista à redução da poluição urbana nas massas
de água através da ligação da rede em baixa e ligação ao sistema em alta irá ser
concretizado através de:- Empreitada de Águas Residuais do Sistema de Lamas/Serém
(PAR 028) - Águeda, que inclui a construção de 8 EE, 3,43 km de emissários e 15,38 km
de redes;

1.401.114,04

FC

1.190.946,93

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/10/16

2018/11/20

Portugal

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

Subsistema de saneamento de Lamarosa (Lamarosa e Árgea)

A operação visa dotar as povoações de Árgea e de Lamarosa de um sistema de recolha,
transporte e tratamento de águas residuais domésticas para 966 e.p., onde atualmente
já existem redes em baixa mas sem tratamento associado e com descargas diretas para
as linhas de água. Para o efeito serão construídas uma ETAR e as infraestruturas
necessárias à integração das redes existentes (intercetores, sistemas elevatórios).

1.684.200,01

FC

1.431.570,01

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/11/01

2019/06/30

Portugal

ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

Conceção-construção da ETAR Sul de Sever do Vouga (Redução da
poluição urbana nas massas de água) no Concelho de Sever do
Vouga

Esta operação para investimentos com vista à redução da poluição urbana nas massas
de água através da ligação da rede em baixa e ligação ao sistema em alta irá ser
concretizado através de: - Empreitada de Águas Residuais de Aguada de Cima (ETAR Sul
de Águeda) PAR 025, que inclui a construção de 3 EE, 0,96 km de emissários e 1,13 km
de redes

1.866.694,54

FC

1.586.690,36

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/02/28

2018/07/31

Portugal

Subsistema de saneamento de Rexaldia (ETAR e EE)

A operação visa dotar as povoações do subsistema de Rexaldia de um sistema de
recolha, transporte e tratamento de águas residuais domésticas em conformidade com
os normativos legais, nomeadamente a Diretiva relativa ao Tratamento de Águas
Residuais Urbanas (DARU). Para o efeito serão remodeladas a ETAR e a EE existentes,
resolvendo os seus problemas de funcionamento e o incumprimento crónico dos
parâmetros legais da descarga final da ETAR.

1.384.000,00

FC

1.176.400,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2017/09/01

2019/12/31

Portugal
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POSEUR-03-2012-FC-000771

POSEUR-03-2012-FC-000772

POSEUR-03-2012-FC-000773

POSEUR-03-2012-FC-000774

POSEUR-03-2012-FC-000775

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
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Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

A operação visa anular uma ETAR compacta existente no bairro 1 de Maio,
encaminhando as respetivas águas residuais para a ETAR de Santo Estêvão. Para o
efeito será alterada a rede de drenagem do bairro e construído um sistema elevatório
com destino à ETAR de S. Estêvão.
A presente Operação tem como objeto a reformulação de uma unidade de Osmose
Inversa da Central Dessalinizadora do Porto Santo e a substituição do atual sistema de
recuperação de energia por um de maior eficiência, visando essencialmente a melhoria
da qualidade da água produzida a partir da água do mar, para dar, desta forma,
cumprimento às disposições legais.
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Portugal

1.243.125,01

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/04/02

2019/05/02

Portugal

FC

811.873,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/01/08

2019/03/30

Portugal

74.128,85

FC

63.009,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/02/01

2018/08/31

Portugal

Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Velosa

A presente operação configura um investimento com vista à redução da poluição
urbana na Ribeira da Velosa, no concelho de Celorico da Beira, bem como uma iniciativa
para dotar as populações da localidade de Velosa de melhores serviços de SAR. O
resultado prático da operação é a substituição de uma solução de SAR ineficiente (fossa
séptica), por uma que oferece garantias de qualidade de tratamento de efluentes (ETAR
compacta).

67.100,48

FC

57.035,41

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/02/01

2018/08/31

Portugal

Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Salgueirais I

A presente operação configura um investimento com vista à redução da poluição
urbana em Salgueirais I, no concelho de Celorico da Beira, bem como uma iniciativa
para dotar as populações da localidade de Salgueirais I de melhores serviços de SAR. O
resultado prático da operação é a substituição de uma solução de SAR ineficiente (fossa
séptica), por uma que oferece garantias de qualidade de tratamento de efluentes (ETAR
compacta).

38.305,15

FC

32.559,38

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/02/01

2018/08/31

Portugal

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Aldeia Rica I

A presente operação configura um investimento com vista à redução da poluição
urbana em Aldeia Rica I, no concelho de Celorico da Beira, bem como uma iniciativa
para dotar as populações da localidade de Aldeia Rica I de melhores serviços de SAR. O
resultado prático da operação é a substituição de uma solução de SAR ineficiente (fossa
séptica), por uma que oferece garantias de qualidade de tratamento de efluentes (ETAR
compacta).

38.305,15

FC

32.559,38

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/02/01

2018/08/31

Portugal

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

A presente operação configura um investimento com vista à redução da poluição
urbana em Vide-entre-Vinhas II, no concelho de Celorico da Beira, bem como uma
iniciativa para dotar as populações da localidade Vide-entre-Vinhas II de melhores
Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Vide-entre-Vinhas II
serviços de SAR.O resultado prático da operação é a substituição de uma solução de
SAR ineficiente (fossa séptica), por uma que oferece garantias de qualidade de
tratamento de efluentes (ETAR compacta).

46.846,03

FC

39.819,13

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/02/01

2018/08/31

Portugal

Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Aldeia Rica II

A presente operação configura um investimento com vista à redução da poluição
urbana em Aldeia Rica II, no concelho de Celorico da Beira, bem como uma iniciativa
para dotar as populações da localidade de Aldeia Rica II de melhores serviços de SAR. O
resultado prático da operação é a substituição de uma solução de SAR ineficiente (fossa
séptica), por uma que oferece garantias de qualidade de tratamento de efluentes (ETAR
compacta).

38.305,15

FC

32.559,38

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/02/01

2018/08/31

Portugal

ETAR em Quintela da Lapa

Pretende o município de Sernancelhe com a construção desta ETAR promover a
desativação de 1 fossa existente de forma a reunir e melhor operacionalizar todo o
afluente recolhido na povoação de Quintela da Lapa. A mesma permitirá um
tratamento mais eficaz, cumprindo os limites de descarga, ou as percentagens mínimas
de redução constantes no exigente decreto-lei nº 152/97 de 19 de junho, relativamente
aos parâmetros SST, CBO5 e CQO.

98.197,84

FC

83.468,16

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2018/03/01

2018/12/31

Portugal

Melhoria da Avaliação do Estado das Massas de Água

A operação visa responder às obrigações da DQA, assim como às exigências da
Comissão Europeia, no sentido de Portugal colmatar as lacunas existentes que
permitam melhorar a avaliação do estado das massas de água. O objetivo é a melhoria
da avaliação do estado das massas de água superficiais e subterrâneas, através do
aumento do conhecimento resultante da monitorização, modelação e da consolidação
dos sistemas de classificação.

3.998.362,23

FC

3.398.607,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

2015/11/01

2019/12/31

Portugal

Estudo do Microbismo Natural das Águas Minerais Naturais HIDROGENOMA

O projeto visa o aprofundamento do conhecimento do recurso água mineral natural
pela identificação dos microrganismos presentes, através da determinação do DNA e do
RNA, identificando os que estão vivos e as relações existentes entre si, retirando
informação sobre o meio onde se inserem.O estudo proposto permitirá a identificação
de aplicações diversas que potenciem estes recursos geológicos e a avaliação das suas
mais-valias terapêuticas.

1.156.278,12

FC

982.836,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/02/01

2019/07/30

Portugal

119.925,00

FC

101.936,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2015/06/01

2017/01/06

Portugal

70.725,00

FC

60.116,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2015/06/01

2016/10/06

Portugal

862.438,50

FC

733.072,72

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/07/26

2018/12/31

Portugal

3.547.307,70

FC

3.015.211,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/12/31

2019/12/31

Portugal

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS
Natural.PT móvel
FLORESTAS, I.P.

Adaptação do site natural.pt e do SIGAM a dispositivos móveis, desenvolvimento da
sincronização entre o SIGAM e o site natural.pt e de novas funcionalidades que
permitam o carregamento de informação pelos aderentes Natural.PT. Criação de
aplicação móvel com percursos na RNAP e serviços/produtos de aderentes Natural.PT
associados, incluindo o desenvolvimento de conteúdos para a sua divulgação e
dinamização ao longo do tempo.

419.965,05

FC

356.970,29

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/05/19

2018/12/31

Portugal

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
GESVESPA - Estratégias de gestão sustentável da vespa velutina
VETERINÁRIA, I.P.

O INIAV propõe um plano de investigação integrado atendendo às necessidades de
investigação do “Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa-asiática em
Portugal”, particularmente nas ações e vigilância ativa, monitorização e controlo a
desenvolver de forma colaborativa com instituições do SI&ID regional, com as
Comunidades Intermunicipais, a FNAP e a DGAV. A área de intervenção abrange a NUT
NORTE e os concelhos adjacentes da NUT CENTRO.

410.051,33

FC

348.543,63

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

MUNÍCIPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Pretende-se a aproximar a comunidade escolar dos valores naturais existentes na região
através da produção de conteúdos para materiais editáveis e digitais específicos, que
Descobrir o património natural classificado do Concelho de Figueira possam ser utilizados nos diferentes graus de ensino. Para além disso será estimulado o
Castelo Rodrigo
contacto direto com as áreas classificadas através de visitas e acampamentos lúdicopedagógicos e experimentação do trabalho de conservação da natureza realizado na
região.

74.800,00

FC

63.580,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/01/01

2018/03/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROPRIETÁRIOS
RURAIS, GESTÃO CINEGÉTICA E BIODIVERSIDADE
(ANPC)

A operação visa avaliar a eficácia de novos métodos de controlo selectivo de
predadores, mais eficazes e compatíveis com a presença de lince-ibérico, seguida de
SELECTPREDADORES - Avaliação de eficácia de novos métodos para proposta de implementação territorial com vista à sua posterior adopção pelos gestores
controle selectivo de predadores
das zonas de caça, prevenindo e mitigando conflitos e mortalidade no lince-ibérico,
contribuindo para o estabelecimento de populações viáveis e a preparação de novas
áreas de translocação.

265.803,00

FC

225.932,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/01/01

2018/01/22

Portugal

411.643,82

FC

349.897,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

84.791,80

FC

72.073,03

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/01/08

2017/12/29

Portugal

POSEUR-03-2012-FC-000779

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
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3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos
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ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.
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3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
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3-Proteger o ambiente e promover a
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3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2215-FC-000013

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2215-FC-000017

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos
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0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Rapa

A presente operação configura um investimento com vista à redução da poluição
urbana na Ribeira da Cabeça Alta, no concelho de Celorico da Beira, bem como uma
iniciativa para dotar as populações da localidade de Rapa de melhores serviços de SAR.
O resultado prático da operação é a substituição de uma solução de SAR ineficiente
(fossa séptica), por uma que oferece garantias de qualidade de tratamento de efluentes
(ETAR compacta).

2018/04/30

ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

955.145,18

2017/10/01

0,85

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

FC

02- Investimentos no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento
identificadas pelos Estados- -Membros que vão além desses requisitos;

POSEUR-03-2012-FC-000778

POSEUR-03-2012-FC-000784

1.462.500,01

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

68.189,89

País |
Country

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

FC

Data Fim |
Finish Date

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

80.223,40

Data Início |
Start Date

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

POSEUR-03-2012-FC-000783

A operação dará cumprimento à medida do PGRH – RH5A e cujo interesse é sancionado
pela APA, IP. A operação consiste na empreitada de obras públicas que introduzirá uma
fase de pré-tratamento adicional - gradagem fina mecânica - e agitação no tanque
anóxico e ainda um equipamento de controlo de desempenho da ETAR, com vista a
maior eficiência. Com a operação reverter-se-á a situação de incumprimento
persistente em todos os parâmetros de descarga.

AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, S.A.

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Nome da Operação | Operation Name

Remodelação da ETAR de Raposa

Esta operação para fecho do sistema em baixa e ligação ao sistema em alta irá ser
Conclusão das redes de recolha de efluente em Válega / S. Vicente concretizado através de: - Empreitada de Águas Residuais do Sistema em
Pereira (PAR 014) no Concelho de Ovar
Válega/S.Vicente de Pereira (PAR 014) - Ovar”, que inclui a construção de 5 EE, 1,01 km
de emissários e 21,30 km de rede.
Esta operação para fecho do sistema em baixa e ligação ao sistema em alta irá ser
Conclusão das redes de recolha de AR do Sistema de Bunheiro 2ª concretizado através de: - Empreitada de Águas Residuais do Bunheiro - 2ª Fase A e B
Fase A e B (PAR´s 100 e 102) no Concelho da Murtosa
(PAR`s 100 e 102) – Murtosa”, que inclui a construção de 6 EE, 1,55 km de emissários e
11,75 km de rede.

0,85

DIRECÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA

0,85

Estudos de Base para Elaboração de três Programas Especiais de
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS Ordenamento do Território: Parque Natural do Douro
FLORESTAS, I.P.
Internacional, Parque Natural da Serra de S. Mamede e Parque
Natural Vale do Guadiana

0,85

Avaliação dos planos de ordenamento dos parques naturais de Sintra-Cascais e da
Arrábida no que respeita à sua estrutura, execução e eficácia na salvaguarda dos
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS Avaliação dos planos de ordenamento do Parque Natural de Sintra- recursos e valores naturais, tendo em vista a sua futura recondução a programas
FLORESTAS, I.P.
Cascais e do Parque Natural da Arrábida
especiais. Está também incluída a elaboração de uma proposta de um sistema de
indicadores que permitam monitorizar a eficácia dos planos e programas de gestão
territorial.

A operação visa proceder aos estudos de base para a elaboração de três programas
especiais de ordenamento do território, prevendo a obtenção de caracterização e
diagnóstico para três áreas protegidas: Parque Natural do Vale do Guadiana, Parque
Natural do Douro Internacional, Parque Natural da Serra de S. Mamede. Os produtos
desta operação constituirão o suporte técnico para a adaptação aos novos Programas
de Ordenamento de Área Protegida.

A operação visa melhorar a capacidade de adaptação e sobrevivência dos espécimes
criados em cativeiro, através da instalação de 2 parques de adaptação, e instalações
para recuperação de animais feridos ou debilitados, bem como melhorar as condições
de videovigilância existente no CNRLI, e executar as ações de melhoria de habitat
previstas nos contratos programa com os proprietários identificados como estratégicos
na área de reintrodução.

0,85

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS
Lince Ibérico – Reintrodução em Portugal
FLORESTAS, I.P.

0,85

A operação visa colmatar o conhecimento sobre a distribuição dos habitats naturais e
seminaturais nas áreas designadas ao abrigo da Diretiva Habitats em Portugal
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS Desenvolvimento dos trabalhos preparatórios ao processo de
continental, e determinar o grau de conservação de alguns destes valores naturais, bem
FLORESTAS, I.P.
designação de Zonas Especiais de Conservação – CART-PG RN2000 como de uma seleção restrita de espécies da flora. A operação prevê ainda a elaboração
de vinte planos de gestão, que cobrem dezanove SIC e a área marinha do conjunto de
cinco SIC.

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

POSEUR-03-2012-FC-000776

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BOTÂNICA

Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental

O objectivo principal desta Operação - Elaboração da Lista Vermelha da Flora Vascular
de Portugal Continental - visa estabelecer um indicador do estado de conservação da
flora de Portugal Continental, aplicando os critérios IUCN, e a melhoria do
conhecimento da distribuição das espécies de flora vascular, em particular das espécies
Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção, e dos Anexos II, IV
e V da Directiva Habitats.

MUNICÍPIO DO SEIXAL

Trilhos de Interpretação Ambiental do Município do Seixal |
Aplicativo Móvel - Seixal APPé

É objetivo geral da operação divulgar estes valores através do desenvolvimento e
implementação de uma plataforma tecnológica composta por uma aplicação Androide e
iOS, e uma página web, que dinamizarão uma rede de trilhos de interpretação
ambiental, vocacionada para jovens e comunidade escolar.

Objetivo Temático | Thematic
Objective

863

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2215-FC-000018

POSEUR-03-2215-FC-000019

POSEUR-03-2215-FC-000020

POSEUR-03-2215-FC-000027

POSEUR-03-2215-FC-000030

POSEUR-03-2215-FC-000033

POSEUR-03-2215-FC-000034

POSEUR-03-2215-FC-000035

POSEUR-03-2215-FC-000039

POSEUR-03-2215-FC-000040

POSEUR-03-2215-FC-000043

POSEUR-03-2215-FC-000044

POSEUR-03-2215-FC-000045

POSEUR-03-2215-FC-000046

POSEUR-03-2215-FC-000047

POSEUR-03-2215-FC-000048

POSEUR-03-2215-FC-000050

POSEUR-03-2215-FC-000052

POSEUR-03-2215-FC-000054

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2215-FC-000055

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2215-FC-000056

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2215-FC-000057

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

GERAÇÃO BIO

GERAÇÃO BIO pretende efetuar 1 abordagem informal, criativa e interativa à educação
de públicos infanto-juvenis para a conservação da biodiversidade das áreas protegidas,
tendo como enfoque os valores naturais e as ameaças às áreas classificadas da Rede
Natura 2000 do Vale do Guadiana. Aposta na criação de estratégias pedagógicas que
permitam a experienciarão, a co-responsabilização, o sentido de descoberta e pertença
à natureza.

214.664,52

FC

182.464,84

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Os Fantásticos da Natureza

O projeto «Fantásticos da Natureza» consiste em 5 atividades: Concurso de ideias
promovido em todas as escolas do país, com as categorias: «Conta-me uma história» e
Os fantásticos da Natureza; Série de animação “Os Fantásticos da Natureza”;
Publicação, em formato BD, das principais dicas e sabias que de cada P.N., Jogo
interativo Veste a capa e Protege a Natureza e um Curso em eLearning sobre a
Biodiversidade em Portugal (SCORM e MOOC).

348.090,00

FC

295.876,50

Conhecer para Preservar | Rede Natura 2000

A presente operação resulta da parceria entre os municípios de Torres Vedras e
Lourinhã e tem como território de intervenção a área classificada da Rede Natura 2000.
A estratégia de intervenção e plano de ação atuarão numa ótica coletiva de promoção
da literacia junto da comunidade jovem e escolar nos domínios da conservação da
natureza e da biodiversidade, procurando um efeito de maior sinergia e multiplicação
dos seus impactos.

310.157,13

FC

Escola da Natureza

O Projeto é direcionadas à comunidade jovem e escolar, promovendo intercâmbio entre
grupos escolares de diferentes concelhos, criar ferramentas de trabalho diretamente
relacionadas com os três Sítios Rede Natura, criar elementos de comunicação e
informação apelativos e de fácil acesso por entidades escolares ou outras que
incentivem o gosto pelo conhecimento e interpretação dos valores naturais em prol da
conservação da biodiversidade.

188.655,01

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES
DO PARQUE NACIONAL DA PENEDA GERÊS - ADERE - GNÓMON - Escolas na Biosfera
PENEDA GERÊS

De acordo com a memória descritiva do projeto, a Operação tem por objetivo
promover, na comunidade escolar, sensibilização para a preservação do património
natural local, com especial enfoque no conhecimento e proteção de espécies com
estatuto de ameaça, através de metodologias pedagógicas e interpretativas
participativas e de contacto direto com o espaço, combinando o conhecimento das
ciências naturais com a antropologia.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROPRIETÁRIOS
RURAIS, GESTÃO CINEGÉTICA E BIODIVERSIDADE
(ANPC)

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/08/10

2018/04/13

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

263.633,56

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/06/09

2018/06/09

Portugal

FC

160.356,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/01/04

2017/12/29

Portugal

311.910,77

FC

265.124,15

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Caça e conservação da natureza no Vale do Guadiana, área de
reintrodução do lince-ibérico

Esta operação visa caracterizar e divulgar formas de gestão praticadas na região do Vale
do Guadiana, área seleccionada como local de reintrodução do lince-ibérico (Lynx
pardinus). Pretende-se evidenciar formas de compatibilização da gestão da caça e dos
recursos naturais e desenvolver novas ferramentas de gestão, tendo em vista a adopção
de práticas semelhantes noutros territórios, contribuindo para preparar novas áreas de
translocação.

259.923,60

FC

220.935,06

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

AVEntura-te nos Estuários do Tejo e Sado

O AVEntura-te no Estuário do Tejo e do Sado propõe à comunidade escolar um desafio
ao longo do qual professores alunos irão ficar a conhecer o valor natural da natureza
perto de si e tornar-se agentes protectores. As aves são o porta-estarte pela sua
capacidade de cativar e as actividades propostas baseiam-se em métodos inovadores
dirigidos à população jovem: conteúdos digitais e apps, redes sociais, jogos e animações
na escola e nos estuários.

323.736,00

FC

275.175,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/02/01

2018/02/01

Portugal

BIODIVERSIDADE do Sítio Alvão/Marão

A operação elege como área de atuação o Sítio Alvão/Marão. Sob o ponto das espécies,
elegemos os 6 grupos faunísticos e florísticos do Sítio. Numa primeira fase, a Operação
conta com o envolvimento direto dos Estabelecimentos de Ensino de Vila Real. Esse
envolvimento pretende sobretudo tornar os alunos os protagonistas das campanhas de
sensibilização.

316.559,24

FC

269.075,35

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/01/02

2017/12/31

Portugal

ASSOCIAÇÃO CENTRO CIÊNCIA VIVA DO ALVIELA

Quiroptário fora de portas

O projeto “QUIROPTÁRIO fora de portas” tem por base o desenvolvimento de
conteúdos relativos à sensibilização para a conservação dos morcegos dirigidos à
comunidade jovem e escolar, através da dinamização de um portal onde será
disponibilizada informação científica em diversos formatos. A este portal estará ainda
associada a produção de uma exposição itinerante e a edição de um livro infantil, bem
como a dinamização de ações de sensibilização.

210.829,49

FC

179.205,07

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/01/04

2017/12/29

Portugal

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

Modelação do efeito combinado da vegetação, das interacções
bióticas e da caça em habitats adequados para o lince-ibérico:
preparação de condições para a re-introdução em Portugal

Este projeto pretende estabelecer o habitat adequado à re-introdução do lince-ibérico
na sua área de distribuição natural em Portugal tendo em conta o efeito combinado das
interações planta-animal, abundância de alimento e efeito da caça com modelação
espacial. Para além disto, pretende-se estimar os múltiplos benefícios de diversas
estratégias de gestão e otimizar estas estratégias tendo em conta os seus benefícios.

233.880,00

FC

198.798,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

MUNICIPIO DE PENAMACOR

O LINX2020 implementa um sistema de gestão do habitat e recuperação das
populações de coelho-bravo e lince-ibérico, através de uma parceria nas três regiões
LINX2020 – Realização de Ações Preparatórias da Reintrodução do alvo, que manterá o sistema para além do termo do projeto. O sistema é composto de
Lince-Ibérico nos SIC Malcata, S.Mamede e Moura-Barrancos
uma rede de parques de produção de coelho-bravo, três núcleos de habitat com plano
de intervenção, 12000 ha de acordos com proprietários, 10 000 ha preparados para a
reintrodução do lince-ibérico

905.943,35

FC

770.051,85

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS
Prevenção e Gestão da Introdução de Espécies Exóticas Invasoras
FLORESTAS, I.P.

Pretende-se apoiar as ações destinadas à análise, identificação e preparação de planos
de ação para controlar as vias de introdução de espécies exóticas invasoras de
preocupação para Portugal e para a União Europeia e o estabelecimento de um sistema
de monitorização que permita alertar para a presença destas espécies no território
nacional

399.622,08

FC

339.678,77

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/01/02

2019/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

OMARE - Observatório Marinho de Esposende

A operação terá 16 ações executadas pelo Município de Esposende e 2 pela
Universidade do Minho. As ações do Município englobam elaboração da cartografia,
inventariação, monitorização e gestão da biodiversidade marinha, produção de
conteúdos, divulgação e transferência do conhecimento para os públicos-alvo. As ações
da Universidade do Minho prendem-se à criação de Zonas Piloto para avaliação de
novas estratégias de gestão dos ecossistemas do PNLN.

1.152.626,61

FC

979.732,61

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

Sistemas de informação e monitorização da biodiversidade
marinha das Áreas Classificadas do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina - MARSW

A operação MARSW irá desenvolver um sistema de informação e monitorização da
biodiversidade marinha, na área marinha do PNSACV e SIC Costa Sudoeste, que
permitirão monitorizar o estado de conservação das espécies e habitats que aí ocorrem.
O resultado final será um Geoportal (SIMARSW) e modelos de monitorização que serão
uma base forte de informação para uma gestão e conservação adequadas e a longo
prazo.

1.051.891,92

FC

894.108,13

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/03/24

2020/01/31

Portugal

Sistemas de informação e monitorização da biodiversidade
marinha das Áreas Classificadas da Arrábida - INFORBIOMARES

Esta operação irá organizar um sistema de informação e monitorização para compilar,
analisar, e atualizar continuamente a informação relevante para responder às
necessidades de avaliação da conservação e medidas de gestão e ordenamento da
biodiversidade na área marinha do SIC Arrábida-Espichel. Este SIM será uma ferramenta
de apoio à avaliação continuada do estado de conservação de espécies e habitats
classificados.

1.024.648,53

FC

870.951,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/03/24

2020/05/31

Portugal

Controlo/Erradicação de Flora Exótica Invasora para Conservação
de Habitats e Espécies da Mata do Sobral (SIC Serra da Lousã)

A operação visa trabalhos da JF de Serpins e Município da Lousã ao nível da prevenção,
deteção e controlo de flora exótica invasora (Acacia dealbata, Hakea sericea, A.
melanoxylon, Ailanthus altissima, Cortaderia selloana e Phytolaca americana) na Mata
do Sobral, SIC Serra da Lousã. Dela resultará a redução de ameaças à conservação de
habitats (5230 e 9330) e espécies associadas (Chioglossa lusitanica, Lacerta schreiberi e
Silene longicilia).

392.500,00

FC

333.625,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

Controlo de Invasoras Lenhosas na Freguesia de Vilar da Veiga

Serão utilizados processos físicos, químicos e silvícolas, de forma a numa primeira fase
proceder ao controlo do aumento da área de infestantes, e numa segunda fase
proceder à reconversão do povoamento de infestantes num povoamento misto de
plantas autóctones. Paralelamente serão feitos trabalhos se sensibilização e informação
junto da população local com o intuito de informar e envolver a população na
Operação.

266.288,69

FC

226.345,39

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2018/01/05

2020/12/31

Portugal

GANHA - Gestão sustentável de Acacia spp: controlo natural e
outras metodologias para recuperação de habitats em Áreas
Classificadas

Propõem-se acções em 18 Áreas Classificadas para reduzir a formação de sementes da
invasora Acacia longifolia, usando um agente de controlo natural, e controlar por outros
métodos as espécies Acacia dealbata, Acacia melanoxylon e/ou A. longifolia. Aposta-se
ainda no controlo natural de A. dealbata e A. melanoxylon e espera-se envolver os
cidadãos na prevenção e detecção-precoce. Contribuir-se-á assim para a gestão
sustentável de invasoras.

396.622,04

FC

337.128,73

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/03/01

2020/02/28

Portugal

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS RESTAURO DAS MATAS DO MEZIO E RAMISCAL –
FLORESTAS, I.P.
PNPGPP_1_2_REMERA

As operações previstas nesta candidatura prendem-se com a rearborização e
aproveitamento da regeneração natural após incêndio com espécies autóctones,
abertura e beneficiação de rede viária florestal (RVF), vedações das áreas de plantação
e regeneração para evitar os efeitos da herbivoria causados pelo gado, instalação da
Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustíveis (RSFGC), criação de mosaicos de
parcelas de gestão de combustível (MPGC).

770.742,83

FC

655.131,41

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/09/01

2019/12/31

Portugal

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS Proteção e Conservação de Habitats Naturais Protegidos na Mata
FLORESTAS, I.P.
Nacional do Gerês - PNPGPP_3_7_HabNatur

Pretende-se com esta operação salvaguardar os habitats florestais protegidos da Mata
Nacional do Gerês, de incêndios florestais e da invasão por plantas exóticas invasoras,
melhorar o estado de conservação desses habitats, fomentando a regeneração natural
e a sua expansão, conservar e propagar teixos em viveiro para ações de reposição,
expansão e reforço dos núcleos existentes e melhorar a cartografia dos núcleos de teixo
ocorrentes no PNPG.

377.115,91

FC

320.548,52

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/05/01

2019/12/31

Portugal

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Esta sala tem como objetivo apresentar esta repercussão das ideias do Padre e do seu
legado na cidade contemporânea. Aqui se destacará o alinhamento dos seus interesses
pela terra, natureza e fenómenos naturais com o pensamento eco físico atual e com o
espírito e objetivos do Parque Nacional de Peneda - Gerês.

87.499,74

FC

74.374,78

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/09/30

2018/07/31

Portugal

Pretende-se promover a sensibilização para a conservação da natureza, junto de um
grupo específico (1.º ciclo) e num contexto socio-geográfico particular.Assenta na
premissa de que a experiência na natureza promove a consciencialização que
contribuirá para a adoção de comportamentos mais ajustados à conservação da
natureza. Esta só será verdadeiramente alcançada se for bem compreendida e
percecionada pelas gerações presentes e futuras.

467.196,31

FC

397.116,86

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2018/01/01

2020/06/30

Portugal

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

APALV - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA
APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

MUNICÍPIO DE VILA REAL

LIGA PARA A PROTECÇÃO DA NATUREZA

LIGA PARA A PROTECÇÃO DA NATUREZA

MUNICIPIO DA LOUSÃ

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Nome da Operação | Operation Name

HIMALAYA – O ECO - CIDADÃO

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES
ECO PASSAPORTE - Contributo para a sensibilização para a
DO PARQUE NACIONAL DA PENEDA GERÊS - ADERE conservação da natureza
PENEDA GERÊS

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

864

Operações aprovadas | Approved Operations (31.12.2017)

Código da Operação | Operation Code

POSEUR-03-2215-FC-000058

POSEUR-03-2215-FC-000059

Programa Operacional | Operational Programme

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento |
% EU funding

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Resumo | Summary

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

Porta PNPG Montalegre/Ecomuseu de Barroso

Equipar a Porta do PNPG de Montalegre/Ecomuseu de um conjunto de soluções
atrativas para a comunidade escolar que desperte a sua preocupação com o ambiente e
a biodiversiddae do PNPG.

143.734,11

FC

122.173,99

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

ROCHAS QUE CONTAM HISTÓRIAS – ARCOS DE VALDEVEZ

Este projeto conciliar a riqueza ambiental com a inovação, acompanhar os novos
tempos, atrair os públicos mais jovens. Para tal faz uma aposta forte nas novas
tecnologias como forma de comunicar com o público que pretende atingir levando-o a
interagir facilitando por isso à criação de uma atitude pró-ativa em defesa do
património natural dando relevo aos elementos distintivos da sua personalidade.

342.555,00

FC

291.171,75

307.374,64

FC

Nome da Operação | Operation Name

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/09/01

2018/09/03

Portugal

261.268,44

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2018/01/02

2020/06/30

Portugal

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Prioridade de Investimento | Investment Priority

POSEUR-03-2215-FC-000060

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO

Projeto Educativo PNPG GO

O “Projeto Educativo PNPG Go” foi concebido com o intuito de sensibilizar a
comunidade jovem e escolar, para a necessidade da conservação do património natural
local (PNPG), dar-lhes a conhecer os recursos naturais nele existentes e as
potencialidades, com especial destaque para o conhecimento e proteção de espécies
com estatuto de ameaça, através da aplicação de técnicas e metodologias pedagógicas
e interpretativas participativas.

POSEUR-03-2215-FC-000061

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Recuperação de Áreas Degradadas/Saibreiras no PNPG

Minimizar os impactes negativos da situação de referência e permitir o aproveitamento
do recurso mineral disponível de forma conciliada com a legislação vigente e com o
compromisso da respetiva recuperação ambiental e paisagística.

79.400,00

FC

67.490,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000062

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Recuperação das Galerias Ripicolas, Rio Mau-Rio Cávado- Rio
Pitões

Limpeza das galerais ripicolas para aumento da biodiversidade em termos de flora e
fauna.

91.464,75

FC

77.745,04

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

POSEUR-03-2215-FC-000063

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Recuperação de Áreas Degradadas de Ermida - Recuperação da
Paisagem Cultural Associada à Branda de Bilhares

A presente candidatura pretende promover a recuperação de uma área degradada pela
ação humana, em Bilhares, freguesia de Ermida. A ação encontra-se inserida no Parque
Nacional da Peneda Gerês.

92.237,70

FC

78.402,05

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

Estábulo do Garrano - Oficina Lúdico-Pedagógica

A operação “Estábulo do Garrano - Oficina Lúdico-Pedagógica” irá criar um programa de
sensibilização dedicado aos valores naturais e culturais associados ao Garrano no PNPG.
Exercendo o Garrano um grande fascínio nos jovens, procura-se criar uma oficina,
atividades e conteúdos que partam desse sentimento para a sensibilização e valorização
do PNPG. A funcionar no Parque Biológico do Mezio, onde existirão Garranos, com
complementam a oferta.

122.016,00

FC

103.713,60

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2018/01/01

2020/06/30

Portugal

#Mezio - Programa de Educação Ambiental Integrado da Porta do
Mezio

MEZIO é um projeto de Educação Ambiental transversal e contextualizado no PNPG,
com atividades especificamente criadas para cada ano escolar - do pré-escolar ao 9º. É
um projeto que tendo por base as Ciências Naturais, as cruza com as Humanidades
numa tentativa holista de compreensão e sensibilização do contexto local e da
biodiversidade. Com ele a Porta do Mezio dispõe de uma oferta coerente e original no
panorama da Ed. Ambiental em Portugal.

202.728,70

FC

172.319,40

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2018/01/01

2020/06/30

Portugal

PROMOÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DE SISTELO E DO RIO
VEZ

O projeto será assim desenvolvido com a preocupação constante de preservar o mais
possível as condições naturais do território e as marcas da atividade humana que,
durante séculos, soube, de uma forma equilibrada, tirar partido da água e dos
ecossistemas que lhe estão associados, transformando este vasto património em pilar
do desenvolvimento socioeconómico do concelho de Arcos de Valdevez.

176.547,26

FC

150.065,17

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/09/29

2018/09/28

Portugal

798.092,65

FC

678.378,75

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/09/01

2020/03/30

Portugal

POSEUR-03-2215-FC-000064

POSEUR-03-2215-FC-000065

POSEUR-03-2215-FC-000066

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

ARDAL - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO ALTO LIMA

ARDAL - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO ALTO LIMA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;
04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

POSEUR-03-2215-FC-000067

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ARDAL - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO ALTO LIMA

Implementação e Execução da Fase II do Plano Operacional de
gestão da área de Intervenção Específica da Porta do Mezio

Pretende-se contribuir para a execução do Plano Operacional de Gestão da Área de
Intervenção Específica da Porta do Mezio, em cumprimento das responsabilidades e
compromissos assumidos no Programa de Execução do Plano de Ordenamento do PNPG
(Medida 5.1.1.), colaborando diretamente para os indicadores de realização do
POSEUR. Responde à pretensão de concluir o projeto da Porta, através da conclusão do
Parque Biológico.

POSEUR-03-2215-FC-000068

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Plano Educacional para a Reserva da Biosfera

A Operação consiste em promover a consciencialização da importância da conservação
da natureza, com vista à alteração das perceções, atitudes e comportamentos face à
biodiversidade, conducentes ao seu aumento e ao pleno desenvolvimento humano.

226.330,37

FC

192.380,81

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/09/01

2019/12/31

Portugal

Recuperação de áreas degradadas pela acção humana em área do
PNPG

A operação consiste na recuperação de áreas degradadas pela acção humana:1.Numão:
1 intervenção piloto que prevê devolver parcialmente a topografia do terreno,
eliminando os taludes verticais e diminuindo a sua inclinação;2.Restantes: 12
intervenções que prevêem a plantação manual “cova-a-cova” e a limpeza de arbustivas,
por forma a acelerar o processo de renaturalização da vegetação e com isso mitigar o
impacto visual negativo na paisagem.

193.798,69

FC

164.728,89

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/12/01

2018/10/30

Portugal

141.391,22

FC

120.182,54

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2018/01/01

2020/06/30

Portugal

POSEUR-03-2215-FC-000069

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

POSEUR-03-2215-FC-000070

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

ARDAL - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO ALTO LIMA

Lobo e o Homem - Plano de Pedagogia e Interpretação Ambiental
sobre o Lobo Ibérico

A operação Lobo e Homem surge da urgência em criar espaços interpretativos e
momentos de pedagogia, investigação e reflexão sobre o Lobo Ibérico no PNPG. É um
plano inovador, criado para estudantes do ensino superior, com o qual se pretende
alterar perceções locais sobre a espécie e promover o PNPG como espaço de excelência
para a investigação. Aprofunda-se a temática institucional da Porta do Mezio:
Conservação da Natureza e da Biodiversidade.

POSEUR-03-2215-FC-000071

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Recuperação de Áreas Degradadas em Lindoso – Saibreiras
abandonadas

A candidatura tem como objetivo a recuperação de duas saibreiras localizadas no
Parque Nacional da Peneda Gerês.

89.541,82

FC

76.110,55

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2018/01/02

2018/10/31

Portugal

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Plano de Valorização da Biosfera 2017 - Desenvolvimento de
Conteúdos para a Porta do Lindoso

A presente operação visa a promover o conhecimento e a sensibilização para a
conservação do património natural e geológico, com incidência prioritária junto dos
jovens, em idade escolar. Para tal será concebido e posto em prática um Plano de
Dinamização e Educação Ambiental, com recurso a vários tipos de ações, com formatos
e objetivos diversificados, de modo a suscitar o interesse pela descoberta e o usufruto
responsável do território natural.

297.911,40

FC

253.224,69

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2018/01/02

2020/06/30

Portugal

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

A operação visa recuperação dos habitats existentes nestas galerias ripícolas, onde se
destacam os bosques de amieiro Alnus glutinosa, de freixo Fraxinus spp., e dos
Ordenamento e manutenção das galerias ripícolas dos rios Froufe, Carvalhais galaico-portugueses, nomeadamente com o Quercus robur. A operação visa
Lima e Tamente e Ribeiro de Cabaninhas
a conservação de forma natural, das margens dos rios, assim como a desobstrução
pontual dos seus leitos, de modo a permitir o normal escoamento da água e a
degradação das margens.

80.742,84

FC

68.631,41

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2018/02/01

2018/12/31

Portugal

Recuperação e Proteção de Habitats com Estado de Conservação
Desfavorável no Concelho de Melgaço

O projeto pretende garantir a recuperação e proteção de habitats com estado de
conservação desfavorável, através da recuperação e proteção de habitats em galerias
ripícolas (Ação 1), da recuperação e proteção de habitats florestais com espécies
autóctones (Ação 2) e da identificação e avaliação do estado de conservação de
habitats não intervencionados pelas ações anteriores (Ação 3).

266.947,36

FC

226.905,26

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/06/20

2019/12/31

Portugal

Reabilitação ecológica para a promoção da biodiversidade e de
infraestruturas verdes - Ribeiras do Litoral de Esposende

A área de intervenção da operação incide em ribeiras litorais, pretendendo-se executar
medidas de intervenção e valorização das entregas das ribeiras na zona de praia e
dunas, fundamentais para permitir o bom funcionamento da interação terra-mar. As
medidas de promoção da biodiversidade visam ações de conservação, promoção e
potenciação de habitats para 6 espécies-alvo principais.

367.794,49

FC

312.625,32

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

04- A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de
sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura
2000 e de infraestruturas verdes;

2017/11/01

2020/09/30

Portugal

ADP SERVIÇOS, BAÍA DO TEJO - BARREIRO, A.C.E.

Remoção de pirites verdes depositadas no Parque Empresarial do
Barreiro

A presente operação, que visa a remoção de pirites verdes depositadas no parque
empresarial do Barreiro, apresenta como ações a remoção, transporte e valorização /
tratamento / destino final das pirites verdes depositadas no Parque Empresarial do
Barreiro, as quais envolvem os trabalhos a seguir descritos a contratar através de
procedimento de contratação pública.

3.345.600,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/03/31

2017/10/31

Portugal

ADP SERVIÇOS, BAÍA DO TEJO - BARREIRO, A.C.E.

A presente operação, que visa a remoção de lamas de zinco depositadas no Parque
Empresarial do Barreiro, apresenta como ações a remoção, transporte e valorização /
Remoção das lamas de zinco depositadas no Parque Empresarial do
tratamento / destino final das lamas de zinco depositadas no Parque Empresarial do
Barreiro - 2ª Fase
Barreiro, as quais envolvem vários trabalhos a contratar através de procedimento de
contratação pública.

2.822.850,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2017/05/01

2017/12/31

Portugal

5.175.225,00

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/01/01

2017/06/30

Portugal

2.813.465,25

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/08/01

2018/07/31

Portugal

3.315.156,84

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/06/30

2019/02/28

Portugal

10.775.635,74

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2014/01/01

2018/08/31

Portugal

2.667.488,70

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/12/16

2019/09/30

Portugal

POSEUR-03-2215-FC-000072

POSEUR-03-2215-FC-000073

POSEUR-03-2215-FC-000074

POSEUR-03-2215-FC-000077

POSEUR-03-2317-FC-000002

POSEUR-03-2317-FC-000003

POSEUR-03-2317-FC-000004

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2317-FC-000005

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2317-FC-000006

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2317-FC-000007

POSEUR-03-2317-FC-000008

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

ADP SERVIÇOS, BAÍA DO TEJO - SEIXAL, A.C.E.

Remoção de resíduos perigosos depositados na Zona Norte do
território da ex-Siderurgia Nacional

A presente operação, consiste na remoção de resíduos depositados na Zona Norte do
território da ex-Siderurgia Nacional, apresenta como ações:Remoção, transporte e
valorização / tratamento / destino final dos resíduos depositados na Zona Norte do
território da ex-Siderurgia Nacional (pós de goela e lamas de aciaria), as quais envolvem
os trabalhos a contratar através de procedimento de contratação pública.

0,85

EDM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, Recuperação Ambiental das Antigas Áreas Mineiras de Castelejo,
S.A.
Formiga, Vale de Videira, Vales e Póvoa de Cervães

A operação prevê diversas ações cuja concretização visa a recuperação e reabilitação
ambiental de forma integrada das antigas áreas mineiras do Castelejo, Formiga, Vale de
Videira, Vales e Póvoa de Cervães, em particular através do confinamento de forma
controlada dos materiais contaminados num único local, situado numa das cortas da
área mineira do Castelejo.

0,85

EDM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, Recuperação Ambiental da Antiga Área Mineira de S. Domingos S.A.
Fase 1

A operação consiste na implementação da primeira fase de recuperação ambiental da
antiga área mineira de S. Domingos, bem como na atualização dos estudos de base
existentes e na implementação de um plano de monitorização contínuo.

0,85

A operação prevê diversas ações cuja concretização visa materializar uma etapa
primordial face aos objetivos estabelecidos no Plano Diretor da Área Mineira da
EDM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, Recuperação Ambiental da Antiga Área Mineira da Urgeiriça - Fase
Urgeiriça, a do fecho em definitivo do último conjunto de empreitadas de obras
S.A.
Final
relevantes e necessárias para a adequada recuperação e reabilitação ambiental final
desta importante antiga área mineira.

0,85

EDM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, Recuperação Ambiental da Antiga Área Mineira de S. Domingos S.A.
Fase 2

Intervenções nos canais da margem esquerda da ribeira de S. Domingos,
designadamente no canal 1 (canal principal de recolha das escorrências das encostas a
este da ribeira de S. Domingos), com 8,616 km de extensão, e no canal 2 (canal
secundário marginal à albufeira da Tapada de São Bento), com 0,856 km de extensão, e
obras hidráulicas complementares (passagens hidráulicas, estruturas de proteção em
gabiões e estruturas especiais de proteção).

3.936.000,00

3.321.000,00

6.088.500,00

3.309.959,12

3.900.184,52

12.677.218,52

3.138.222,00

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC
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Priority Axis

POSEUR-03-2317-FC-000009

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

POSEUR-03-2317-FC-000010

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

3-Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos

% cofinanciamento |
% EU funding

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

0,85

EDM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO,
Recuperação Ambiental da Antiga Área Mineira de Mondego Sul
S.A.

A obra compreende a realização de atividades de desmatação e desarborização;
execução de valas; reperfilamento e estabilização de taludes; escavação, transporte,
compactação, modelação, reperfilamento e cobertura da escombreira E6; muros
periféricos de contenção; sistemas de drenagem; caminhos pedonais; trabalhos de
integração paisagística, monitorização e controlo das condições ambientais locais;
vedação periférica e portões de acesso.

0,85

ERASE - AGRUPAMENTO PARA A REGENERAÇÃO
AMBIENTAL DOS SOLOS DE ESTARREJA ACE

Remediação de passivo ambiental, através de reabilitação da vala hidráulica de S. Filipe
e descontaminação de solos, mitigando os riscos para a saúde humana da área
envolvente e para a contaminação do freático.

ERASE Fase II - Remediação Ambiental de Vala Hidráulica

POSEUR-04-6177-FC-000001

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

4-Assistência técnica

0,849999987

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DO AMBIENTE,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PO SEUR (2015-2019)
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA

POSEUR-04-6177-FC-000002

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

4-Assistência técnica

0,849999987

SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Assistência Técnica - Encerramento do POVT (SG.MAI)

POSEUR-04-6177-FC-000003

Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

4-Assistência técnica

0,849999987

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IPRAM

Assistência Técnica IDR POSEUR 2015-2019

As ações visam atingir níveis de eficácia das atividades da AG, contribuindo para a
melhoria dos instrumentos de apoio às decisões de gestão e eficácia na aplicação dos
Fundos. Inclui a avaliação e disseminação de resultados, reforço da visibilidade da
aplicação dos Fundos, aumento da transparência e do acesso à informação, bem como
a melhoria nas metodologias formativas para o incremento da capacitação das equipas
do PO e dos beneficiários.
Pretende-se com esta operação obter financiamento para proceder ao encerramento do
POVT, tendo em conta que a SG do MAI foi Organismo Intermédio da Autoridade de
Gestão do POVT.
A presente candidatura visa, essencialmente, criar as condições para o exercício eficaz e
eficiente das competências e atribuições delegadas pela Autoridade de Gestão do
Programa no Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM (IDR, IP-RAM), enquanto
Organismo Intermédio.

Despesas Elegíveis
Totais Atribuídas à
Operação | Total
Eligible Expenditure
Allocated to the
Operation

4.964.088,12

Fundo Total
FEEI | ESI
Aprovado | Total
Fund
Aproved Fund

FC

Objetivo Temático | Thematic
Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País |
Country

4.219.474,90

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2015/10/22

2019/03/31

Portugal

06-Preservar e proteger o ambiente e
promover a eficiência energética

05- A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução de ruído;

2016/09/01

2018/12/31

Portugal

3.785.500,00

FC

3.217.675,00

23.529.317,00

FC

19.999.919,45

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2019/12/31

Portugal

101.107,00

FC

85.940,95

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

2.179.787,13

FC

1.852.819,06

13-Não aplicável (apenas assistência
técnica)

01-AT

2015/01/01

2019/12/31

Portugal

866

